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Indhold 

1 Kystlovens formål og hovedindhold 

1.1 Planlovens beskyttelse af kystlandskabet i en 3 km bred kystnærhedszone  
1.2 Naturbeskyttelseslovens beskyttelse af det helt nære kystlandskab i en udvidet 
strandbeskyttelses- og klitfredningszone 

2 Fastlæggelsen af strandbeskyttelse og klitfredning

2.1 Strandbeskyttelseskommissionen  
2.2 Fællesregler for fastlæggelsen af linjerne  
2.3 Særligt om strandbeskyttelseslinjen  
2.4 Særligt om klitfredningslinjen 

3 Ikrafttræden

4 Indholdet af strandbeskyttelse og klitfredning

4.1 Lovens hovedregel 

4.2 Undtagelser 

4.2.1 Arealer, som er omfattet af en lokalplan  
4.2.2 Landbrugsmæssig drift bortset fra tilplantning  
4.2.3 Gentilplantning af skovarealer og beplantning i eksisterende haver  
4.2.4 Sædvanlig hegning på jordbrugsejendomme  
4.2.5 Bestående forsvarsanlæg, der anvendes til forsvarsformål   
4.2.6 Havneanlæg og de landarealer, der ved lokalplan er udlagt til 
havneformål  
4.2.7 Erhvervsmæssigt byggeri for jordbrugs- og fiskerierhvervene  
4.2.8 Visse kystbeskyttelsesanlæg samt mindre bade- og bådebroer  
4.2.9 Dæmpning af sandflugt på klitfredede arealer  
4.2.10 Påbud om anvendelsesbegrænsninger på klitfredede arealer  
4.2.11 Råstofindvinding 32 4.2.12 Kirkegårde, idrætsanlæg, parker og 
kolonihaver 

5 Administrationen af strandbeskyttelse og klitfredning 
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5.1 Indledning  
5.2 Jordbrugserhvervene  
5.3 Andre erhvervsvirksomheder  
5.4 Offentlige anlæg  
5.5 Naturforvaltning  
5.6 Tilbygning til og ombygning af helårshuse  
5.7 Genopførelse af en bygning  
5.8 Små øer  
5.9 Generel dispensation  
5.10 Vindmøller 

6 Ophævelse af strandbeskyttelse eller klitfredning

7 Klageregler

Bilag: 

1 Tilplantningsregler i oversigtsform 

2 Bekendtgørelse nr. 801 af 5. oktober 1995 om en overgangsordning vedrørende 
beplantning på jordbrugsejendomme inden for klitfrednings- og 
strandbeskyttelseslinjen 

3 Bekendtgørelse nr. 569 af 25. juni 1999 om retningslinjer for fastlæggelsen af 
klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen 

4 Bekendtgørelse nr. 661 af 13. august 1997 om klitfredning 
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