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Steen Jensen  
Vestergade 79 
5300 Kerteminde 
 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 19/00458-4 
Ref. Johanne Raakjær Nielsen 
13-12-2019 
 

Afslag på ansøgning om dispensation til udstykning af 3 parceller 
inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 17b Over 
Kærby, Kerteminde Jorder, Vestergade 79, 5300 Kerteminde, i 
Kerteminde Kommune 
 
Ansøgning 
Vi har d. 14. februar 2019 modtaget en ansøgning fra dig om dispensation til 
udstykning af 3 parceller inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 
nr. 17b Over Kærby, Kerteminde Jorder, Vestergade 79.  
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udstykning af 3 parceller. 
 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet – se afsnittet 
”Klagevejledning”. 
 
Redegørelse for sagen 
Der er søgt om dispensation til at udstykke 3 parceller på matr. nr. 17b Over 
Kærby, Kerteminde Jorder inden for strandbeskyttelseslinjen.  
 
Ansøger ønsker at opdele hans grund ved at lave to nye byggefelter, hvor han 
påtænker at bygge 3 til 4 ældre-venlige boliger. Ansøger oplyser at byggeriet vil 
falde ind i områdets nuværende karakter, og udtrykker at grundens anvendelse på 
villavejen vil blive mere harmonisk set i forhold til matriklens nuværende 
genboere og flere borgere vil kunne få glæde af at bo et aldeles skønt sted uden 
gener for andre borgere.  
 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 
 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 1. Luftfoto af ejendommen, hvor orange skravering angiver 
strandbeskyttelseslinjen. Den gamle strandbeskyttelseslinje (orange linje) følger 
på matr. 17b Over Kærby. Kerteminde Jorder den nuværende 
strandbeskyttelseslinje. 
 
 

 
Fig. 2. Skitse over matr. nr. 17b Over Kærby, Kerteminde Jorder med de 3 
parceller som ønskes udstykket, hvor der i de nye byggefelt 1 og 2 ønskes 3-4 nye 
ældreboliger. 
 
Området er omfattet af Lokalplan nr. 72 - Grønt fritidsområde med seks boliger 
ved Kerteminde Fjord. 
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Ejendommen er beliggende 6 km fra Natura 2000-område nr. 109 Havet mellem 
Romsø og Hindsholm samt Romsø (habitatområde nr. 93 og 
fuglebeskyttelsesområde nr. 77), jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 
om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområde samt 
beskyttelse af visse arter. 
 

 
 
Lovgivning 
Af naturbeskyttelseslovens § 15 fremgår, at der ikke må foretages ændringer i 
tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden 
og strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne 
og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller 
arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.  
 
Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres 
bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for 
strandbeskyttelseslinjen. 
 
Der kan gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65b. 
 
Strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale 
interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger 
en begrundelse herfor, og når dispensationen vil være uden konsekvenser for den 
fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen.  
 
Før der gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, skal der ifølge 
bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter, foretages 
en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og 
projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så fald skal der 
foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 
2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende 
område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale 
naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte. 

http://www.kyst.dk/
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Der kan endvidere ikke gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15, hvis 
det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets 
bilag IV. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Den ansøgte udstykning med henblik på senere bebyggelse ligger delvist inden for 
strandbeskyttelseslinjen. Tilstandsændringen forudsætter derfor, at der meddeles 
dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  
 
Efter naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1, er der inden for strandbeskyttelseslinjen 
forbud mod at foretage udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved 
der fastlægges skel. 
 
Formålet med bestemmelsen er bl.a. at forhindre udstykning og arealoverførsel 
som tilsigter senere bebyggelse eller andre foranstaltninger, der vil ændre 
tilstanden i kystlandskabet. Forbuddet gælder, uanset der efterfølgende er 
mulighed for at afslå konkrete ansøgninger om dispensation til byggeri m.m. 
 
Forbuddet gælder også i situationer, hvor der ikke er nogen aktuel udsigt til 
byggeri eller andre dispensationskrævende foranstaltninger. Lovens ordning er 
således baseret på en forudsætning om, at de ændrede ejendomsforhold, som 
følger af en udstykning eller arealoverførsel, i sig selv – evt. efter ejerskifte – vil 
kunne medføre uønskede ændringer af kystlandskabet. 
 
I dette tilfælde er udstykningen netop ønsket på grund af mulighed for fremtidig 
bebyggelse. Dermed er det ansøgte i direkte modstrid med den gældende praksis 
og lovens formål. 
 
Ud fra en samlet vurdering af sagen, finder Kystdirektoratet ikke, at der er tale om 
et særligt tilfælde, der kan medføre dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til 
udstykning af ejendommen. 
 
Denne afgørelse vedrører alene forhold inden for det strandbeskyttede areal på 
matr. nr. 17b Over Kærby, Kerteminde Jorder. 
 
Det indgår endvidere i Kystdirektoratets vurdering, at en dispensation vil have en 
væsentlig og uønsket præcedens i forhold til andre tilsvarende sager. 
 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse 
med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Det 
ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der 
indgår i udpegningsgrundlaget. 
 
Det ansøgte vil endvidere efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 
dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
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Klagevejledning  
Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen 
udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende 
hverdag.   
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører 
sådanne interesser. 

Der klages via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af 
www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 
Man logger på via www.borger.dk eller www.virk.dk typisk med NEM-ID. Klagen 
sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det 
koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer i 
gebyr at indgive en klage. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man 
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet 
anmodning til Kystdirektoratet.  Kystdirektoratet videresender herefter 
anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i 
naturbeskyttelsesloven. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
Johanne Raakjær Nielsen 
+45 20 86 07 38   
jorni@kyst.dk 
 
 

http://www.kyst.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/


 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 6 

 

Afgørelsen er sendt til:  
 Kerteminde Kommune, kommune@kerteminde.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Kerteminde, kerteminde@dn.dk  
 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Fyn-nord, fynnord@friluftsraadet.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening Kerteminde, kerteminde@dof.dk   
 Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, 

fynskredsen@botaniskforening.dk 
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
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