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Line Helene Andreasen  
Arnkilsøre 11  
6400 Sønderborg 
 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 19/01498-23 
Ref. Kaj Merrild Hareskov 
02-07-2020 
 

Fornyet dispensation til genopførelse af lade til hestehold på 370 m2. 
indenfor strandbeskyttelseslinjen, matr.112, Kær, Ulkebøl, Arnkilsøre 
11, 6400 Sønderborg, Sønderborg Kommune 
 
 
Ansøgning 
I fik d. 11. marts 2020 dispensation til genopførelse af lade til hestehold på 320 
m2, og genopførsel samt udvidelse af stuehuset på ovennævnte ejendom.  
 
I har nu søgt om fornyet dispensation til genopførelse af laden til nu 370 m2. 
Ansøgningen vedrører således kun laden, der søges 1m bredere og 2m længere, 
end i den første dispensation.     
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførsel af lade, som beskrevet nedenfor. 
 
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 
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 noteret som en landbrugsejendom og er beliggende i den udvide 
strandbeskyttelseslinje, som anført på nedenstående kortklip.  
 
Ejendommen er noteret i BBR med udhuse på samlet 517 m2.  
 
Den nuværende bebyggelse ses på nedenstående skråfoto fra 2019. 
 

http://www.kyst.dk/
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Bebyggelsen på ejendommen er markeret på kortet, og ligger i den udvidede 
strandbeskyttelseslinje 
 

 
2019, skråfoto af den nuværende bebyggelse. Beboelsen er markeret med grøn 
prik 

 
2019, skråfoto af den nuværende bebyggelse. Beboelsen er markeret med grøn 
prik 

http://www.kyst.dk/
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Skitsetegning af den ønskede genopførsel, som fik dispensation d. 11. marts 2020 
 
Ansøger ønsker at genopføre bygningerne på ejendommen jf. ovenstående 
skitsetegning. 
 
Udhusene mindskes fra de nuværende 517 m2 til 370 m2.  
Placeringen af bygningerne ønskes flyttet i f.t. den nuværende placering, som det 
ses af skitsen. Denne placering var en del af dispensationen af d. 11. marts 2020.  
 
Tegningerne af det ønskede byggeri er stort set sammenfaldene med tegningerne i 
den tidligere sag. Vinduerne er nu blot opretstående, hvor de ved den tidligere sag 
lå ned. Fremtoningen vurderes i øvrigt uændret.   

 

http://www.kyst.dk/
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Til sammenligning vedhæftes neden for nogle af de tidligere tegninger. 

 
Skitsetegning fra den tidligere ansøgning 
 
I forbindelse med den tidligere ansøgning skrev kommunen:  
I BBR står de nuværende udhusbygningerne opført under anvendelse som 
udhuse.  

http://www.kyst.dk/
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Der er i planlovens forstand ikke tale om en bygning, der er erhvervsmæssigt 
nødvendig for driften af landbrug (herunder gartneri), skovbrug eller fiskeri. 
Derfor benævner jeg det også et udhus.  
Det har i den forbindelse ikke betydning, at ejendommen er noteret som 
landbrugsejendom med mindre jeres primære erhverv er det landbrug der drives 
på de knapt 6,5 ha, og det er ikke min opfattelse og hesteholdet er på 
hobbyniveau.  
 
Kommunen kigger på hvad der er af udhusbygninger i forvejen, og da det nye I 
vil bygge ikke overstiger det eksisterende i størrelse kan kommunen godt give 
landzonetilladelse til den store udhusbygning. Normalt er 50 kvm. maksgrænsen 
og op til 100 kvm. med særlig begrundelse, men som sagt ser vi på at der i 
forvejen er en stor udhusbygning. Der til kommer, at den nye udhusbygning vil 
blive udført i stil og materialer, der er meget mere tilpassede den oprindelige 
byggestil og et nyt større stuehus end de nuværende bygninger. 
 
 
Ejer begrunder den nye ansøgning med, at der sket nogle misforståelser m.h.t. det 
samlede ansøgningsmateriale til de forskellige myndigheder i første omgang.  
 
Ejer anfører, om ændringerne i den nye ansøgning: 
Der er ikke ændret på udseendet på bygningen ..  
Men selve staldbygning er blevet 1 m bredere og lade delen 2 m længere.. 
 
 
Ejendommen er beliggende 6 km fra Natura 2000-område nr. 105, Augustenborg 
Skov, jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 
visse arter. 

 
 
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 

http://www.kyst.dk/
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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. 
 
Efter praksis kan der gives dispensation til genopbygning med samme placering, 
størrelse og udformning. 
 
Selvom de nye bygninger ikke placeres på præcis den samme placering, vurderes 
de at holde sig inden for praksis, da bygningerne kun marginalt ændrer placering, 
og ikke kommer nærmere kysten, eller bliver mere landskabeligt dominerende. 
 
Bygningerne, er ikke mere fremtrædende end de nuværende bygninger. 
 
På baggrund af sagens oplysninger, vurderes det, at der er tale om et særligt 
tilfælde, hvor der kan dispenseres fra strandbeskyttelseslinjen.  
 
Kystdirektoratet finder efter en konkret vurdering, at der i forhold til 
strandbeskyttelseslinjen ikke er afgørende landskabelige indvendinger mod 
genopbygningen.  
 
Det er indgået i Kystdirektoratets vurdering, at en dispensation ikke vil få utilsigtet 
præcedensvirkning i strid med bestemmelsens formål. 
 
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. 

http://www.kyst.dk/


 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 7 

 

 
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 

 
Kaj Merrild Hareskov 
+45 91 35 74 44 
kaj@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/


 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 8 

 

Afgørelsen er sendt til:  
 Sønderborg Kommune, post@sonderborg.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, Sønderborg, soenderborg@dn.dk 
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Sønderjylland Øst, soenderjylland@friluftsraadet.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Sønderborg, soenderborg@dof.dk  
 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 

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

 
 
post@sonderborg.dk; dn@dn.dk; soenderborg@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 
soenderjylland@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; soenderborg@dof.dk;  
jyllandskredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-kajak.dk; sager@jaegerne.dk; 
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