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Drude og Mogens Clorius  

Søbakken 6  

2800 Kongens Lyngby 

 

Att. Casper Clorius, cc@trelleborg.dk 

 

 

 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 21/00089-31 

Ref. Hanne Rungø Hilligsøe 

01-10-2021 

 

Dispensation til nedrivning og genopførelse af sommerhus samt 

etablering af nedsivningsanlæg inden for klitfredningslinjen 

 

 

Ansøgning 

Du har den 18. december 2020 på vegne af ejer Mogens Clorius søgt om 

dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 8 til nedrivning og genopførelse af 

sommerhus (”Halhuset”) inden for klitfredningslinjen på ejendommen matr. nr. 

88b Hovedejerlavet, Fjaltring, beliggende Løkkevej 54, Fjaltring, 7620 Lemvig, 

Lemvig Kommune.  

 

Projektet er efterfølgende tilpasset i dialog med Kystdirektoratet, og det endelige 

ansøgningsmateriale er dateret den 19. august 2021 (vedr. nedrivning og 

genopførelse af sommerhus) og den 28. september 2021 (vedr. nedsivningsanlæg). 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 

8 samt klitfredningsbekendtgørelsens2 § 1, jf. § 4, til nedrivning af eksisterende 

sommerhus og anneks og til erstatning herfor genopførelse af én ny bygning 

(sommerhus) med tilhørende nedsivningsanlæg som ansøgt.   

 

Dispensationen gælder kun klitfredningslinjen. Du skal selv undersøge, om 

projektet kræver tilladelse efter anden lovgivning.  

 

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er 

meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 

 

Du kan læse mere om lovgrundlaget for afgørelsen i bilag 1. 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse. 
2 Bekendtgørelse nr. 1061 af 21. august 2018 af bekendtgørelse om klitfredning. 

http://www.kyst.dk/
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Vilkår for dispensationen 

Dispensationen er meddelt på følgende vilkår: 

 

1. Kørsel inden for klitfredningen skal begrænses til et minimum og må 

kun ske via adgangsvejen i det sydøstlige hjørne af grunden.  

 

2. Både det eksisterende sommerhus og anneks skal fjernes fuldstændigt 

ved nedrivningen, og der må ikke efterlades bygningsrester under 

sandet. 

 

3. Der må ikke foretages terrænændringer/gravearbejde i forbindelse 

med nedrivningen og byggearbejdet ud over det, der er nødvendigt for 

projektets gennemførelse.  

 

4. Eventuelt plantemateriale fra rynket rose, der er blevet rykket/gravet 

op ved anlægsarbejdet, skal fjernes fra grunden for at undgå unødig 

spredning af den invasive art i klitområdet. 

 

5. Området ved de eksisterende bygninger skal efter nedrivningen 

tilplantes med hjelme, således at risiko for sandflugt minimeres og 

arealernes naturlige karakter genskabes. De nærmere forhold omkring 

sandflugtsdæmpning skal på forhånd aftales med Jens Henrik 

Jakobsen fra Naturstyrelsen Vestjylland, tlf. nr. 20 31 11 80. 

 

 

Afgørelsen kan påklages 

Afgørelsen kan påklages inden for fire uger.  

 

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget 

over afgørelsen, er dispensationen ikke gældende før klagesagen er 

færdigbehandlet. Du vil få direkte besked fra Kystdirektoratet med oplysninger 

om, hvordan du skal forholde dig, hvis der bliver klaget over afgørelsen. 

 

Du kan se en klagevejledning i bilag 2. 

 

 

Redegørelse for sagen 

 

Generelt om ejendommen 

Ejendommen matr. nr. 88b Hovedejerlavet, Fjaltring er beliggende i Fjaltring 

Ferieby nordvest for landsbyen Fjaltring. Matriklen er på 9.915 m2 og beliggende 

direkte ud til Vesterhavet. Den østlige del af matriklen, herunder bygningerne, 

ligger i et sommerhusområde.  

 

Ejendommen er i sin helhed omfattet af klitfredning, se figur 1. 

 

http://www.kyst.dk/
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Figur 1. Ortofoto 2019. Rød prik markerer matr. nr. 88b Hovedejerlavet, Fjaltring. Det 

orange skraverede område markerer klitfredede arealer. De umatrikulerede arealer på 

stranden er dog også omfattet af bestemmelserne om klitfredning. Sorte streger markerer 

vejledende matrikelskel. 

 

 

Tidligere sager på ejendommen 

Der har i de senere år været sager på ejendommen vedrørende fjernelse af sand. 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede således den 23. september 2016 (NMK-

511-00032) Naturstyrelsens afgørelse af den 9. november 2013 om afslag på 

dispensation til, inden for klitfredningslinjen, at køre ad et spor gennem 

klitterne/en åbning i klitterne ned til havet i forbindelse med fjernelse af sand 

samt opsætning af et kraftigt hegn med låge i åbningen på ejendommen. I 2017 

modtog Kystdirektoratet en ansøgning om dispensation til at fjerne fygesandet 

omkring sommerhuset og på adgangsvejen samt til at deponere sandet i et 

daværende spor gennem klitten. I 2018-2019 har der været en dialog omkring 

ansøgningen mellem ansøgers advokat og Kystdirektoratet. Der blev ikke truffet 

afgørelse i sagen. I 2020 modtog Kystdirektoratet i stedet ansøgningen om 

nedrivning og genopførelse, som behandles i nærværende afgørelse. 

 

Eksisterende bygninger 

På ejendommen er der ifølge BBR-oplysninger et sommerhus fra 1880, og det 

samlede boligareal er 160 m2. På ejendommen er der desuden et anneks, der er 

placeret umiddelbart øst for sommerhuset. Ifølge ejer er boligarealet på 160 m2 

inklusiv 1. sal og anneks. 

 

Ejer har opmålt sommerhuset til 5,75 x 14,15 m svarende til ca. 81 m2 bebygget 

areal. Sommerhusets højde er af ejer opmålt til 6,0 m, og facadehøjde er opmålt til 

2,5 m målt fra oprindeligt terræn til underside tagudhæng. Bygningen har 45 

graders taghældning. 

 

http://www.kyst.dk/
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Besigtigelse 

Kystdirektoratet har besigtiget ejendommen den 17. januar 2019 og den 14. april 

2021. Casper Clorius deltog i den seneste besigtigelse. Klitten nord for bygningerne 

har gennem en årrække vokset sig større og større, og klitten har efterhånden 

omkranset den nordlige ende af sommerhuset. Annekset er i dag helt skjult under 

klitten. Den sydlige del af den oprindelige adgangsvej er mod syd tilvokset med 

rynket rose, og mod nord er sporet blevet dækket af adskillige meter fygesand. 

Fotos fra den seneste besigtigelse ses i figur 2. 

 

 
Figur 2. Fotos fra Kystdirektoratets besigtigelse den 14. april 2021. Øverst til venstre ses 

sommerhuset fra vest. Nederst til venstre ses sommerhuset fra syd. Øverst til højre ses 

sommerhuset fra øst (annekset er skjult under sandet foran sommerhuset). Nederst til højre 

ses den oprindelige adgangsvej fra øst. 

 

 

Ansøgning om dispensation til nedrivning af eksisterende bygninger 

Ansøger har oplyst, at nedrivningen af de eksisterende bygninger vil omfatte både 

sommerhus og anneks. Gravearbejdet vil blive udført fra arealet syd og øst for de 

eksisterende bygninger, hvor klitten i forvejen er blottet. Indkørsel i forbindelse 

med nedrivningen vil ske ad den gamle adgangsvej som markeret på kortet i figur 

3. Ansøger har oplyst, at det ikke er planen, at der skal bortkøres sand eller 

bevoksning i forbindelse med nedrivningen. Hvad angår vejen ind til det 

eksisterende hus, regner ansøger med, at der i det væsentlige køres oven på 

eksisterende terræn. Bliver en mindre lokal afgravning nødvendig, bliver 

materialet lagt i depot, og udlagt efterfølgende.  

 

http://www.kyst.dk/
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Figur 3. Kort fra ansøgningen viser, at indkørsel i forbindelse med nedrivningen foregår via 

den oprindelige adgangsvej. 

 

 

 

Ansøgning om dispensation til genopførelse af sommerhus 

Placeringen af det genopførte hus forskydes ca. 30 meter ind i landet til det 

sydøstlige hjørne af grunden, hvor den oprindelige indkørsel er. Det nye hus 

opføres i kote 9,3. De eksisterende hus ligger i kote ca. 8,5. Se figur 4.  

 

 
Figur 4. Kote- og situationsplan fra ansøgningen. I det sydøstlige hjørne af grunden ses den 

ansøgte placering af det genopførte hus. Den røde ”byggelinje”, der er indsat af ansøger, 

markerer en afstand på 5 m fra skel. 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Terrænet på den valgte placering er forholdsvis fladt, men der skal ske mindre 

terrænændringer i forbindelse med opførelsen af det nye hus. Terrænændringerne 

er illustreret på skitsen i figur 5. 

 
Figur 5. Terrænsnit fra ansøgningen. Eksisterende terræn er vist med grønt, mens fremtidig 

terræn er vist med rød. 

 

 

 

Det genopførte sommerhus er planlagt med ca. samme bebyggede areal som det 

eksisterende, dog er ydervæggenes tykkelse øget med 15 cm med henblik på 

forbedret isolering. Det ansøgte sommerhus bliver 6,05 x 14,45 m svarende til 87,4 

m2. Tagetagen får et bruttoareal på 60,9 m2 inklusiv to kviste, og det samlede 

bruttoetageareal bliver 148,3 m2. Taghældningen forbliver uændret på 45 grader. 

Facadehøjden bliver 2,5 m og totalhøjden bliver 6,3 m. 

 

Det nye sommerhus udføres med samme udtryk som det eksisterende hus, det vil 

sige med malet mur, gavltrekanter i træ, bræddetækket tag og to vestvendte kviste. 

 

Facadetegninger af det nye byggeri ses i figur 6. 

http://www.kyst.dk/
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Figur 6. Facadetegninger – nyt byggeri. Øverst til venstre ses sommerhuset fra nord. 

Nederst til venstre ses sommerhuset fra øst. Øverst til højre ses sommerhuset fra vest. 

Nederst til højre ses sommerhuset fra syd. 

 

 

Ansøgning om dispensation til etablering af nedsivningsanlæg 

I forbindelse med ansøgningen om genopførelse er der desuden ansøgt om 

dispensation til etablering af et nedsivningsanlæg med placering nordvest for det 

genopførte hus. Der er tale om en bundfældningstank med tilsluttet 30 m sivedræn 

(3 x 10 m). Se placering af nedsivningsanlægget i figur 7.  

 

 
Figur 7. Situationsplan fra ansøgningen viser den ansøgte placering af  

nedsivningsanlægget (inden for den gule cirkel). 

http://www.kyst.dk/
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Vurdering efter lovgivning om international naturbeskyttelse 

I behandlingen af en ansøgning om dispensation fra klitfredningslinjen skal 

Kystdirektoratet vurdere, om det ansøgte kan påvirke Natura 2000-områder eller 

dyre- og plantearter på habitatdirektivets bilag IV. Læs evt. mere herom i bilag 1. 

 

Natura 2000 

Det nærmeste Natura 2000-område (nr. 65, Nissum Fjord) ligger ca. 3,6 mod syd. 

Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. 158 og fuglebeskyttelsesområde 

nr. 38. I fuglebeskyttelsesområdet indgår Ramsarområde nr. 4. 

 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ses i bilag 3. 

 

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

med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Ved 

vurderingen er der særligt lagt vægt på afstanden på 3,6 km til det nærmeste 

Natura 2000-område og projektets karakter.  

 

Det ansøgte vil således efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre en væsentlig 

påvirkning af de naturtyper, levesteder og/eller arter, som området er udpeget for 

at bevare, og der er derfor ikke behov for en nærmere konsekvensvurdering.  

 

Bilag IV-arter 

De vestjyske klitområder indeholder spredte markfirben-kolonier, og det kan ikke 

udelukkes, at området omkring ejendommen er en potentiel biotop for 

markfirben. Forekomst af markfirben blev i 2010 og 2015 undersøgt i forbindelse 

med NOVANA-overvågningen på et areal ca. 1,2 km syd for lokaliteten, men arten 

blev dog ikke registreret i den forbindelse. Det ansøgte projekt foregår på et areal, 

hvor der alt overvejende er eksisterende bebyggelse, vej og vindpåvirkede 

sandflader. Det er på den baggrund Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte 

ikke vil medvirke en negativ påvirkning på en evt. bestand af markfirben i 

området. 

 

Der er ved gennemgang af data fra Danmarks Miljøportal heller ikke fundet 

registreringer af øvrige bilag IV-arter i nærheden af ejendommen, og det er 

Kystdirektoratets vurdering, at lokaliteten ikke er et potentielt levested for disse.  

 

Kystdirektoratet vurderer overordnet, at det ansøgte projekt ikke vil medføre 

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

dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for klitfredningslinjen og forudsætter derfor dispensation 

efter naturbeskyttelsesloven.  

 

Nedrivning af eksisterende bygninger 

Kørsel med motorkøretøjer uden for lovligt anlagte veje og gravearbejde er 

dispensationskrævende, jf. klitfredningsbekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 2 og 4. Ved 

nedrivningen køres der ind på grunden ad den eksisterende adgangsvej, og 

nedrivningen vil ske primært fra syd og øst, hvor der er åbne sandflader. Nord for 

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 9 

 

sommerhuset er der opbygget en høj klit, og der vil ved nedrivningen ske 

uundgåelige skred i denne klit, som vil indebære gravearbejde. Kystdirektoratet 

har vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt, at begge bygninger fjernes 

fuldstændigt, således at der ikke efterlades bygningsrester under sandet, som evt. 

kan dukke op igen på et senere tidspunkt. Set i lyset heraf, er det Kystdirektoratets 

vurdering, at kørsel og gravearbejde i forbindelse med nedrivningen af de 

eksisterende bygninger er planlagt så skånsomt som muligt. Der er stillet vilkår 

om, at indkørsel med maskiner sker via den eksisterende vejadgang, at begge 

bygninger fjernes fuldstændigt, og at der ikke må foretages 

terrænændringer/gravearbejde i forbindelse med nedrivningen ud over det, der er 

nødvendigt for projektets gennemførelse. Der er endvidere stillet vilkår om, at 

området efter nedrivningen tilplantes med hjelme, således at risiko for sandflugt 

minimeres og arealernes naturlige karakter genskabes. 

 

Genopførelse af sommerhus 

Efter administrativ praksis meddeles normalt dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 8 til – efter nedrivning - at genopføre et nyt sommerhus, 

forudsat den eksisterende bygning ikke er så forfalden, at den 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. Efter administrativ praksis kan der desuden 

meddeles dispensation til en mindre udvidelse af det bebyggede areal, i forbindelse 

med modernisering af isoleringen i en bolig. 

 

Det eksisterende sommerhus er forfaldent og ubeboeligt, men Kystdirektoratet 

finder ikke, at der på nuværende tidspunkt er tale om en egentlig ruin. Det 

bemærkes dog, at der grundet ejendommens dårlige stand er risiko for, at der ikke 

kan opnås dispensation til genopførelse af ejendommen inden for 

klitfredningslinjen på et senere tidspunkt, såfremt nærværende dispensation ikke 

udnyttes inden for gyldighedsperioden på 3 år. 

 

På baggrund af de oplysninger Kystdirektoratet har modtaget i sagen om 

bygningens udformning vurderes det, at den ansøgte bygning har omtrent samme 

størrelse og karakter som den gamle. Den nye bygning får en anden placering end 

den gamle, idet den trækkes længere tilbage set i forhold til kysten. Ud fra en 

landskabelig betragtning finder Kystdirektoratet, at dette er acceptabelt. Det 

bemærkes, at der er stillet vilkår om, at der ikke må foretages terrænændringer i 

forbindelse med byggearbejdet ud over det, der er nødvendigt for projektets 

gennemførelse, jf. terrænsnittet i figur 5. Der er endvidere stillet vilkår om, at evt. 

rester af plantemateriale fra rynket rose skal fjernes fra grunden for at undgå 

unødig spredning af den invasive art i klitområdet. 

 

På ovenstående baggrund finder Kystdirektoratet, at det ansøgte er omfattet af 

ovennævnte praksis for genopførelse, og at der derfor kan dispenseres fra 

klitfredningen.  
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Etablering af nedsivningsanlæg 

Grunden er i sin helhed beliggende inden for klitfredningen, og der er dermed ikke 

mulighed for at etablere et nedsivningsanlæg eller anden kloakløsning uden for 

klitfredningslinjen. 

 

Med den ansøgte placering, og ved udførelse af arbejdet i overensstemmelse med 

de stillede vilkår, herunder tilplantning med hjelme, er det Kystdirektoratets 

vurdering, at indgrebet i klitarealerne vil blive begrænset og ikke indebære nogen 

betydende ændring i områdets karakter og fremtræden. Kystdirektoratet har lagt 

vægt på, at nedsivningsanlægget placeres i et område, der i forvejen vil blive berørt 

af arbejdet med nedrivning og genopførelse af ejendommen. 

 

Samlet vurdering 

Kystdirektoratet har vurderet det ansøgte i forhold til international lovgivning om 

naturbeskyttelse og konkluderet, at der ikke er hensyn, der taler afgørende imod 

det ansøgte. Se afsnittet ”Vurdering efter lovgivning om international 

naturbeskyttelse”. 

 

Efter en samlet vurdering og på ovenstående baggrund meddeler Kystdirektoratet 

dispensation fra klitfredningen til nedrivning og genopførelse af sommerhuset 

samt etablering af nedsivningsanlæg på matr. nr. 88b Hovedejerlavet, Fjaltring.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Hanne Rungø Hilligsøe 

+45 20 85 56 17 

hrh@kyst.dk 

 

 

 

Bilagsliste: 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

Bilag 3: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 65, Nissum Fjord 
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Afgørelsen er også sendt til: 

 

 Jens Henrik Jakobsen, Naturstyrelsen Vestjylland, jhj@nst.dk 

 Naturstyrelsen, Vestjylland, vjy@nst.dk  

 Lemvig Kommune, lemvig@lemvig.dk / teknik@lemvig.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Lemvig, lemvig@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds LimfjordSyd limfjordsyd@friluftsraadet.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk; og dof@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Lemvig, lemvig@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk  

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

Afgørelsen offentliggøres desuden på Kystdirektoratets hjemmeside, www.kyst.dk.  
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Bilag 1: Lovgrundlag  

 

Naturbeskyttelsesloven 

Af naturbeskyttelseslovens3 § 8 fremgår, at der ikke må foretages ændringer i 

tilstanden af klitfredede arealer. Formålet med bestemmelserne om klitfredning er 

at sikre, at arealerne nær kysten bevares så uberørte som muligt. Hermed 

varetages landskabelige, biologiske og rekreative hensyn. 

 

Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres 

bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for 

klitfredningen. Der må heller ikke foretages gravearbejde, etableres hegn, placeres 

campingvogne og lignende, arealerne må ikke afgræsses, og der må ikke foretages 

udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.  

 

En række ændringer er dog umiddelbart undtaget fra forbuddet. Undtagelserne 

fremgår af lovens § 8a. Kystdirektoratet har desuden mulighed for at dispensere til 

visse anlæg, eller hvis der er tale om et særligt tilfælde, jf. lovens § 65b.  

 

Af klitfredningsbekendtgørelsens4 § 1 fremgår, at det på de klitfredede arealer 

blandt andet ikke er tilladt at fjerne beplantning eller indretninger, der tjener til 

sandflugtens dæmpning, køre med motorkøretøjer uden for lovligt anlagte veje, at 

opstille telte og lignende eller at foretage gravearbejde, at cykle eller ride uden for 

lovligt anlagte veje. 

 

Kystdirektoratet kan gøre undtagelse fra forbuddene, jf. § 4. 

 

Af hensyn til de nationale interesser, der er knyttet til kystområderne, 

administreres bestemmelserne om klitfredningslinjen meget restriktivt. Der 

dispenseres desuden kun, når dispensationen vil være uden konsekvenser for den 

fremtidige administration af klitfredningen. 

 

Lovgivning om international naturbeskyttelse 

Ifølge habitatbekendtgørelsen5 skal Kystdirektoratet, før der gives dispensation fra 

klitfredningen, vurdere om det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med andre 

planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (en 

væsentlighedsvurdering). Direktoratet vurderer i den forbindelse, om det ansøgte 

kan påvirke områdets naturtyper og levesteder samt de arter, som området er 

udpeget for at bevare. Hvis det ikke kan udelukkes, at det ansøgte kan påvirke et 

Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere 

konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under 

hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, 

at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke 

meddeles dispensation til det ansøgte. 

 

                                                             
3 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse. 
4 Bekendtgørelse nr. 1061 af 21. august 2018 af bekendtgørelse om klitfredning. 
5 Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 

http://www.kyst.dk/
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Kystdirektoratet er desuden forpligtet til at varetage beskyttelseshensyn til en 

række dyr og planter (arter på habitatdirektivets bilag IV) over alt i landet, det vil 

sige uanset om de forekommer inden for et af de udpegede Natura 2000-områder 

eller udenfor. Der kan ikke gives dispensation fra klitfredningen, hvis det ansøgte 

kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de pågældende 

dyrearter eller ødelægge de pågældende plantearter. 

  

http://www.kyst.dk/
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Bilag 2: Klagevejledning 

 

Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 

offentliggjort på vores hjemmeside, regnes fristen dog altid fra offentliggørelsen. 

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 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører 

sådanne interesser. 

 

Der klages via Klageportalen, der kan findes på www.naevneneshus.dk, eller 

alternativt på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges ind 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. Betaling foregår via 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. 

 

  

http://www.kyst.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Bilag 3: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 65, Nissum 

Fjord 

 

De gældende udpegningsgrundlag for de danske habitat- og 

fuglebeskyttelsesområder fremgår af Natura 2000-planerne for 2016-21. 

Udpegningsgrundlagene er dog under opdatering, og forslag til justerede 

udpegningsgrundlag er offentliggjort i en basisanalyse for hvert Natura 2000-

område i juni 2020. 

 

Myndighederne skal både varetage hensynet til arter og naturtyper, der fremgår af 

de gældende udpegningsgrundlag, og til eventuelle nye arter og naturtyper, der 

fremgår af forslaget, selv om forslaget endnu ikke er endeligt besluttet og meddelt 

Europa-Kommissionen.  

 

Udpegningsgrundlagene, der er relevante for den konkrete afgørelse, er indsat 

herunder. 

 

 
Gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 65 (fra Natura 

2000-planen 2016-21) 

http://www.kyst.dk/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planer-2016-21
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planer-2016-21
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Forslag til nyt udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 65 (fra 

basisanalysen, juni 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kyst.dk/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planlaegning-2022-2027

