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Jens Steen Olsen  

Ørsted Bygade 5  

4622 Havdrup 

 

Sendt på JensSteenOlsen@hotmail.com 

Kystdirektoratet 

J.nr. 16/04768-10 

Ref. Martin Cenholt 

Kjeldgaard 

03-03-2020 

 

Dispensation til bibeholdelse af maskinlade inden for 

strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 6b Sejerby By, 

Sejerø beliggende Mastrupvej 51 i Kalundborg Kommune 

 

Ansøgning 

Kystdirektoratet modtog den 29. september 2016 en henvendelse fra Kalundborg 

Kommune om, at der på landbrugsejendommen matr. nr. 6b Sejerby By, Sejerø 

beliggende på Mastrupvej 51, Sejerø i Kalundborg Kommune, var opført en 

driftsbygning med en anden placering end tilladt. 

 

Kystdirektoratet har på baggrund af henvendelsen den 25. februar 2020 sendt 

ejeren en partshøring og varslet påbud om lovliggørelse. Ejeren har svaret, at han 

mener bygningen er opført i tråd med afgørelsen. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk. 1, jf. § 15, til bibeholdelse af maskinhal. 

 

Kystdirektoratet meddeler samtidigt tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a 

stk. 1 nr. 6 til bibehold af stålbygningen – maskinhallen, der skulle fjernes som 

vilkår for Naturstyrelsens tilladelse.  

 

Kystdirektoratet forudsætter, at den opmurede mellembygning nedrives snarest og 

senest den 1. juni 2020, som oplyst og jf. vilkår i Naturstyrelsens afgørelse af 18. 

oktober 2012. 

 

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter 

anden lovgivning kan være nødvendige. 

 

Dispensationen er ikke endelig før klagefristens udløb - se nærmere i afsnittet om 

klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen er dispensationen 

ikke endelig, før klagesagen er færdigbehandlet, medmindre Miljø- og 

Fødevareklagenævnet konkret bestemmer andet. 

 

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

http://www.kyst.dk/
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Redegørelse for sagen 

Ejendommen matr. nr. 6b Sejerby By, Sejerø er en del af en større 

landbrugsejendom, beliggende i landzone og på omtrent 15,8 ha, den samlede 

ejendom er større. Ejendommen er delvist beliggende indenfor 

strandbeskyttelseslinjen, således at bygningerne på matr. nr. 6b ligger indenfor 

den udvidede strandbeskyttelseslinje omtrent 180 m fra kysten, maskinhuset er 

placeret landværts bebyggelsen omtrent 280 m fra kysten. 

 

Ejeren af ejendommen ansøgte den 10. oktober 2012 via Kalundborg Kommune, 

om tilladelse til at opføre en ny maskinhal på ovenstående ejendom. Hallen skulle 

efter det oplyste opføres til erstatning for en eksisterende kostald, maskinlade og 

maskinhus, der i 2011 blev totalskadet af storm. Naturstyrelsen meddelte den 18. 

oktober 2012 tilladelse til opførelse af bygningen, på vilkår at kostald, maskinhus 

og maskinlade blev nedrevet, som oplyst i ansøgningen. 

 

Maskinhuset er på 360 m2 med saddeltag og en kiphøjde på 7 m. 

 

Af Naturstyrelsens afgørelse fremgår følgende om placering: 

 
 

 
Ortofoto 2019, maskinhallen ses i øverste højre hjørne 

 

http://www.kyst.dk/
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Kystdirektoratet modtog i 2016 en henvendelse fra Kalundborg Kommune om, at 

maskinhuset ikke er opført som vist i tilladelsen. Kommunen bad om 

Kystdirektoratets vurdering af bygningen i forhold til tilladelsen og oplyste 

samtidigt, at bygningens lovliggørelse formentligt ville forudsætte en lovliggørende 

landzonetilladelse. 

 

På kortet i tilladelsen er bygningen opført omtrent 18 m fra de eksisterende, 

blivende bygninger på ejendommen, og af ortofoto 2019 ses, at bygningen er 

opført omtrent 75 m fra de eksisterende bygninger. 

 

Kystdirektoratet fremsendte den 25. februar 2020 en partshøring om sagen til 

ejendommens ejer og varslede påbud om lovliggørelse. 

 

Ejeren svarede den 27. februar 2020, med spørgsmål om hvorfra Kystdirektoratet 

havde tegningen, der viser maskinladen med blå flade, da han ikke genkender 

kortet. Ejer spurgte endvidere til, om ikke Kystdirektoratet lå inde med 

ansøgningen, der viser maskinladen uden en konkret placering, da en 

jordbundsprøve skulle tages og endelig placering fastlægges efter tilladelserne 

forelå. Han finder derfor, at en opmåling i forhold til en placering, på en ikke 

målsat tegning er forkert.  

 

Ejer oplyser endvidere, at bygningen er opført længere fra kysten end vist i 

styrelsens tilladelse, samt betydeligt lavere i terrænet. En placering som vist på 

Naturstyrelsens tilladelse, vil forudsætte regulering af terrænet på mindst 2 m, da 

terrænet falder markant ind i landet fra boligen. Endeligt oplyser ejer, at 

placeringen som vist med blåt er oveni en gylletank og kloak. Slutteligt gør han 

opmærksom på, at han aldrig har modtaget Naturstyrelsens afgørelse, som 

angiveligt skulle være sendt til en forkert adresse, men har opført bygningen efter 

kommunens byggetilladelse. 

 

 
Tegning fra ansøgning af 27. september 2012, fremsendt af kommunen til Naturstyrelsen den 10. 

oktober 2012 

http://www.kyst.dk/
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Tegning af fremtidige forhold, fra ansøgning af 27. september 2012 

 

Afgørelsen fra Naturstyrelsen er henvist til at omhandle Mastrupvej 31, og ikke 51, 

som den rettelig omhandler. 

 

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. 

 

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.  

 

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. 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 

 

Kystdirektoratet finder indledningsvist, at maskinhallen er opført på en væsentlig 

anden placering, end vist i Naturstyrelsens tilladelse af 18. oktober 2012 og derfor i 

udgangspunktet er ulovligt eksisterende. Af styrelsens tilladelse fremgår en 

afstand mellem eksisterende bebyggelse og maskinladen på omtrent 18 m, mens 

den faktiske afstand i dag er opmålt til omtrent 75 m. Kystdirektoratet bemærker 

endvidere, at adressefeltet på Naturstyrelsens afgørelse er korrekt udfyldt, hvorfor 

tilladelsen i udgangspunktet må anses for modtaget, uagtet at overskriften 

henviser til en forkert adresse. 

 

Et ulovligt etableret forhold kan lovliggøres enten retligt ved dispensation eller 

fysisk ved fjernelse. 

 

For at en driftsbygning, der er erhvervsmæssigt nødvendig for en 

jordbrugsejendoms drift kan være omfattet af undtagelsen for erhvervsmæssigt 

nødvendigt byggeri, skal den opføres i umiddelbar tilknytning til den eksisterende 

bebyggelse på ejendommen, således som det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 

15a stk. 1 nr. 6, som på tidspunktet for Naturstyrelsens afgørelse var den 

daværende § 15 stk. 4 nr. 7, men i øvrigt havde samme krav til placering. 

Umiddelbar tilknytning tolkes efter praksis som nærmere eksisterende bebyggelse 

end omtrent 20 m. 

 

Allerede fordi bygningen er placeret væsentligt mere end 20 m fra den 

eksisterende bebyggelse, kan den ikke være omfattet af undtagelsen, ligesom den i 

2012 ikke kunne opføres lovligt på en tilladelse, men allerede dengang forudsatte 

dispensation. Praksis for meddeles af dispensationer til fritliggende 

driftsbygninger er restriktiv. Kystdirektoratet finder, at der ville have været 

meddelt afslag på en ansøgning om den konkrete placering, havde placeringen 

været klar forud for tilladelsens meddelelse. I udgangspunktet skal der således 

meddeles afslag til bibeholdelse af bygningen.  

 

Der skal herefter ske en afvejning af de samfundsmæssige interesser i håndhævelse 

mod ejers eventuelle berettigede forventning om bygningens lovlighed. 

 

Spørgsmålet er, om ejer/ansøger var bevidst om muligheden for fejltolkning af 

tegningen, eller om myndighederne, der så vidt det kan ses af sagen, tolkede på de 

ikke målsatte tegninger i forhold til tilknytningskravet burde have afklaret 

forholdet, forud for meddelelse af afgørelsen. Kystdirektoratet bemærker, at ikke-

målsatte tegninger fra ansøgere, der ikke er professionelle ikke er usædvanlige. 

Kystdirektoratet finder endvidere, at en tolkning af tegningen, hvor afstanden 

mellem bygningerne kan vurderes i sammenhæng med bygningernes størrelse, er 

naturlig hvorfor Naturstyrelsen formentligt ikke har været i tvivl om bygningens 

placering i tilknytning til ejendommens øvrige bebyggelse. 

 

http://www.kyst.dk/
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Kystdirektoratet bemærker, at det af ortofoto fra 2014 ses, at bygningen er under 

opførelse. Kalundborg Kommune har efter det oplyste, først haft korrespondance 

med ejer om placeringen i 2016. 

 

Kystdirektoratet finder, at det ikke kan afvises, at ejeren har været i god tro om 

lovligheden af bygningens placering, da der, så vidt det kan ses af sagsakterne, ikke 

fra Naturstyrelsens side er spurgt ind til den konkrete placering. Naturstyrelsen 

har til afgørelsen lavet en tegning - den der indgår i styrelsens tilladelse og viser 

bygningen med blå flade - som tolker ansøgningen indenfor tilknytningskravet, 

hvorefter en tilladelse er meddelt. Det ses ikke af sagsakterne, at tegningen har 

været forelagt ansøger forud for meddelelse af afgørelsen. I det konkrete tilfælde 

vurderer Kystdirektoratet, at de samfundsmæssige interesserer i håndhævelse 

principielt er betydelige, men også at den landskabelige konsekvens er begrænset, 

på grund af terrænets beliggenhed. Efter en samlet vurdering og på baggrund af 

sagens helt særlige omstændigheder, finder Kystdirektoratet at hensynet til ejers 

forventning om at tilladelsen til opførelse af driftsbygningen var meddelt til den 

placering, bygningen er opført på, vejer tungere end hensynet til håndhævelsen. 

 

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. Der er lagt betydeligt vægt på, 

at der er tale om en allerede opført bygning, der er etableret på landbrugsjord i 

omdrift. 

 

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 

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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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. 

 

Har du spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte Martin 

Kjeldgaard på mackj@kyst.dk  

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Hans Erik Cutoi-Toft 

Områdechef 

 

 

 

 

Afgørelsen er sendt til:  

 Kalundborg Kommune, kalundborg@kalundborg.dk og 
miriam.thastum@kalundborg.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Kalundborg, kalundborg@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Nordvestsjælland, kreds14@friluftsraadet.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Kalundborg, kalundborg@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 
oestkredsen@botaniskforening.dk 

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

kalundborg@kalundborg.dk; dn@dn.dk; kalundborg@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk;  

kreds14@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; kalundborg@dof.dk; 

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

miriam.thastum@kalundborg.dk 
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