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Jens Abildgaard Hansen  
Nørregade 21  
5000 Odense C 
 
Fremsendt via digital post 

Kystdirektoratet 
J.nr. 20/00607-3 
Ref. Hanne Rungø Hilligsøe 
21-04-2020 
 

Afslag på ansøgning om ændring af strandbeskyttelseslinjen på 
ejendommen matr. nr. 1b og 1c Bjerne By, Horne - Sinebjergvej 60, 
5600 Faaborg 
 
 
Du har den 5. januar 2020 sendt en anmodning om ændring af strandbeskyt-
telseslinjen på ovenstående ejendom til miljøminister Lea Wermelin.  
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet meddeler hermed afslag på ansøgningen om ændring af 
strandbeskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens1 § 15) på matr. nr. 1b og 1c, 
Bjerne By, Horne. 
  
Afslaget er begrundet i, at der efter Kystdirektoratets vurdering ikke er sket fejl ved 
fastlæggelsen af strandbeskyttelseslinjen jf. naturbeskyttelseslovens § 69a, stk. 6, 
og at der ikke er sket en væsentlig ændring af kystlinjen, der kan begrunde en 
revision af linjens forløb, jf. § 69a, stk. 2. 
 
Lovgrundlag 
Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at naturbeskyttelseslovens regler om 
bygge- og beskyttelseslinjer – herunder strandbeskyttelse – ikke skal gælde for 
nærmere angivne områder, jf. naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1. Det kan i den 
forbindelse bestemmes, at en ophævelse eller ændring af en beskyttelseslinje kun 
gælder for en nærmere beskrevet lokalplan jf. § 69, stk. 4.  
 
Det er forudsat, at en bygge- eller beskyttelseslinje kun vil blive ophævet eller 
reduceret i de tilfælde, hvor dette indebærer en administrativ lettelse. Dette 
forudsætter en samlet regulering af arealanvendelse og bebyggelsesforhold i 
forbindelse med den kommunale planlægning, der kan erstatte konkrete afgørelser 
om dispensationer og dermed medføre en administrativ lettelse for 
myndighederne.  
 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 
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Det er i lovens forarbejder forudsat, at en ophævelse/reduktion af 
strandbeskyttelseslinjen som følge af en sådan administrativ lettelse næsten aldrig 
forekommer.  
 
Ministeren har yderligere mulighed for at revidere strandbeskyttelseslinjens 
forløb, hvis der er sket en væsentlig tilbagerykning eller tilvækst af kysten, jf. 
lovens § 69a, stk. 2, eller hvis der er sket fejl ved fastlæggelsen af 
strandbeskyttelseslinjen, jf. § 69a, stk. 6. 
 
Redegørelse 
 
Ansøgning 
Ansøgningen om ændring af strandbeskyttelseslinjen sker på baggrund af en sag 
om lovliggørelse af en hæk på ejendommen (Kystdirektoratets journal nr. 
16/04260). 
 
I begrundelsen for ansøgningen fremgår det, at ansøger ikke mener, at 
strandbeskyttelseslinjen, da loven blev ændret i 1994, blot skulle trækkes 
konsekvent 300 meter fra kysten, men at der skulle tages hensyn til bl.a. 
eksisterende bebyggelse. Det er oplyst, at ansøgers hus ligger i en klynge på 8 huse. 
 
Der anmodes om, at strandbeskyttelseslinjen reduceres fra 300 meter til 100 
meter fra skellet øst for Sinebjerg Camping og hen til Sinebjerg Skov mod vest. 
 
Fastlæggelse af strandbeskyttelseslinjen i området 
Strandbeskyttelseslinjen er fastlagt af Strandbeskyttelseskommissionen efter 
retningslinjerne beskrevet i ”Strandbeskyttelseskommissionens Beretning 2001”.  
 
Den pågældende ejendom er beliggende i landzone. Hele ejendommen blev 
omfattet af strandbeskyttelseslinjen i 2001 i forbindelse med, at strandbeskyt-
telseslinjen generelt blev udvidet fra 100 meter til 300 meter. Den kystnære 
bebyggelse for enden af Sinebjergvej var oprindeligt undtaget fra strandbeskyt-
telse, og strandbeskyttelseslinjen var derfor oprindeligt mindre end 100 meter i 
det pågældende område.   
 
Inden linjen blev endelig fastlagt, blev et forslag til linjeføring sendt i høring hos 
kommuner og alle berørte lodsejere. I daværende Faaborg Kommune i Fyns Amt 
blev denne høring foretaget i august 1997. Strandbeskyttelseskommissionen 
modtog i den forbindelse ingen indsigelse fra ejer af ejendommen beliggende 
Sinebjergvej 60. 
 
Strandbeskyttelseslinjens tidligere og nuværende forløb fremgår af kortet i figur 1.  
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Figur 1. Kortudsnit med markering af ejendommen Sinebjergvej 60 (lys rød skravering/ 
signatur). Den gule/blå linje markerer den tidligere strandbeskyttelseslinje, mens den røde 
linje markerer den gældende strandbeskyttelseslinje. 
 
 
I forbindelse med udvidelsen af strandbeskyttelseslinjen besluttede strand-
beskyttelseskommissionen generelt, at alle enligt beliggende huse og mindre 
bebyggelser fremover skulle være omfattet af beskyttelse, uanset at nogle af dem 
tidligere havde været undtaget fra beskyttelse ved en indskrænket 
beskyttelseslinje. Dette er baggrunden for, at bebyggelsen for enden af 
Sinebjergvej blev omfattet af strandbeskyttelse, selv om den tidligere var undtaget.  
 
Sammenhængende bebyggelser, defineret som ”hen imod en halv snes 

helårsbebyggede grunde, hvis haver grænser til hinanden”, blev undtaget for 
beskyttelse. Dette fremgår af retningslinje 1.3.1 i ”Strandbeskyttelseskom-
missionens Beretning 2001”. 
 
Ejendommen på Sinebjergvej 60 er ikke en del af en sammenhængende 
bebyggelse, som defineret ovenfor, idet der i området kun er omkring fem 
helårsbebyggede grunde, hvor haverne i øvrigt ikke grænser op til hinanden. På 
denne baggrund er det Kystdirektoratets vurdering, at strandbeskyttelseslinjen er 
fastlagt korrekt. 
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Begrundelse for afgørelsen 
Som beskrevet i afsnittet ”Fastlæggelse af strandbeskyttelseslinjen i området” 
finder Kystdirektoratet, at strandbeskyttelseslinjen er fastlagt i overensstemmelse 
med strandbeskyttelseskommissionens retningslinjer. Der er således ikke sket en 
fejl ved fastlæggelsen af strandbeskyttelseslinjen, og derfor kan lovens § 69a, stk. 6 
om ændring af strandbeskyttelseslinjens forløb ikke bringes i anvendelse. 
 
En sammenligning af kystlinjen i 1999 og 2019 viser, at der ikke er sket en 
væsentlig ændring af kystlinjen i den mellemliggende periode, der kan begrunde 
en generel revision af linjens forløb i området med henvisning til lovens § 69a, stk. 
2. 
 
Der er i den aktuelle sag ikke fremkommet oplysninger, som giver anledning til at 
tilsidesætte strandbeskyttelseskommissionens allerede trufne beslutning om 
fastlæggelse af strandbeskyttelseslinjen på ejendommen Sinebjergvej 60, og 
Kystdirektoratet kan således ikke imødekomme anmodningen om at reducere 
strandbeskyttelseslinjen på den pågældende ejendom. 
 
Da der ikke foreligger en samlet kommunal planlægning for det ansøgte område 
finder Kystdirektoratet ikke anledning til at behandle ansøgningen i henhold til 
naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1 og 4. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har tidligere afgjort, at afgørelser efter § 69a om 
strandbeskyttelseslinjens forløb ikke kan påklages. Derfor vedlægges der ikke 
klagevejledning til denne afgørelse. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Hanne Rungø Hilligsøe 
+45 20 85 56 17 
hrh@kyst.dk 
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