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Retlig afgørelse om arealoverførsel og flylandingsbane samt 

dispensation til privat fællesvej for landbrugsejendommen matr.nr. 3a 

m.fl. Havnsø By, Gundslev, Havnsøvej 5, 4840 Nørre Alslev, 

Guldborgsund Kommune. 

 

 

 

Ansøgning 

Du har fremsendt anmodning til Kystdirektoratet om bekræftelse på, at en 

arealoverførsel mellem to landbrugsejendomme samt periodevis anvendelse af et 

areal til start og landing med fly ikke er dispensationskrævende. Endvidere 

ansøges om dispensation til etablering af fællesvej. Ansøgningen vedrører 

landbrugsejendom matr.nr. 3a m.fl. Havnsø By, Gundslev, Havnsøvej 5, 4840 

Nørre Alslev, Guldborgsund Kommune. 

 

Afgørelse 

Retlig afgørelse om arealoverførsel 

Kystdirektoratet finder, at den i henvendelsen beskrevne arealoverførsel er 

omfattet af undtagelsen i naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr.7, og er således 

ikke dispensationskrævende i forhold til strandbeskyttelseslinjen. 

 

Retlig afgørelse om anvendelse af et areal til start og landing med fly 

Kystdirektoratet finder ikke, at henvendelse om at areal agtes anvendt til start og 

landing med et luftfartøj udgør en dispensationskrævende tilstandsændring i 

forhold til naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1., når der henses til antallet af 

operationer samt, at anvendelsen sker uden fysisk tilstandsændring af arealet. Det 

bemærkes at denne vurdering alene knytter sig til et specifikt luftfartøj jf. 

henvendelsen. 

 

Direktoratet har herved lagt til grund og forudsat, at arealet ikke regelmæssigt 

benyttes til flyoperationer, at brugen ikke overskrider 100 operationer pr. år, samt 

at der ikke sker fysiske ændringer af arealet (baneafmærkninger mv). 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Afgørelse om udlæg af fællesvej 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk.1, jf. § 15, til etablering af fællesvej til restejendommen som ansøgt. 

 

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 

Følgende redegørelse er kopieret fra henvendelsen / ansøgningen: 

Nærværende arealoverførselssag forelægges hermed Kystdirektoratet til godken-

delse, idet der ved arealoverførsel af landbrugsjorden fra Annette Birksteens 

landbrugsejendom matr.nr. 3a m.fl. Havnsø By, Gundslev, Havnsøvej 5, til hendes 

ægtefælle Mogens Hansens landbrugsejendom uden beboelse matr.nr. 3e smst., 

Havnsøvej 999, opnås en restejendom uden landbrugspligt, bygningsparcellen 

Havnsøvej 5, hvor der i strandbeskyttelsesareal agtes etableret en flylandingsbane. 

 

 

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

http://www.kyst.dk/
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Ang. arealoverførsel 

Nærværende arealoverførselssag omfatter fastlæggelse af nye skel i strandbeskyt-

telsesarealet ud til Storstrømmen, idet landbrugsjorden fra Annette Birksteens 

landbrugsejendom matr.nr. 3a m.fl. Havnsø By, Gundslev, Havnsøvej 5, overføres 

til hendes ægtefælle Mogens Hansens landbrugsejendom uden beboelse matr.nr. 

3e smst., Havnsøvej 999. 

Restejendommen, bygningsparcellen Havnsøvej 5, frastykkes herved til salg uden 

landbrugspligt. Lene og Johnny Jensen, Holeby, erhverver ejendommen som 

beboelsesejendom. 

I forbindelse med arealoverførslen optages der langs kysten en 15 m bred privat 

fællesvej over bygningsparcellen for at skabe adgang til landbrugskørsel mellem 

landbrugsejendommens lodder. Denne adgangsvej vil ikke blive etableret som 

befæstet areal eller i øvrigt som kørespor, men vil alene fremstå som adgang over 

landingsbanens græsareal. Der optages ligeledes et privat fællesvejsforløb omkring 

bygningerne Havnsøvej 5 som markvej frem til den nordlige landbrugslod af 

matr.nr. 3a. Denne adgangsvej etableres som grusvej, der kun på en kort stræk-

ning vil være beliggende i strandbeskyttelsesareal. 

 

 
 

 
 

http://www.kyst.dk/
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Ansøgning om Kystdirektoratets afgørelse/dispensation 

Arealoverførselssagen kræver ikke dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 15 

til fastlæggelse af nye skel i strandbeskyttelsesarealet, jf. § 15 a, stk. 1, nr. 7, 

hvorefter arealoverførsel i jordbrugserhvervet er undtaget fra forbuddet. 

Det skal i øvrigt her til bemærkes, at der ikke ved arealoverførselssagen opstår en 

ny ejendom med adgang til kysten. 

Der søges om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 15 til etablering af nye 

markveje til optagelse som private fællesveje i strandbeskyttelsesarealet. 

Jf. § 15 a, stk. 1, nr. 1, er landbrugsmæssig drift bortset fra tilplantning undtaget fra 

forbuddet i strandbeskyttelsesarealet. Etableringen af markvejene er udelukkende 

et led i den landbrugsmæssige drift. 

 

De nye private fællesveje følger naturlige topografiske grænser – kystlinien samt 

områdegrænserne ved bygningssættet – og vil således ikke berøre kystlandskabet. 

At der i strandbeskyttelsesareal ændres eller anlægges markveje for landbruget er 

der praksis for at dispensere for – jf. bl.a. Naturstyrelsens afgørelse j.nr. NST-

4132-376-00197 af d. 28. april 2015. 

 

Ang. anlæg af flylandingsbane 

Naturklagenævnet har i 2008 haft truffet afgørelse om, at anvendelsen af et areal 

indenfor strandbeskyttelseslinjen til flyveplads ikke er omfattet af 

forbudsbestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens § 15 – se j.nr. NKN-1321-00291 

af d. 26. sept. 2008 (vedlagt som bilag i afgørelsen) 

Afgørelsen i 2008 er truffet under bl.a. følgende forudsætninger: 

▪ Flyvepladsen er et eksisterende græsareal til start og landing. Dimension 250x15 

m. 

▪ Der sker ikke nogen fysiske indgreb i arealet til flylandingsbane. 

▪ Det tilgrænsende havområde – Lillebælt – er udpeget som NATURA 2000 

Fuglebeskyttelses-område og Habitatsområde. Selve flylandingsbanen ligger uden 

for de tilgrænsende internationale naturbeskyttelsesområder. (Flylandingsbanen 

ligger i øvrigt indenfor skovbyggelinje samt opad et beskyttet naturområde – et 

engareal) 

▪ Flyet er registreret som et ”ultralet fly”. 

▪ 100 flyveoperationer pr. år (50 starter og 50 landinger) 

▪ Flymotor 52 hk. 

▪ Støj, målt til 59,38 DB(A). 

Flylandingsbanen på Havnsøvej 5 vil blive anlagt under bl.a. følgende 

forudsætninger: 

▪ Udlæg af græsareal til start og landing. Dimension 420x20 m. 

▪ Der sker i øvrigt ikke nogen fysiske indgreb i arealet til flylandingsbane, der 

etableres ubefæstet uden terrænændringer og uden landingslys eller andre 

tekniske installationer. 

▪ Hverken ejendommen eller det tilgrænsende havområde er NATURA 2000 – 

hverken Fuglebeskyttelsesområde eller Habitatsområde. Bygningsparcellen 

Havnsøvej 5 er i øvrigt ikke omfattet af eller beliggende tæt på beskyttede 

naturtyper, skovbyggelinier, jord- og stendiger mv i h.t. Naturbeskyttelsesloven og 

Museumsloven. 

▪ Lene og Johnny Jensens privatfly OY-CMJ er et Turbulent Druine D-31. 

http://www.kyst.dk/
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▪ Flyet er ikke større - hverken motormæssigt, støjmæssigt eller vægtmæssigt - end 

et ultralet fly. Lene og Johnny har dog ikke registreret det som et ”ultralet fly”. 

▪ 120 flyveoperationer pr. år (5 starter og 5 landinger pr. måned á max. 5 min.) 

Alene flyoperationer om dagen. 

▪ Flymotor 1500 VW bilmotor på 45 hk. 

▪ Støj, målt til 66,2 DB(A). 

▪ Landingsbanen vil ligge vest-øst, hvilket er den mest fremherskende vindretning i 

Danmark. Nærmeste nabo vest/øst er den østlige beboelse i en afstand af ca. 950 

m. Nærmeste nabo mod syd (uden for flyve-tracéet) er ca. 400 m væk. Mod nord 

og vest er det åbent, ubebygget land ud til kysten. Ejendommen ligger således 

fjernt fra anden bebyggelse. 

 

Anmodning om Kystdirektoratets afgørelse 

Der anmodes hermed om Kystdirektoratets afgørelse på, at anlægget af den 

beskrevne flylandingsbane ikke er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 15 om 

forbud mod at foretage ændring i tilstanden af areal, beliggende i 

strandbeskyttelsesareal. 

Anmodningen begrundes i nævnte forhold: 

● At Naturklagenævnet i 2008 har truffet tilsvarende afgørelse om, at anvendelsen 

af et areal indenfor strandbeskyttelseslinjen til flyveplads ikke er omfattet af 

forbudsbestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens § 15. 

Græsarealet til landingsbane må være etableret i 2000/2001, jf. luftfotos 1999/før 

og 2002/efter, hvor arealet ligeledes var omfattet af strandfredningslinjen med 

samme bestemmelser i Naturbeskyttelseslovens § 15. 

● At der af Naturklagenævnet ved afgørelsen er lagt vægt på, at der ikke sker nogen 

fysiske indgreb i det areal, der skal anvendes til start og landing for ansøgers fly. 

I nærværende nye sag foretages der heller ingen fysiske indgreb. Anlæg af græs er 

at sidestille med de indgreb, som landbrugsmæssig drift i øvrigt medfører i åbent 

land. 

● At der af Naturklagenævnet ved afgørelsen er lagt vægt på, at det omhandlede 

ultralette fly har et relativt beskedent støjbillede, og at den samlede påvirkning af 

omgivelserne i forbindelse start og landing er meget kortvarig og således af meget 

begrænset omfang. 

I nærværende nye sag med Havnsøvej 5 har Lene og Johnny Jensens fly ligeledes 

et beskedent støjbillede, ligesom den samlede påvirkning af omgivelserne i 

forbindelse start og landing vil være tilsvarende meget kortvarig og således af 

meget begrænset omfang. 

● At der af Naturklagenævnet ved afgørelsen i 2008 er lagt vægt på, at 

landingsbanen ikke påvirker et Natura 2000-område væsentligt. 

I nærværende nye sag med Havnsøvej 5 sker der slet ingen påvirkning af Natura 

2000-områder eller i øvrigt af særlige naturtyper. 

Ifald Kystdirektoratet måtte finde, at etableringen af flylandingsbanen måtte 

udgøre en tilstandsændring, der er omfattet af forbudsbestemmelsen i 

Naturbeskyttelseslovens § 15, skal jeg på Lene og Johnny Jensens vegne ansøge 

om dispensation herfor. 

 

Lovgivning 

Af naturbeskyttelseslovens § 15 fremgår det, at der ikke må foretages ændringer i 

tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden 

http://www.kyst.dk/
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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 § 15 a, stk. 1, nr. 7, gælder forbuddet i § 15, stk. 1, ikke for 

arealoverførsel i jordbrugserhvervet eller salg af jordlodder på op til 2 ha i 

jordbrugserhvervet. 

 

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 

Arealoverførslen 

Kystdirektoratet lægger til grund, at den eneste forudsætningen for at en areal-

overførsel er omfattet af § 15a, stk. 1, nr. 7, er, at begge ejendomme har status som 

jordbrugsejendommen forinden arealoverførslen gennemføres. Den afgivende 

ejendom kan således ved overførslen reduceres således at den kommer under 2 ha 

og ikke længere er en jordbrugsejendom. 

 

Hvorvidt arealoverførslen er en hensigtsmæssig omlægning af ejendomsstrukturen 

eller at der opstår en ny ejendom med direkte adgang til havet er endvidere uden 

betydning i forhold til undtagelsen i § 15a, stk. 1, nr. 7. 

 

Kystdirektoratet kan konstatere, at såvel den afgivende ejendom som den 

modtagende forinden overførslen begge er registrerede i matriklen som 

jordbrugsejendomme. Der ses således ikke at være formelle forhold som taler imod 

at arealoverførslen ikke er omfattet af undtagelsen i § 15, a, stk. 1, nr. 7. 

 

I bemærkningerne til lovforslaget L122 ” Forslag til Lov om ændring af lov om 

naturbeskyttelse” fremsat den 25. januar 2017 anføres p. 16, om bestemmelsen: 

 

Den foreslåede § 15 a, stk. 1, nr. 7, om udstykning og arealoverførsel indeholder en undtagelse fra 

§ 15, stk. 1, i de gældende regler om forbud mod tilstandsændringer, der også omfatter forbud 

mod udstykning og arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel. Efter administrativ praksis 

meddeles normalt dispensation, når arealoverførslen vil være et led i en hensigtsmæssig omlæg-

ning af ejendoms-strukturen i jordbrugserhvervet. Under hensyn til formålet med bestemmelsen 

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 

 

om strandbeskyttelseslinjen om friholdelse af de mest kystnære arealer for bebyggelse og andre 

tilstandsændringer, dispenseres der normalt ikke til udstykning, herunder udstykning, hvorved 

der opstår nye ejendomme med adgang til kysten. 

 

Den foreslåede bestemmelse, hvorefter forbuddet ikke skal gælde for arealoverførsel i jordbrugs-

erhvervet eller for salg af jordlodder på op til 2 ha i jordbrugserhvervet, har til formål at for-

enkle reglerne og skal give mulighed for, at der i jordbrugserhvervet vil kunne ske arealoverførsel 

mellem jordbrugsejendomme inden for strandbeskyttelseslinjen uden dispensation fra naturbe-

skyttelsesloven. Forslaget vil tilsvarende give mulighed for salg af arealer i jordbrugserhvervet 

på op til 2 ha inden for strandbeskyttelseslinjen uden forudgående dispensation. 

 

De foreslåede ændringer betyder således, at der inden for strandbeskyttelses-linjen vil gælde de 

samme regler for henholdsvis arealoverførsel mellem jordbrugsejendomme og salg af mindre 

jordlodder i jordbrugserhvervet som uden for strandbeskyttelseslinjen, dvs. regler i udstyk-

ningsloven, jf. bekendtgørelse nr. 1213 af 7. oktober 2013 af lov om udstykning og anden 

registrering i matriklen og bl.a. skovloven, jf. bekendtgørelse nr. 1577 af 8. december 2015 af lov 

om skove. 

 

Øvrige regler om naturbeskyttelse og om anvendelse af sådanne arealer ændres ikke. 

 

Anvendelse af arealet til start og landing med luftfartøj 

Ved Naturklagenævnets afgørelse af 26. september 2008 (vedlagt som bilag) om 

anvendelse af et areal inden for strandbeskyttelseslinjen til flyoperationer, traf 

nævnet afgørelse om, at det ansøgte - der omfattede op til 100 operationer pr. år 

(50 starter og 50 landinger) - ikke udgjorde en tilstandsændring, der var omfattet 

af forbudsbestemmelsen i § 15 og derfor ikke krævede dispensation. 

 

Nævnet lagde særlig vægt på de konkrete omstændigheder, hvor der ikke skete 

fysiske indgreb i kystlandskabet, og at der var tale om en aktivitet af meget 

begrænset omfang. Det anførtes således i afgørelsen: 

 

         
 

Det er Kystdirektoratets vurdering - at uanset det i ansøgningen omtales som 

”anlægget af en flylandingsbane” – at der i realiteten ikke er tale om et anlæg i 

ordets egentlige forstand, men at arealet alene periodevis anvendes til start og 

landing med ejers fly, samt at denne anvendelse ikke medfører eller forudsætter 

http://www.kyst.dk/
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fysiske ændringer af terræn eller anlæg eller indretninger, som er dispensations-

krævende i sig selv. 

 

Ud fra en samlet vurdering af sagen finder Kystdirektoratet, at det forelagte ikke 

udgør en tilstandsændring. Direktoratet har herved lagt vægt på det relativt 

begrænsede støjtryk fra flyet samt det maksimale antal operationer pr. år, der - 

sammenholdt med arealets isolerede beliggenhed - ikke findes at medføre sådanne 

miljømæssige konsekvenser, at dette udgør en tilstandsændring. 

 

Det bemærkes, at der i relation til planloven kan vurderes på anden vis i forhold til 

operationstallet, og direktoratet skal her henlede opmærksomheden på NKO´erne 

116, 219 og 345. 

 

Dispensation til udlæg af fællesvej 

Kystdirektoratet finder ikke, at der er kystlandskabelige forhold, der taler imod 

udlæg af fællesvejen, således de etableres adgang til såvel den ny ejendom samt 

landbrugsarealerne nord for denne, hvorfor der herved meddeles dispensation 

hertil som ansøgt. Det er indgået med betydelig vægt, at der ikke sker anlægsarbej-

der ved etableringen af vejen ud mod kysten over landingsbanen, men at den alene 

udlægges som overkørselsmulighed ved landbrugsdriften. 

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse 

med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-områder 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. 

 

Direktoratet har ved denne vurdering lagt afgørende vægt på, at antallet af starter 

og landinger med flyet fra arealet er af meget begrænset omfang samt at disse ikke 

ses at medføre nogens særlig påvirkning eller belastning af det nærliggende 

områder.  

 

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, 

http://www.kyst.dk/
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 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 venli hilsen 

 
Jan Kofod Winther 

Specialkonsulent – Kystzoneforvaltningen 

jkw@kyst.dk 

 

 

Afgørelsen er sendt til: 

 

 Guldborgsund Kommune, kommunen@guldborgsund.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Guldborgsund, guldborgsund@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Storstrøm storstroem@friluftsraadet.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Guldborgsund, guldborgsund@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 
oestkredsen@botaniskforening.dk 

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
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kommunen@guldborgsund.dk; dn@dn.dk; guldborgsund@dn.dk; 

fr@friluftsraadet.dk; storstroem@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; 

guldborgsund@dof.dk; oestkredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-kajak.dk; 

sager@jaegerne.dk; ljjensen@youmail.dk; mraj@geopartner.dk; 

jh@geopartner.dk; 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag – Naturklagenævnets afgørelse af 26. september 2008 
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Retlig afgørelse om fritagelse for dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § [8a eller 15a] til 

[opførelse/anlæggelse/etablering] af [forholdet] inden for 

strandbeskyttelseslinjen / klitfredningslinjen på ejendommen matr. 

nr. [ ], [ejerlav], [adresse] - [Kommune]  

      

Ansøgning 

Ved brev/mail af [dato] har du på vegne af [hvem] ansøgt Kystdirektoratet om 

fritagelse for dispensation fra naturbeskyttelseslovens2 § [8a eller 15a] 

(strandbeskyttelseslinjen/klitfredningslinjen) i forbindelse med opførelse af 

[forholdet] på ovennævnte ejendom.  

 

Afgørelse  

Kystdirektoratet vurderer hermed, at [forholdet]  er omfattet af 

undtagelsesbestemmelsen i naturbeskyttelseslovens [enten] §8a, stk. [indsæt selv 

relevant stk.], nr. [skriv nr.]  [eller] §15a, stk. [indsæt selv relevant stk.], nr. [skriv 

nr.] .  

 

Afgørelsen vedrører alene [enten] strandbeskyttelseslinjen [eller] 

klitfredningslinjen, andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige. 

Afgørelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb, se nærmere i afsnittet om 

klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen, kan [forholdet] 

ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, medmindre Miljø- og 

Fødevareklagenævnet bestemmer andet. 

 

Redegørelse og begrundelse for afgørelsen 

[ Redegørelse for sagen samt beskrivelse af undtagelsesbestemmelserne 

lovgivning/lokalplan skrives sammen her]   

 

Af lokalplan [nr. og titel] , vedtaget den [skriv dato] fremgår, at [skriv]  

 

Kystdirektoratet vurderer, at [forholdet]  er i overensstemmelse med 

bestemmelserne i lokalplan [nr. og titel] , der blev vedtaget før 

strandbeskyttelseslinjen trådte i kraft på det pågældende areal. 

 

[forholdet]  er dermed omfattet af undtagelsesbestemmelsen i 

naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. [indsæt selv relevant stk.] nr. [skriv] .  

 

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: 

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

http://www.kyst.dk/
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 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. 
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