
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2017

Forslag
til

Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse1)

(Nye muligheder for visse anlæg og indretninger på klitfredede arealer og inden for strandbeskyttelseslinjen samt inden for sø-
og åbeskyttelseslinjen)

§ 1

I lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 121 af
26. januar 2017, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:
»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele

af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om be-
varing af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Ti-
dende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved
Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om til-
pasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund
af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende
2013, nr. L 158, side 193, og dele af Europa-Parla-
mentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. no-
vember 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tiden-
de 2009, nr. L 20, side 7, som ændret senest ved Rå-
dets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpas-
ning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af
Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013,
nr. L 158, side 193.«

2. § 8 affattes således:

»§ 8. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af klit-
fredede arealer. Der må f.eks. ikke placeres bebyggelse, ske
beplantning eller terrænændringer, herunder etableres hegn,
eller placeres campingvogne og lign., og arealerne må ikke
afgræsses. Der må heller ikke foretages udstykning, matri-
kulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.

Stk. 2. Følgende arealer er klitfredede:

1) Strandbredden langs Skagerrak og Vesterhavet,
2) arealet mellem klitfredningslinjen og de strandbredder,

der er nævnt i nr. 1,
3) arealer, der er klitfredede efter den tidligere lovgivning

om sandflugtens bekæmpelse, og
4) arealer, der er klitfredede efter ministerens beslutning,

jf. § 9.
Stk. 3. Klitfredningslinjen er fastlagt ved miljø- og føde-

vareministerens bestemmelse efter de hidtil gældende regler.
Klitfredningslinjen er registreret i matriklen og noteret i
tingbogen.

Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler
om, at stk. 1 ikke skal gælde for nærmere angivne arter af
anlæg, der tillige vedrører søterritoriet. Tilsvarende gælder
for diger, høfder, bølgebrydere og andre anlæg, som kræver
tilladelse i henhold til lov om kystbeskyttelse.

Stk. 5. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler
om anvendelse af de klitfredede arealer, herunder forbyde
bestemte former for anvendelse.«

3. Efter § 8 indsættes:

»§ 8 a. Forbuddet i § 8, stk. 1, gælder ikke for
1) foranstaltninger til dæmpning af sandflugt, der udføres

efter § 53,
2) landbrugsmæssig drift, herunder græsning, på arealer,

der hidtil lovligt har været udnyttet landbrugsmæssigt,
bortset fra tilplantning,

3) sædvanlig hegning på de i nr. 2 nævnte arealer,
4) genplantning af skovarealer og beplantning i lovligt ek-

sisterende haver,

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter,
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5) havneanlæg og de arealer, der ved lokalplan er udlagt
til havneformål,

6) mindre vedligeholdelsesarbejder på bygninger, herun-
der udskiftning af vinduer og tage m.v., når bygnings-
højden ikke derved forøges eller kun forøges i ubetyde-
ligt omfang, og

7) byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den på-
gældende ejendoms drift som landbrugs- eller skov-
brugsejendom eller for udøvelsen af fiskerierhvervet,
og som opføres i umiddelbar tilknytning til eksisteren-
de bygninger, idet der dog kræves miljø- og fødevare-
ministerens tilladelse, for så vidt angår de nævnte byg-
ningers nærmere beliggenhed og ydre udformning.

Stk. 2. Ved haver forstås bygningsnære arealer i forbin-
delse med boliger og tilsvarende bebyggelse til beboelse,
der er undergivet en vis kultivering eller vedligeholdelse og
ikke længere dyrkes eller anvendes landbrugsmæssigt.«

4. § 15 affattes således:

»§ 15. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af
strandbredder eller af de arealer, der ligger mellem strand-
bredden og strandbeskyttelseslinjen, jf. stk. 2. Der må f.eks.
ikke placeres bebyggelse, ske beplantning eller terrænæn-
dringer, etableres hegn eller placeres campingvogne og
lign., og der må ikke foretages udstykning, matrikulering el-
ler arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.

Stk. 2. Strandbeskyttelseslinjen er fastlagt ved miljø- og
fødevareministerens bestemmelse efter de hidtil gældende
regler. Strandbeskyttelseslinjen er registreret i matriklen og
noteret i tingbogen.

Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler
om, at stk. 1 ikke skal gælde for nærmere angivne arter af
anlæg, der tillige vedrører søterritoriet. Tilsvarende gælder
for diger, høfder, bølgebrydere og andre anlæg, som kræver
tilladelse i henhold til lov om kystbeskyttelse.«

5. Efter § 15 indsættes før overskriften før § 16:

»§ 15 a. Forbuddet i § 15, stk. 1, gælder ikke for
1) landbrugsmæssig drift bortset fra tilplantning,
2) genplantning af skovarealer og beplantning i lovligt

eksisterende haver,
3) sædvanlig hegning på jordbrugsejendomme,
4) bestående forsvarsanlæg, der anvendes til forsvarsfor-

mål,
5) mindre vedligeholdelsesarbejder på bygninger, herun-

der udskiftning af vinduer og tage m.v., når bygnings-
højden ikke derved forøges eller kun forøges i ubety-
deligt omfang,

6) byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den
pågældende ejendoms drift som landbrugs- eller skov-
brugsejendom eller for udøvelsen af fiskerierhvervet,
og som opføres i umiddelbar tilknytning til eksisteren-
de bygninger, idet der dog kræves miljø- og fødevare-
ministerens tilladelse, for så vidt angår de nævnte
bygningers nærmere beliggenhed og ydre udformning,

7) arealoverførsel i jordbrugserhvervet eller salg af jord-
lodder på op til 2 ha i jordbrugserhvervet,

8) plantning af få enkeltstående træer uden for haver,
9) kyststrækninger, der er klitfredede, jf. §§ 8 og 9, og
10) læskure til græssende dyr til brug for kogræsserlav og

tilsvarende foreninger og til dyrehold i forbindelse
med naturpleje, jf. stk. 5.

Stk. 2. Uanset forbuddet i § 15, stk. 1, kan en bolig genop-
føres på en lovligt eksisterende sokkel, hvis boligen har
samme dimensioner som den bolig, den erstatter.

Stk. 3. I lovligt etablerede haver, jf. stk. 4, kan der uanset
forbuddet i § 15, stk. 1, placeres mindre bygninger, anlæg
og installationer i tilknytning til boligen og højst 15 m fra
denne, som en terrasse etableret i niveau med og i sammen-
hæng med beboelsen, et gyngestativ, højbede og en sandkas-
se og andre legeredskaber samt et mindre skur på op til 10
m2, medmindre der allerede lovligt er opført et skur i til-
knytning til boligen. På tilsvarende måde kan der opføres et
mindre drivhus på op til 10 m2 i forbindelse med helårsboli-
ger.

Stk. 4. Ved haver forstås bygningsnære arealer i forbin-
delse med boliger og tilsvarende bebyggelse til beboelse,
der er undergivet en vis kultivering eller vedligeholdelse og
ikke længere dyrkes eller anvendes landbrugsmæssigt.

Stk. 5. Placering af læskure som nævnt i stk. 1, nr. 10, må
kun ske efter forudgående anmeldelse til miljø- og fødevare-
ministeren. Miljø- og fødevareministeren skal påse, at betin-
gelserne efter stk. 1, nr. 10, er opfyldt. Har miljø- og fødeva-
reministeren ikke gjort indsigelse inden 2 uger fra den dag,
anmeldelsen er modtaget, kan læskurene opstilles.

§ 15 b. Forbuddet i § 15, stk. 1, gælder ikke for havnean-
læg og de arealer, der ved lokalplan er udlagt til havnefor-
mål, for så vidt angår placering og udvidelse af bebyggelse
og anlæg og lign. til havneformål.

Stk. 2. Uanset stk. 1 gælder forbuddet i § 15, stk. 1, ikke i
følgende tilfælde:
1) Ved placering og udvidelse af klubhuse, opbeva-

ringsskure, omklædningsfaciliteter og anlæg og indret-
ninger til brug for foreninger og klubber med tilknyt-
ning til havet og kysten, f.eks. roklubber, sejlklubber,
lystfiskerforeninger og kajakklubber og lign.,

2) ved placering og udvidelse af mindre anlæg som f.eks.
legepladser, baderamper, sheltere, bålhytter, madpak-
kehytter og bålpladser til brug for børneinstitutioner,
daginstitutioner, folkeskoler og lign. eller besøgende på
havnen og

3) ved ændret anvendelse af overflødiggjorte havnebyg-
ninger til formål, der kan fremme turismen eller under-
støtte de foreninger, institutioner og brugere m.v., der
er nævnt i nr. 1 og 2.«

6. I § 16, stk. 2, nr. 3, ændres »stk. 3 og 4« til: »stk. 4 og 5«.

7. I § 16 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
»Stk. 3. I lovligt etablerede haver, jf. § 8 a, stk. 2, og § 15

a, stk. 4, kan der uanset forbuddet i stk. 1 placeres mindre
bygninger, anlæg og installationer i tilknytning til boligen
og højst 15 m fra denne, som en terrasse etableret i niveau
med og i sammenhæng med beboelsen, et gyngestativ, høj-
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bede og en sandkasse og andre legeredskaber samt et mindre
skur på op til 10 m2, medmindre der allerede lovligt er op-
ført et skur i haven. På tilsvarende måde kan opføres et min-
dre drivhus på op til 10 m2 i forbindelse med helårsboliger.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

8. I § 16, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 3« til: »stk.
4«.

9. § 17, stk. 2, nr. 6, affattes således:
»6) bebyggelse, campingvogne og lign. i landzone, der er

omfattet af undtagelserne fra kravet om tilladelse efter
§ 36, stk. 1, jf. § 36, stk. 2, i lov om planlægning, jf.
dog stk. 4,«.

10. I § 17 indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. De i stk. 2, nr. 6, nævnte undtagelser fra forbud-

det i stk. 1 gælder ikke for følgende bebyggelser, uanset at
de nævnte bebyggelser er undtaget fra krav om landzonetil-
ladelse efter § 36 i lov om planlægning:
1) Det i § 36, stk. 1, nr. 3, i lov om planlægning nævnte

byggeri til landbrugs- og skovbrugsejendomme og fi-
skerierhvervet, jf. dog stk. 2, nr. 4,

2) mindre byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for
driften af eksisterende dambrug på en landbrugsejen-
dom,

3) tilbygning til og ombygning af helårshuse i landzone,
hvorved husets samlede bruttoareal vil overstige 250
m2, jf. dog stk. 2, nr. 5,

4) opførelse eller indretning i eksisterende bebyggelse af
en bolig på en landbrugsejendom, hvis areal overstiger
30 ha, når den nye bolig skal benyttes i forbindelse
med et generationsskifte eller til en medhjælper,

5) tilbygning med indtil 500 m2 til udvidelse af en er-
hvervsvirksomhed i landzone, som lovligt er etableret i
en overflødiggjort bygning, og

6) tilbygning til en mindre butik i landzone, der er etable-
ret i en overflødiggjort bygning, når butikkens samlede
bruttoetageareal efter udvidelsen ikke overstiger 250
m2.«

11. I § 50, stk. 3, ændres »§ 65, stk. 6« til: »§ 65, stk. 3«.

12. § 65, stk. 1, 4 og 5, ophæves.
Stk. 2, 3, 6 og 7 bliver herefter stk. 1-4.

13. I § 65, stk. 7, der bliver stk. 4, ændres »efter stk. 6,« til:
»efter stk. 3,«, og »til stk. 6,« til: »til stk. 3,«.

14. Efter § 65 a indsættes:

»§ 65 b. Miljø- og fødevareministeren kan i særlige til-
fælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 8, stk. 1, § 11,
stk. 3, og § 15, stk. 1.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan gøre undtagelse
fra bestemmelserne i § 8, stk. 1, og § 15, stk. 1, når det er
nødvendigt for at realisere en lokalplan om udbygning med
vindmøller i overensstemmelse med kommuneplanlægnin-
gen.

Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren kan uanset stk. 1 gø-
re undtagelse fra § 15, stk. 1, til
1) mindre bygninger, anlæg og installationer i haver som

nævnt i § 15 a, stk. 3 og 4, men som placeres uden til-
knytning til beboelsen, og andre mindre anlæg og in-
stallationer, som f.eks. drivhuse på op til 10 m2 og
hævede terrasser,

2) udvidelse af boliger, når udvidelsen sker af hensyn til
medlemmer af husstanden med et væsentligt og varigt
handicap og der er et dokumenteret behov for en udvi-
delse af boligen af hensyn til dette handicap,

3) en mindre om- eller tilbygning med henblik på moder-
nisering og udvidelse af toilet- og badefaciliteter i ek-
sisterende sommerhuse,

4) permanent placering af en mindre bænk på egen grund
også uden for haver,

5) udstykning af arealer i sommerhusområder eller områ-
der med fritidshuse, hvor der er tale om flere allerede
eksisterende huse på lejet grund, med henblik på selv-
stændig matrikulering af arealer om de enkelte huse,

6) kommunalbestyrelsens etablering af træfortove og
lign. på strande med mange besøgende for at lette of-
fentlighedens adgang til kysten, når anlæggene er ud-
formet, så de falder naturligt ind i naturen og landska-
bet,

7) placering af mindre anlæg til eksisterende turisme-
virksomheder i tilknytning til hovedbebyggelsen på
virksomhedens ejendom, f.eks. en pavillon, en tennis-
bane, en swimmingpool eller en petanquebane eller
borde og stole,

8) placering af faciliteter til brug for eksisterende turis-
mevirksomheders frilufts- og ferieaktiviteter, som op-
føres uden tilknytning til den eksisterende bebyggelse,
jf. stk. 8,

9) udvendig isolering af en helårsbolig med op til 25 cm
isolering, isolering af et tilhørende skur med op til 10
cm isolering og en mindre øgning af taghøjden i for-
bindelse med isolering,

10) etablering af mindre kviste og tagvinduer på en hel-
årsbolig så vidt muligt på den side af boligen, der ven-
der væk fra vandet, og

11) en mindre udvendig kældertrappe og mindre lysskak-
ter i forbindelse med kælderen under en helårsbolig.

Stk. 4. Ved afgørelser efter stk. 1 om erhvervsmæssig til-
plantning med bærbuske eller frugttræer inden for den udvi-
dede strandbeskyttelseslinje gør miljø- og fødevareministe-
ren undtagelse fra § 15, stk. 1, selv om der ikke er tale om
særlige tilfælde, medmindre tilplantningen strider mod
tungtvejende kystlandskabelige hensyn.

Stk. 5. Miljø- og fødevareministeren kan gøre undtagelse
fra § 15, stk. 1, til placering af mindre faciliteter langs stran-
den for klubber, foreninger og institutioner som f.eks. om-
klædningsfaciliteter, skure til opbevaring af udstyr, bålhyt-
ter, sheltere og lign., på betingelse af at de nævnte faciliteter
opføres i tilknytning til eksisterende anlæg som for eksem-
pel en parkeringsplads eller vejnedkørsel, og at arealet er
omfattet af en lokalplan, der giver mulighed for opførelse af
et nærmere bestemt antal bygninger og anlæg.
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Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 3, nr. 8, og stk. 5 gælder og-
så for arealer omfattet af § 8, stk. 1, hvis anlægget placeres
på stranden uden for arealer med klitdannelser.

Stk. 7. Miljø- og fødevareministeren kan i afgørelser efter
stk. 5 og 6 fastsætte vilkår om, at mindre faciliteter, der ikke
har været benyttet i 3 år eller mere, skal fjernes eller overgå
til andre brugere. Ministeren kan endvidere fastsætte vilkår
om, at sådanne faciliteter skal stilles til rådighed for offent-
ligheden, i det omfang dette er muligt og ejeren af bygnin-
gen er indforstået hermed.

Stk. 8. De nærmere regler om de i stk. 3, nr. 8, nævnte fa-
ciliteter fastsættes af miljø- og fødevareministeren.«

15. I § 67, stk. 2, ændres »65, stk. 2 og 3« til: »§ 65, stk. 1
og 2«.

16. I § 69 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
»Stk. 3. I en afgørelse efter stk. 1 kan miljø- og fødevare-

ministeren efter ansøgning fra en kommunalbestyrelse be-
stemme, at reglerne i § 15, stk. 1, ikke skal gælde nærmere
bestemte bynære arealer i eller omkring havnen. Miljø- og
fødevareministeren kan træffe en samlet afgørelse efter den-
ne bestemmelse for den enkelte kommune. Ansøgning skal
være indsendt inden den 1. juni 2018.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

17. I § 71, stk. 4, nr. 1, ændres »§ 8, stk. 5, nr. 7« til: »§ 8 a,
stk. 1, nr. 7«, og »§ 15, stk. 4, nr. 7« ændres til: »15 a, stk. 1,
nr. 6«.

18. I § 71, stk. 4, nr. 4, ændres »jf. § 65« til: »jf. §§ 65, 65 a
og 65 b«.

19. I § 71, stk. 4, nr. 5, ændres »§ 8, stk. 7« til: »§ 8, stk. 5«.

20. I § 71, stk. 5, ændres »§ 8, stk. 6 og 7« til: »§ 8, stk. 4 og
5«.

21. I § 78, stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 65, stk. 1« til: »§ 65 b,
stk. 1 og 3-7«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i
Lovtidende.

Stk. 2. Bebyggelse, anlæg og indretninger, der er opført i
strid med forbuddene i § 15, stk. 1, eller § 16, stk. 1, men
som vil være lovlige i henhold til bestemmelserne i §§ 15 a
og 15 b og § 16, stk. 3, kan opretholdes, uanset om de er på-
budt lovliggjort efter de hidtil gældende regler i lov om na-
turbeskyttelse.

Stk. 3. Verserende sager om ansøgning om etablering af
anlæg og indretninger m.v., der vil kunne etableres uden for-
udgående dispensation i overensstemmelse med bestemmel-
serne i §§ 15 a og 15 b og § 16, stk. 3, bortfalder.

Stk. 4. Regler fastsat i medfør af § 8, stk. 6 og 7, § 15, stk.
5, § 16, stk. 4, og § 69, stk. 5, jf. senest lovbekendtgørelse
nr. 121 af 26. januar 2017, forbliver i kraft, indtil de ophæ-
ves eller afløses af nye regler.

Folketinget, den 1. juni 2017

PIA KJÆRSGAARD

/ Erling Bonnesen
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