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Søren Schultz Jørgensen  

Helgesensgade 1,3. th 

2100 København Ø 

 

Sendt på sorenschultzjorgensen@gmail.com 

Kystdirektoratet 

J.nr. 20/01400-13 

Ref. Martin Cenholt 

Kjeldgaard 

21-09-2020 

 

Dispensation til opførelse af byggeri på anden placering inden for 

strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1d Tranekær Hgd., 

Tranekær beliggende Langesøvej 5 i Langeland Kommune 

 

 

Ansøgning 

Kystdirektoratet meddelte den 5. maj 2020 dispensation til, efter nedrivning af 

eksisterende bebyggelse, at genopføre bolig og driftsbygning omtrent 40 m syd for 

de eksisterende bygninger. Langeland Kommune har meddelt landzonetilladelse 

til en flytning på omtrent 23 m, altså 17 m nærmere eksisterende bebyggelse, end 

det af direktoratet dispenserede. 

 

Kystdirektoratet har vurderet, at opførelse af byggeriet efter landzonetilladelsen 

forudsætter ny dispensation fra strandbeskyttelsen. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af bolig, lade og terrasse, som ansøgt og jævnfør 

redegørelsen. Der meddeles endvidere dispensation til at udlægge 1.630 m2 af de 

bygningsnære arealer omkring boligen som have. 

 

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. 

 

 

 

                                                             
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. 1d Tranekær Hgd., Tranekær er beliggende i landzone på 

Langesøvej 5, 5953 Tranekær i Langeland Kommune. Ejendommen er i BBR 

noteret som landbrugsejendom med et areal på 67.641 m2. Der er noteret en bolig 

på 98 m2 med delvist udnyttet tagetage for et samlet boligareal på 122 m2. Boligen 

er opført i 1877 og fremstår som et traditionelt længehus i bindingsværk med 

saddeltag dækket med strå. Der er endvidere noteret en stald på 119 m2, et 

maskinhus på 42 m2, et hønsehus på 100 m2 samt en ladebygning på 90 m2, hvoraf 

12 m2 er indbygget fyrrum. Ejendommens bebyggelse er beliggende i den udvidede 

strandbeskyttelseslinje omtrent 115 m fra kysten. 

 

Kystdirektoratet har den 3. januar 2020 meddelt dispensation til at udstykke 

ejendommen i en bygningsløs landbrugsejendom, der rummer det meste af 

dyrkningsjorden samt en restejendom, der rummer bygningerne og i alt er på 

9.322 m2, hvoraf det af direktoratets afgørelse fremgår, at have og beboelse udgør 

1.630 m2 og de resterende ca. 7.700 m2 er landbrugsjord, der ikke kan anses for 

have i naturbeskyttelseslovens forstand. 

 

Ansøgningen vedrører restejendommen.  

 

 
Figur 1, ændringskort fra udstykningssagen, restejendommen er del nr. 1 som denne sag omhandler 

 

Langeland Kommune kontaktede den 28. januar 2020 Kystdirektoratet med en 

forespørgsel om, hvorvidt det ville være muligt at opnå dispensation til at flytte 

bygningerne på ejendommen mod syd. Flytningen af bebyggelsen begrundende 

kommunen med, at der på arealerne nord for ejendommen er planlagt et 

vådområdeprojekt, der vil medføre højere vandstand på de arealer, hvor 

bygningerne i dag er beliggende. Det blev oplyst, at i hvert fald dele af den 

eksisterende bebyggelse var planlagt nedrevet og genopført, og af hensyn til 

vådområdeprojekts gennemførelse så enten skulle genopføres hævet i terrænet 

eller på en let sydligere placering, hvor terrænet naturligt er højere. Kommunen 

anbefalede, at byggeriet opføres i minimum kote 2,0. Kystdirektoratet oplyste 
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kommunen, at der med baggrund i vådområdeprojektet, da kysten ikke 

fremtræder ubebygget og uberørt, vil være mulighed for at genopføre bebyggelse 

længere mod syd, højere i terrænet og i omtrent samme afstand fra kysten. 

 

Ansøger, der ejer ejendommen, kontaktede senere samme dag Kystdirektoratet, 

for at starte en dialog om hvad der vil kunne opnås dispensation til og 

Kystdirektoratet meddelte den 5. maj 2020 dispensation herefter. 

 

Ansøger kontaktede den 7. september 2020 Kystdirektoratet og oplyste, at de 

havde modtaget landzonetilladelse til byggeriet, men på en let ændret placering i 

forhold til det, direktoratet havde dispenseret til. Kommunen fandt således, at en 

placering af bygningerne 40 m syd for det eksisterende byggeri, ikke ville være 

foreneligt med landzonebestemmelserne. Kommunen meddelte tilladelse til at 

placere bygningerne 23 m syd for den eksisterende bebyggelse, der nedrives. 

Ansøger spurgte Kystdirektoratet om, hvorvidt placeringen forudsatte ny 

sagsbehandling i forhold til strandbeskyttelsen. Kystdirektoratet oplyste, at en 

anden placering kun kan ske efter ny sagsbehandling. 

 

 
Figur 2, situationsplan fra ansøgning – nyt byggeri ses som vinkel mod syd, eksisterende byggeri, der 

nedrives ses mod nord 

 

Der er ansøgt om at opføre en ny bolig på 95 m2 i grundplan med delvist udnyttet 

tagetage på 44 m2 for et samlet boligareal på 139 m2. Laden er på 95 m2. 

Facadehøjden er oplyst til 2,92 m og kiphøjder til 6,82 m. Bygningerne opføres på 

skrånende terræn, der i nogen grad bevares, hvorfor den nordlige del af 

bygningerne opføres let hævet over terræn. Der etableres en 2 m bred gangbro 

rundt om bygningerne samt en 34,4 m2 stor terrasse ud for boligens nordgavl, jf. 

ovenstående figur 3. Terrasser på øvrige tegninger er taget ud af ansøgningen i 

forbindelse med tilretning af projektet. 
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Bygningerne opføres med facader i sortmalet træ, sorte døre og vinduer og 

saddeltag dækket med galvaniserede pandeplader, der med tiden patinerer til en 

mat, grå farve. Terrasse og gangbro etableres i træ, der patinerer til en grålig farve. 

 

 
Figur 3, viaualisering fra ansøgning, østfacade 

 

 
Figur 4, visualisering fra ansøgning, vestfacade 
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Figur 5, plantegning fra ansøgning, bemærk at de her viste terrassearealer ikke er omfattet af 

ansøgningen 

 
Figur 6, fra ansøgning, vestfacade 

 
Figur 7, fra ansøgning, østfacade 
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Figur 8, fra ansøgning, nordfacade 

 
Figur 9, fra ansøgning, sydfacade 

 

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. 

 

http://www.kyst.dk/
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Kystdirektoratet har lagt til grund for afgørelsen, at udstykningen gennemføres 

endeligt, hvorefter den konkrete ejendom er en beboelsesejendom som ikke er 

landbrugspligtig. Ansøgningen behandles herefter ikke efter undtagelsen for 

erhvervsmæssigt nødvendigt landbrugsbyggeri i § 15a stk. 1 nr. 6. 

 

Efter administrativ praksis meddeles normalt dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 15 til – efter nedrivning - at genopføre bebyggelse, 

forudsat de eksisterende bygninger ikke er så forfaldne, at de ikke repræsenterer 

nogen værdi af betydning, dvs. er en egentlig ruin. Det er som udgangspunkt en 

forudsætning, at bygningen opføres med omtrent samme placering, størrelse og 

karakter som den gamle, ligesom det er en betingelse, at den nye bygning 

anvendes til samme formål som hidtil.  

 

I den konkrete sag er der tale om, at der genopføres en bolig af omtrent samme 

omfang som den eksisterende samt en mindre ladebygning. Der sker samtidigt 

nedrivning af hele det gamle bygningssæt. Genopførelsen sker på en placering 23 

m sydligere end den eksisterende, af hensyn til oversvømmelsesrisiko fra et 

kommende vådområdeprojekt på ejendommen nordfor. 

 

Kystdirektoratet finder, at opførelsen af bebyggelsen på en lidt anden placering 

kan tillades, med særlig vægt lagt på baggrund af det af kommunen oplyste om 

vådområdeprojektets indflydelse på det ansøgte byggeri, hvor alternativet til en let 

ændret placering er, at byggeriet opføres kunstigt hævet i terrænet. Det er 

endvidere indgået i vurderingen, at kysten er kendetegnet ved spredt bebyggelse, 

hvilket ikke ændres ved en mindre flytning af den ansøgte bebyggelse, at byggeriet 

fortsat holdes samlet samt at byggeriet opføres i omtrent samme afstand fra 

kysten, som det eksisterende. 

 

Kystdirektoratet finder endvidere, at det ansøgte byggeri er veltilpasset landskabet 

og placeringen mellem skov og kyst. Det bemærkes at der opføres et væsentligt 

mindre udhus/driftsbygningsareal end der nedrives. 

 

Have 

Af Kystdirektoratets afgørelse om udstykning fremgår, at der er taget stilling til 

hvilken del af ejendommen, der kan anses for have i naturbeskyttelseslovens 

forstand. Det fremgår således, at havearealet udgør 1.630 m2. Da der sker flytning 

af byggeriet vil den nuværende, lovligt etablerede have ikke fremadrettet kunne 

anvendes til udendørs ophold og leg, mv. Kystdirektoratet meddeler derfor 

samtidigt med dispensation til opførelse af det nye byggeri, dispensation til 

etablering af et haveareal af samme omfang, som det lovligt eksisterende. Haven 

skal placeres i tilknytning til og naturligt beliggende rundt om boligen og må 

maksimalt udgøre 1.630 m2. 

 

Da byggeriet flyttes mod syd, men umiddelbart op ad eksisterende grusvej, vil der 

fortsat være adgang direkte via Langesøvej.  

 

Det ansøgte vil endvidere efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre 

beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 

http://www.kyst.dk/
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dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Der er lagt vægt på, at den nye 

bebyggelse opføres 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 

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 

 

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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Afgørelsen er sendt til:  

 Langeland Kommune, post@langelandkommune.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Langeland, langeland@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Sydfyn, sydfyn@friluftsraadet.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Langeland, langeland@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, 
fynskredsen@botaniskforening.dk 

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk 

 

post@langelandkommune.dk; kulturogplan@svendborg.dk; dn@dn.dk; 

langeland@dn.dk; , fr@friluftsraadet.dk; sydfyn@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; 

langeland@dof.dk; fynskredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-kajak.dk; 

sager@jaegerne.dk; 
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