Rådgivende Ingeniørfirma v/ Oluf Jakobsen
Park Alle 23
7900 Nykøbing M

Kystdirektoratet
J.nr. 19/03524-7
Ref. Jan Kofod Winther
07-07-2020

Afgørelse om opførelse af nye bygninger inden for strandbeskyttelseslinjen på landbrug - matr.29a og matr.17aa Ørding By, Ørding,
Stranden 44, 7990 Øster Assels, Morsø Kommune

Ansøgning
I har på vegne ejeren af ejendommen ansøgt om tilladelse til udformning og
beliggenhed af to bygning med maskinhus og garage, der opføres efter nedrivning
af den eksisterende bygningsmasse inden for strandbeskyttelseslinjen på
landbrugsejendom på matr.29a og matr.17aa Ørding By, Ørding, Stranden 44,
7990 Øster Assels, Morsø Kommune.
Afgørelse
Retlig afgørelse
Kystdirektoratet finder, at den ansøgte bygningsmasse på 604 m² ikke er
erhvervsmæssig nødvendig for driften af ejendommen som landbrug og dermed
omfatte af undtagelsen i naturbeskyttelseslovens1 § 15 a, stk. 1, nr. 6. Bebyggelsen
kræver derfor dispensation fra § 15, stk. 1.
Afgørelse
Kystdirektoratet giver hermed afslag på dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens2 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af maskinhus og garage på
ejendommen.
Afgørelserne kan påklages jr. afsnittet herom sidst i afgørelsen.
Redegørelse for sagen
Ejendommen er en landbrugsejendom med et tilliggende på ca. 19,5 ha, hvoraf ca.
halvdelen er strandeng. Ejendommens driftsbygninger blev omfatte af den
udvidede del af strandbeskyttelseslinjen den 3. februar 2003.
Ejendommen er overtaget af den nuværende ejer i 2019. Der er registreret
entreprenørvirksomhed m.v. på ejendommes adresse.
1
2

Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse
Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse
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Ud over stuehus er ejendommen bebygget med en rund bygning i træ på 250 m²
(pavillon/festsal), et udhus på 270 m² i mursten som anvende til garage og
indeholder kontor, mandskabsrum mv. på ca. 70 m², og værksted, samt en 220 m²
gammel minkhal, der ligger løsrevet fra den eksisterende bebyggelse.
De tre udhuse/driftsbygninger ønskes nedrevet og i stedet opføres 2 stålhaller på
hver 302 m², der anvendes som maskinhus og garage med kontor/toilet/ frokoststue. Bygningerne opføres i en afstand af ca. 30 m fra stuehuset og med en
indbyrdes afstand af 40 m.
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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.
Efter naturbeskyttelseslovens 15a, stk. 1, nr. 6, gælder forbuddet ikke for byggeri,
der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som
landbrugsejendom, når byggeriet opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende
bygninger.
Efter bestemmelsen kræves dog tilladelse for så vidt angår de nævnte bygningers
nærmere beliggenhed og ydre udformning.
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
På en landbrugsejendom kan der som udgangspunkt alene opføres bebyggelse
inden for strandbeskyttelseslinjen, som er nødvendig for ejendommens drift som
landbrugsejendom.
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.
Det er Kystdirektoratets vurdering, at opførelse af en garage på 302 m² samt en
maskinhal på 302 m² ikke står i rimeligt forhold til ejendommens arealer og det
skønnede driftsmæssige behov. Der er således tale om en ejendom på ca. 19,5 ha,
hvor ca. 9 ha er strandeng og omkring 5 ha er arealer i omdrift. De resterende 5 ha
er have, driftsbygninger, bevoksede mv. Det bemærkes endvidere, at for en
ejendom af denne størrelse og karakter, ses der ikke at være behov for kontor og
mandskabsfaciliteter i en driftsbygning.
Kystdirektoratet finder på denne baggrund, at det ansøgte ikke kan anses for
nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom, hvorfor det ikke er
omfatte af undtagelsen i § 15 a, stk. 1, nr. 6, men kræver dispensation efter § 15,
stk. 1.
Kystdirektoratet finder ikke, at der er særlige forhold, som kan begrunde, at der
opføres ny bebyggelse med en størrelse som ansøgt med andet formål end
landbrugsdrift af ejendommen.
Såfremt den ansøgte bebyggelse helt eller delvist skal anvendes i forbindelse med
entreprenørvirksomhed, fx til opbevaring af maskiner, vil der således ikke kunne
dispenseres hertil.
Kystdirektoratet skal endvidere bemærke, at minkhallerne og festlokalet ikke vil
kunne genopføres med ændret anvendelse for øje. Disse bebyggelser kan således
ikke konverteres til maskinhus/garage eller andet byggeri, som ikke indgår i
landbrugsdriften.
Kystdirektoratet meddeler således efter en samlet vurdering af sagen afslag på
dispensation til opførelse af en garage og et maskinhus som ansøgt.
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
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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.
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:











Morsø Kommune, kommunen@morsoe.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Morsø, morsoe@dn.dk
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk
Friluftsrådet, Kreds Nordvest v/ Jørn Schjøtler,
nordvest@friluftsraadet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Morsø, morsoe@dof.dk
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen,
jyllandskredsen@botaniskforening.dk
Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk
Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk
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Kommunen@morsoe.dk; dn@dn.dk; morsoe@dn.dk; nordvest@friluftsraadet.dk;
natur@dof.dk; morsoe@dof.dk; fr@friluftsraadet.dk;
jyllandskredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-kajak.dk; sager@jaegerne.dk;
miljo@kano-kajak.dk; tobias.j@sport.dk; hansaclausen@gmail.com;
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