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Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til lovliggørelse af 

overdækning med bord- og bænkesæt på matr.55a, Agtrup By, Sdr. 

Bjert, Mads Kehlets Vej 37, 6091 Bjert, Kolding Kommune 

 

 

 

Ansøgning 

Kolding Kommune har den 21. august 2019 videresendt ansøgning om  

lovliggørelse af overdækning med bord- og bænkesæt på matr.55a, Agtrup By, Sdr. 

Bjert, Mads Kehlets Vej 37, 6091 Bjert, Kolding Kommune.   

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende dispensation i medfør af 

naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til at bibeholde halvtag samt 

bord/bænke arrangement.. 

 

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. 

 

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

jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 

 

Redegørelse for sagen 

Kolding Kommune har foretaget partshøring vedr. et anlæg med et halvtag og et 

bord/bænke angement, ved en vendeplads på Kolding Fjords sydside.Ved pladsen 

findes endvidere en bådebro. Halvtaget er placeret op mod en skrænt med 

bevoksning, og ligger delvist skjult. 

 

 

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

http://www.kyst.dk/
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I svaret på partshøringen anfører ejer af arealet: 

Skuret der er på 15 m² og er hvert fald bygget før 1950 og er derfor ikke 

registreret. Sammen med Brolauget søger vi om at få skuret noteret/registreret 

som lovligt, som Brolaugets skur med nuværende placering og fremover, til 

glæde for mange brugere. 

Mads Kehletsvej er eneste mulighed for at komme til Kolding fjord/Agtrupvig fra 

syd siden. Der er mange forskellige mennesker der benytter det gamle skur til 

hygge og andet. Der kommer lystfiskere, roere fra Kolding raster der, badende, 

og brolauget, og mange andre kommer på denne dejlige plads og bruger skuret. 

Brolauget sørger for renholdelse og orden på pladsen og Kolding kommune 

sørger for vedligeholdelse af vendepladsen. 

 

  
 

 
 

 

http://www.kyst.dk/
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Anlægget (alene skuret ses på nederste foto) 

 

 

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. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 

 

Det fremgår af lovbemærkningerne til en ændring af naturbeskyttelsesloven i 1994 

- "kystloven" - at det i overensstemmelse med hidtidig praksis vil være muligt at 

etablere mindre foranstaltninger til støtte for friluftslivet og dermed til fremme af 

turismen. Mindre foranstaltninger er f.eks. toiletbygninger, informationstavler og 

skilte samt andre beskedne opholdsfaciliteter. Der forudsættes, at anlægget 

placeres og udføres under hensyntagen til den omgivende natur. 

 

Kystdirektoratet vurderer, at bord/bænke- arrangementet er et mindre anlæg, og 

efter det oplyste i sagen finder direktoratet, at dette er omfattet af ovenstående 

praksis. Der ses endvidere ikke ses at være landskabelige hensyn, som taler imod 

en lovliggørende dispensation til denne del af anlægget. 

  

Halvtaget findes at overstige hvad der forstås ved et ”mindre” anlæg. Det har dog 

henligget på ejendommen i en meget lang tidsperiode. Ifølge ejer siden 1950´erne, 

og det ses endvidere på luftfotografier fra 1995. 

 

Kystdirektoratet lægger til grund at skuret har været beliggende på ejendommen i 

over 25 år. 

 

http://www.kyst.dk/
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Det er i Natur- og Miljøklagenævnets praksis antaget, at selve det forhold, at 

et byggearbejde er udført for meget lang tid siden kan medføre en begræns-

ning i myndighedens mulighed for at kræve lovliggørelse. Omfanget af denne 

begrænsning - indrettelseshensyn - er baseret på en konkret vurdering af bl.a. 

karakteren af det ulovlige forhold. Det indgår også i vurderingen, om der er 

væsentlige samfundsmæssige interesser i håndhævelsen i den enkelte sag. 

Det må antages som udgangspunkt, at jo stærkere en beskyttelsesinteresse 

desto flere år skal der gå, før retten til fysisk lovliggørelse fortabes. 

 

Kystdirektoratet finder på denne baggrund, at der må lægges afgørende vægt på 

indrettelseshensynet, idet anlægget må antages at have eksisteret i over 25 år, 

hvorved myndighederne ikke længere kan kræve anlægget fjernet, når der henses 

til anlæggets størrelse og dets påvirkning af kystlandskabet. 

 

Ud fra en samlet vurdering af sagen, meddeler Kystdirektoratet således 

lovliggørende dispensation til bibeholdelse af halvtag samt bord/bænke 

arrangementet. 

 

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: 

 

 Kolding Kommune, kommunen@kolding.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk   

 Danmarks Naturfredningsforening, Kolding, kolding@dn.dk 

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Trekantsområdet, trekantomraadet@friluftsraadet.dk   

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Kolding, kolding@dof.dk 

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk  

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

 

 

kommunen@kolding.dk; dn@dn.dk; kolding@dn.dk; 

trekantomraadet@friluftsraadet.dk;  natur@dof.dk; kolding@dof.dk; 

fr@friluftsraadet.dk; jyllandskredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-

kajak.dk; sager@jaegerne.dk; claus@theilsby.dk; Charlotte Rønde Andersen 

cande@kolding.dk; rvn@mail.dk 
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