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Troels Dyhr Leighton  

Stenkildevej 9 

4793 Bogø By 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 20/00195-2 

Ref. Jan Kofod Winther 

26-01-2020 

 

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til terrænændringer for 

anlæg af terrasse ved beboelse og græslægning af gårdsplads samt 

ombygning af driftsbygning v. helårshus - matr.2b Bogø By, Bogø - 

Stenkildevej 9, 4793 Bogø By, Vordingborg Kommune  

 

 

Ansøgning 

I har den 9. december ansøgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til  

terrasse ved beboelse, terrænændring for græslægning af gårdsplads og ombygning 

af driftsbygning på beboelsesejendommen - matr.2b Bogø By, Bogø - Stenkildevej 

9, 4793 Bogø By, Vordingborg Kommune.   

 

Kystdirektoratet meddelte den 6. januar 2020, at en ansøgte terrasse på 125 m² 

ikke var en ”mindre terrasse” og meddelte afslag hertil, men vurderede at en 

terrasse på 80 m² i tilknytning til den ny bebyggelse og i niveau med terræn, ville 

være omfatte af § 15a, stk. 3. Der blev endvidere dispenseret til udvidelse af 

boligarealet med 82 m², ved en tilbygning med mellembygning.                                  

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk. 1, jf. § 15, til  

- etablering af terrasse på 80 m²,  

- terrænændringer omkring terrassen og i forbindelse med nedrivning af del 

af tilbygning og ændring af gårdsplads til græs, 

- ændring af tagkonstruktion på resterende del af tilbygning til skråt tag, 

- belægninger med fliser/brosten/skærver i haven og på den nye vendeplads 

på forsiden mellem lade og hus mod sydøst, 

 

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter 

anden lovgivning kan være nødvendige. 

 

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb - se nærmere i afsnittet 

om klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen kan 

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

http://www.kyst.dk/
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dispensationen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, medmindre 

Miljø- og Fødevareklagenævnet konkret bestemmer andet. 

 

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt 

jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 

 

Redegørelse for sagen 

Ejendommen er en beboelsesejendom, der er beliggende inden for den udvidede 

del af strandbeskyttelseslinjen – dvs. mellem 100-300 m fra kysten. 

 

Den eksisterende bygningsmasse består af en beboelse med et bebygget areal på 

90 m² samt en overetage på 38 m² - i alt 128 m² - og herudover to udhuse på 

henholdsvis 130 m² og 180 m². 

 

Udhuset på 180 m² skulle ifølge beskrivelsen i den meddelte dispensation 

nedrives, men dette ændre til, at alene 135 m² fjernes, således der bibeholdes et 

udhus på 45 m². Tagkonstruktionen på denne del ændres til et let skrånende tag. 

 

Der er dispenseret til udvidelse af den eksisterende beboelse med en tilbygning på 

82 m². Beboelsen består herefter af et boligareal på 250 m². Der blev meddelt 

afslag på en træterrasse på ca. 125 m², og der ansøges nu om en reduceret terrasse 

på 80 m².  

 

På grund af skrånende terræn omkring beboelsen ønskes en begrænset 

terrænregulering inden for havearealet, så terrassen kan have samme niveau på 

begge sider af beboelsen og anlægges i samme niveau som udgangen fra beboelsen.  

 

Endvidere ønskes gårdspladsen ændret til græs og i den forbindelse afrettet, 

således der skabe er overgang til terræn hvor en del af tilbygningen fjernes.  

 

I ansøgningen anføres bl.a.: 

 

Huset ligger på skrånende terræn mod nordvest. I retning nordøst skråner 

grunden opad - dvs. der er en knold i den retning hvor tilbygningen placeres og 

dermed vil den terrasse vi planlægger i niveau med huset i hjørnet mod nordvest 

vil stort set være i niveau med terræn og ikke være synlig fra vandet fra nordøst 

(den korteste afstand til vand). 

  

Den nuværende gårdsplads og der hvor stalden nedlægges planlægges 

konverteret til græs i forbindelse ombygningen. Det betyder vi skal udjævne 

noget terræn da der jo er en højdeforskel på næsten 2 meter fra huset til marken i 

nordvest. Det vil derfor være muligt at udjævne terræn så terrassen ikke 

fremstår dominerende fra nordvest, men som en trækant. Det eneste sted den vil 

være hævet fra terræn er ind mod laden mod sydvest.   

 

Det anføres endvidere, at der ønskes lagt belægninger med fliser/brosten/skærver 

i haven og på den nye vendeplads på forsiden mellem lade og hus mod sydøst. 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Rød- terræn hæves / blå – terræn sænkes / brun flade ny terrasse 

 

 
Højdekurver – 0,5 m 

http://www.kyst.dk/
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Oversigt over bygningsændringer 

 

 
 

 

Ejendommen er beliggende i/op til Natura 2000-område nr. 168 - Havet og kysten 

mellem Præstø Fjord og Grønsund (habitatområde nr. 147, 

fuglebeskyttelsesområde nr. 84), jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 

om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 

beskyttelse af visse arter. 

 

Udpegningsgrundlag for beskyttelsesområderne: 

 

http://www.kyst.dk/
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Lovgivning 

Af naturbeskyttelseslovens § 15 fremgår det, 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. 

 

Efter § 15 a, stk. 3, kan der i lovligt etablerede haver, jf. stk. 4, uanset forbuddet i § 

15, stk. 1, placeres mindre bygninger, anlæg og installationer i tilknytning til 

boligen og højst 15 m fra denne, som en terrasse etableret i niveau med og i 

sammenhæng med beboelsen, et gyngestativ, højbede og en sandkasse og andre 

legeredskaber samt et mindre skur på op til 10 m², medmindre der allerede lovligt 

er opført et skur i tilknytning til boligen. På tilsvarende måde kan der opføres et 

http://www.kyst.dk/
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mindre drivhus på op til 10 m² i forbindelse med helårsboliger. Stk. 4. Ved haver 

forstås bygningsnære arealer i forbindelse med boliger og tilsvarende bebyggelse 

til beboelse, der er undergivet en vis kultivering eller vedligeholdelse og ikke 

længere dyrkes eller anvendes landbrugsmæssigt. 

 

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 naturbeskyttelsesområder 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. 

 

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 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 

 

Nedrivning af en bygning forudsætter ikke dispensation fra strandbeskyttelses-

linjen. Bibeholdelse af en del af en bygning der nedrives, kan dog være dispensa-

tionskrævende, såfremt det har karakter af ombygning. Ændring af tagkonstruk-

tionen på den tilbageværende del af bebyggelsen er dispensationskrævende, og der 

ses ikke at være forhold som taler imod, at den tilbageværende del af udhuset på 

45 m² forsynes med let skråne tag. Det bemærkes, at det i den tidligere meddelte 

dispensation ikke var en forudsætning for udvidelsen af boligen, at der skete 

nedrivning. 

 

Terrassen etableres på let skrånende terræn og omfatter anlæg på begge sider af 

huset, hvor de etableres i samme kote. Den opføres således ikke direkte i niveau 

med terræn på husets ene side hvor terrænet falder, hvorfor den kræver 

dispensation efter § 65b, stk. 1, uanset den er en ”mindre terrasse i tilknytning til 

beboelsen”. Ved justering af terræn omkring terrassen vil den dog efter 

terrænændringen fremstå mindre markant. 

 

De ansøgte terrænændringer sker inden for haveområde, gårdsplads og på arealer, 

hvor dele af det eksisterende udhus fjernes. Kystdirektoratet vurderer, at 

http://www.kyst.dk/
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indflydelsen på kystlandskabet vil være ubetydelig, og at der ved fjernelse af dele af 

bygningen under alle tilfælde skal justeres i terræn når bygningen er fjernet. 

 

Belægninger med fliser/brosten/skærver i haven og på den nye vendeplads på 

forsiden mellem lade og hus mod sydøst vurderes endvidere at være mindre 

betydende ændringer, som ikke vil påvirke kystlandskabet. 

 

Kystdirektoratet meddeler hermed, efter en samlet vurdering af sagen 

dispensation til det ansøgte. 

 

Det indgår i direktoratets afgørelse, at dispensationen ikke vurderes at medføre en 

uønsket præcedens på grund af sagens konkrete omstændigheder. 

 

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. 

 

 

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 

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/
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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. 

 

Har du spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte Jan Kofod 

Winther på jkw@kyst.dk  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Hans Erik Cutoi-Toft 

Afdelingschef 

 

 

 

 

 

 

Afgørelsen er sendt til:  

 Vordingborg Kommune, tekpost@vordingborg.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Vordingborg, vordingborg@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk  

 Friluftsrådet, Kreds Storstrøm storstroem@friluftsraadet.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Vordingborg, vordingborg@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, oestkredsen@botaniskforening.dk  

 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk  

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

tekpost@vordingborg.dk; dn@dn.dk; vordingborg@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

storstroem@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; vordingborg@dof.dk; 

oestkredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-kajak.dk; sager@jaegerne.dk; 

troels.leighton@gmail.com 

 

http://www.kyst.dk/
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