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Danoform v/Claus Christian Engholm Pedersen og  

Flemming Peter Engtoft Larsen 

Kongestensvej 27  

4400 Kalundborg 

 

Sendt på mail til claus@danoform.com og flemmingengtoft@gmail.com 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 20/04724-2 

Ref. Lone Sivertsen 

12-11-2021 

 

 

Tilladelse til placering og udformning af udvidelse af 

landbrugsejendom og opførelse af lade inden for 

strandbeskyttelseslinjen i Kalundborg Kommune 

 

 

 

Ansøgning 

Du har den 23. november 2020 og den 3. marts 2021 søgt om tilladelse til 

genopførelse af landbrugsejendom samt opførelse af lade inden for 

strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 6c, Bjørnstrup By, Røsnæs, 

Kongestensvej 27, i Kalundborg Kommune.  

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til 

at opføre beboelsesejendom og lade med en placering og udformning som 

beskrevet i ansøgningen. 

 

Tilladelsen gælder kun strandbeskyttelseslinjen. I skal selv undersøge, om dit 

projekt kræver tilladelse efter anden lovgivning. 

 

Tilladelsen 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. 

 

 

Afgørelsen kan påklages 

Afgørelsen kan påklages inden for fire uger.  

 

Du må ikke udnytte tilladelsen før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget 

over afgørelsen, er tilladelsen 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.  

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

http://www.kyst.dk/
mailto:claus@danoform.com
mailto:flemmingengtoft@gmail.com
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du kan se en klagevejledning i bilag 2. 

 

Redegørelse for sagen 

Der er fremsendt 2 separate ansøgninger om tilladelse til henholdsvis udvidelse af 

boligarealet på beboelsesejendommen samt ansøgning om tilladelse til opførelse af 

en lade. Kystdirektoratet har i denne afgørelse behandlet begge ansøgninger.  

 

Ejendommen er en landbrugsejendom i landzone på 5,5 ha beliggende ca. 150 m. 

fra kysten. Ejendommen er i sin helhed omfattet af strandbeskyttelse. Se figur 1. 

 

 
Fig. 1. Ortofoto 2021. Det orange prikkede område markerer det 

strandbeskyttede areal. De orange streger markerer de vejledende matrikelskel. 

 

Ifølge BBR er ejendommen registreret med et stuehus til en landbrugsejendom på 

90 m2 opført i 1862 og et udhus på 126 m2 opført i 1942.  

 

Miljøcenter Roskilde gav den 28. januar 2009 tilladelse til indrettelse af 1 salen 

med etablering af kviste ROS-410-00492.  

 

Der søges nu om at udvide boligarealet til samlet 249 m2 med yderligere 3 kviste 

samt opførelse af en lade på 96,19 m2 til bl.a. opbevaring af landbrugsmaskiner. 

Ansøger har således fremført i ansøgningen: 

 

http://www.kyst.dk/
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”Vi ønsker at bygge en lade (brede 8 meter, længde 12 meter, højde 

3 meter i siderne, til rygning 4 meter) for at dække følgende 

behov: 

 

• Vores ejendom har tilhørende jord og små marker – vi ønsker en 

lade til parkering og opbevaring af traktor og andre 

landbrugsmaskiner som vi bruger til vedligehold og drift af 

ejendommen (f.eks. lille plov, tromle, sneplov, traktor etc.) 

[…] 

• Slutteligt planlægger vi at påbegynde en mindre produktion af 

most og juice fra frugttræer og ønsker at have et par små tanke og 

relevant produktionsapparat stående i laden. Laden vil blive 

placeret et diskret bag ejendommen i forhold til kysten, laden 

placeres bagved en række træer hvorfor den ikke være synlig for 

naboer og fra kysten. Laden placeres ca 10 meter fra eksisterende 

bygninger. Vi planlægger derudover at bygge laden i træ og 

naturmaterialer for at den falder så meget ind i området som 

muligt. Der vedhæftes billeder af en tilsvarende træbeklædning. 

 

På alle måder vil vi sørge for at laden bliver en naturlig del af 

ejendommen, ligesom der tidligere har været udhus bygninger til 

brug for landbruget. Vi mener at det er pænere at redskaberne 

køres ind i en lukket bygning fremfor at stå uden for, desuden er 

der også det problem at de ruster hurtigt ved at stå udenfor da der 

er meget havgus med salt i på grund af nærheden til havet.” 

 

Laden opføres i tilknytning til eksisterende beboelse. Se figur 2.  

http://www.kyst.dk/
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Figur 2. Placering af lade jf. ansøgning markeret med blå. 

 

http://www.kyst.dk/
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Placering af lade på ortofoto jf. ansøgning 

 

Laden påtænkes udført i træ med 2 porte og 1 dør på vestsiden. 2 vinduer mod 

nord, 1 vindue mod syd, 2 vinduer mod øst.  Laden på 96,19 m2 fordeler sig med en 

bredde på 8 meter, længde 12 meter, højde 3 meter i siderne med en taghældning 

på 20o.  Se figur 3.   

 
Figur 3. Facadetegninger jf. ansøgning. Facade mod vest.  

http://www.kyst.dk/
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Facade mod nord – kystsiden 

 

 

 
Facade mod syd 

 
Facade mod øst 

http://www.kyst.dk/
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Illustration af laden jf. ansøgning. 

 

Der søges endvidere om udvidelse af den eksisterende beboelse som består af et 

stuehus til en landbrugsejendom samt et udhus. Se figur 4.  

 

http://www.kyst.dk/
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Figur 4. eksisterende bebyggelse set fra syd – kystsiden. 

 
Der er søgt om udvidelse af boligarealet, hvor en del af eksisterende udhus 
omdannes til og lægges sammen med den eksisterende bolig. 
 
Ydre fremtræden på bebyggelsen bevares i store træk med hvidkalkede facader og 
stråtag. Vinduer i facader og med tre nye kviste; en mod nord, en mod vest og en 
mod øst.  

Jf. ansøgning udgør den samlede beboelse efter ombygning 249 m2. Se figur 5. 

 

 
Figur 5.  facadetegninger efter udvidelse 

 

http://www.kyst.dk/
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Udvidelsen af boligarealet foretages i allerede eksisterende længe. Se figur 6. 

 
Figur 6. Udvidelsen foretages i allerede eksisterende længe af ejendommen 

 

De tekniske tegninger jf. ansøgning fremgår af figur 7. 

 
Figur 7. teknisk tegning af hhv. stueplan og 1. sal.  

 

Helt mod nord ud mod kysten er der på matriklen udpeget strandeng 

(naturbeskyttelseslovens §3) ligesom matriklen er udpeget som værdifuldt 

landskab.  

 

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

I behandlingen af en ansøgning om tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, 

stk. 1, nr. 6, skal Kystdirektoratet vurdere, om byggeriet kan påvirke Natura 2000-

områder eller dyre- og plantearter på habitatdirektivets bilag IV. Læs evt. mere 

herom i bilag 1. 

 

Natura 2000 

Det ansøgte ligger i Natura 2000-område nr. 166 Røsnæs, Røsnæs Rev og 

Kalundborg Fjord. Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. 195. 

 

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 lagt særlig vægt på at beboelsen og opførelsen af laden er 

foregår uden for kortlagt habitatnatur, idet der ca. 130 meter nord for 

ejendommen forefindes kortlagt kystklint/klippe og kalkoverdrev samt strandeng 

ud mod kysten.  Endvidere er der lagt vægt på at opførelsen foregår i tilknytning til 

allerede befærdet beboelse der ikke vurderes som levested for stor 

vandsalamander og klokkefrø lokaliseret ca. 1,7 km vest for matriklen.  

Kystdirektoratet vurderer derfor ikke at opførelse af lade og udvidelse af 

ejendommen vil forårsage en øget forstyrrelse i området og derfor ikke vil påvirke 

potentielle levesteder for stor vandsalamander og klokkefrø væsentligt. 

 

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 

På baggrund af et generelt kendskab til bilag IV-arters forekomst i Danmark og 

deres valg af levested samt gennemgang af offentlige databaser, vurderer 

Kystdirektoratet, at lokaliteten ikke er et potentielt levested for bilag IV-arter.  

Ved vurderingen er der lagt vægt på at der for området ikke er kortlagt levested for 

de i Natura-2000 planen udpegede arter i en radius på 1,7 km.   

Ca. 1,7 km vest fra matriklen er der kortlagt levested for klokkefrø og stor 

vandsalamander. Grundet afstanden til kortlægningen vurderes udvidelsen af 

ejendommen ikke at have en væsentlig påvirkning af klokkefrø og 

vandsalamander.  

 

Kystdirektoratet vurderer på denne baggrund, 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 

Efter det oplyste om ejendommens eksisterende bebyggelse og drift mv., lægger 

Kystdirektoratet til grund, at der er tale om opførelse af byggeri, som er nødvendig 

for ejendommens drift som landbrugsejendom. Da landbrugsloven stiller krav om, 

http://www.kyst.dk/
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at en landbrugsejendom er forsynet med en passende bolig, er ejendommens 

beboelse også omfattet af undtagelsen for erhvervsmæssigt nødvendigt 

landbrugsbyggeri.  

 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

tilladelse efter naturbeskyttelsesloven. 

 

Udvidelsen af boligarealet til i alt 249 m2 boligareal foretages i allerede 

eksisterende længer og udføres med kviste på stråtækt saddeltag ligesom 

facaderne fortsættes i et hvidkalket udtryk.  

 

Laden udføres i tilknytning til ejendommen og udføres i naturmaterialer. 

 

På denne baggrund vurderer Kystdirektoratet samlet, at boligens og ladens 

beliggenhed og udformning er hensigtsmæssig set i forhold til den øvrige 

bebyggelse og til kystlandskabet. 

 

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”. 

 

Kystdirektoratet giver på denne baggrund tilladelse til at opføre lade og udvide 

beboelse som ansøgt.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
 

Lone Sivertsen 

Tlf. 22 57 18 31  

lonsi@kyst.dk 

 

 

 

Evaluering 

Kystdirektoratet er i gang med en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi måler på den 

hjælp du/I modtog i forbindelse med din/jeres sag.  

 

Formålet med undersøgelsen er at forbedre vores vejledning. 

 

Undersøgelsen er på 1-5 spørgsmål og er anonym, så den kan ikke spores tilbage 

til dig/jer eller din/jeres sag.  

 

Tak fordi du/I vil hjælpe os. 

http://www.kyst.dk/
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Link til spørgeskema: https://www.survey-

xact.dk/LinkCollector?key=FRKRJSKC3215 

 

 

 

Bilagsliste 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

Bilag 3: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området 

 

Afgørelsen er også sendt til: 

 Kalundborg Kommune, kalundborg@kalundborg.dk       

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Kalundborg, kalundborg@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Nordvestsjælland, kreds14@friluftsraadet.dk 

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

 Dansk Ornitologisk Forening, Kalundborg, kalundborg@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 
oestkredsen@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. 

  

http://www.kyst.dk/
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=FRKRJSKC3215
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=FRKRJSKC3215
mailto:kalundborg@kalundborg.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:kalundborg@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:kreds14@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:dof@dof.dk
mailto:kalundborg@dof.dk
mailto:oestkredsen@botaniskforening.dk
mailto:miljo@kano-kajak.dk
mailto:sager@jaegerne.dk
http://www.kyst.dk/
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Bilag 1: Lovgrundlag  

 

Naturbeskyttelsesloven 

Af naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1 fremgår, 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.  

 

Efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, gælder forbuddet ikke for byggeri, 

der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som 

landbrugs- eller skovbrugsejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet, når 

byggeriet opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger. Efter 

bestemmelsen kræves dog tilladelse for så vidt angår de nævnte bygningers 

nærmere beliggenhed og ydre udformning. 

 

Lovgivning om international naturbeskyttelse 

Ifølge habitatbekendtgørelsen2 skal Kystdirektoratet, før der gives dispensation fra 

strandbeskyttelseslinjen, 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. 

 

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 strandbeskyttelseslinjen, hvis det 

ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de pågældende 

dyrearter eller ødelægge de pågældende plantearter.  

                                                             
2 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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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.nævneneshus.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.nævneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
file://///prod.sitad.dk/dfs/CU2705/F-DREV/NST/KDI/Strand_og_Klit/Arbejdsmappe%20-%20skabelongruppe/Nye%20skabelon-dokumenter/Afgørelser/www.virk.dk
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Bilag 3: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 166, 

Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg 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. 166 (fra Natura 

2000-planen 2016-21) 

 

 
Forslag til nyt udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 166 (fra 

basisanalysen, juni 2020) 

 

 

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

