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Mogens Torp  
Sønderballevej 59, Øster Løgum 
6230 Rødekro 
 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 20/00432-4 
Ref. Rikke Viborg 
02-03-2020 
 

Afgørelse - afslag på genoptagelse i sag om ansøgning om dispensation 
til opførelse af carport inden for strandbeskyttelseslinjen på 
ejendommen matr. nr. 172, Genner, Ø. Løgum, Sønderballevej 59a, 
6230 Rødekro, i Aabenraa Kommune 
 
Ansøgning 
Du har pr. mail af 28. januar 2020 fremsendt en ansøgning om dispensation til 
opførelse af carport inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 
172, Genner, Ø. Løgum, Sønderballevej 59a, 6230 Rødekro. 
 
Kystdirektoratet har den 7. februar 2017 meddelt afslag på ansøgning om 
dispensation til bl.a. opførelse af carport på matriklen. 
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet afviser at genoptage sagen på nedenstående grundlag. 
 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet – se afsnittet 
”Klagevejledning”. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Genoptagelse af en sag sker efter praksis kun, hvis afgørelsen lider af væsentlige 
mangler, eller hvis der i forbindelse med anmodningen om genoptagelse 
fremkommer relevante faktiske oplysninger, som den pågældende myndighed ikke 
var bekendt med ved behandlingen af sagen, og som må antages at ville have haft 
betydning for sagens afgørelse. 
 
Efter gennemgang af ansøgningen modtaget den 28. januar 2020 ses der ikke, at 
der er fremkommet nye oplysninger til sagen. Se figur 1-4. 
 

http://www.kyst.dk/
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Figur 1. Luftfoto fra ansøgning modtaget 28. januar 2020, der viser ønsket placering 

 

 
Figur 2. Luftfoto fra ansøgning modtaget 11. juli 2016, der viser ønsket placering 
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Figur 3. Tegning fra ansøgning modtaget 28. januar 2020, der viser carport-type 

 

 
Figur 4. Tegning fra ansøgning modtaget 11. juli 2016, der viser carport-type 
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Kystdirektoratet har desuden gennemgået sagen for eventuelle væsentlige 
mangler, og sagen vurderes at have været behandlet i overensstemmelse med 
praksis. 
 
Der er siden afgørelsen sket visse lovændringer i naturbeskyttelseslovens 
bestemmelser om strandbeskyttelse (juni 2017). Der er dog i den forbindelse ikke 
ændret på praksis gældende for garager/carporte til helårshuse i 
strandbeskyttelseslinjen. 
 
Som lovgivningen er i dag, vil der fortsat skulle foreligge et helt særligt tilfælde 
(efter lovens § 65b, stk. 1) for at opføre en garage/carport på op til 20 m2. Da dette 
særlige tilfælde ikke var tilstede i 2017, vurderes det umiddelbart heller ikke at 
være til stede på nuværende tidspunkt, idet der med ansøgningen ikke er 
indkommet relevante faktiske oplysninger. 
 
Det bemærkes, at matriklen er omfattet af fredskov, bevaringsværdige landskaber 
og at ejendommen er delvist undtaget for strandbeskyttelseslinjen og det vurderes 
derfor, at en carport kan placeres uden for linjen. Se figur 5. 
 

 
Figur 5. Luftfoto – forår 2019. Orange skravering markerer strandbeskyttelseslinjen 

 
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. 
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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.  
 
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 

 
Rikke Viborg 
+45 2089 2230   
rvi@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/
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Afgørelsen er sendt til:  

 Aabenraa Kommune, post@aabenraa.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Aabenraa, dnaabenraa-sager@dn.dk. 
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Sønderjylland Øst, soenderjylland@friluftsraadet.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Aabenraa, aabenraa@dof.dk   
 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 

jyllandskredsen@botaniskforening.dk 
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
 Miljøstyrelsen, ojl@mst.dk; 
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