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Afslag til ombygning af eksisterende sommerhus inden for 

strandbeskyttelseslinjen på matr. 740, Pøl, Nordborg,  

Svanereden 1, 6430 Nordborg, Sønderborg Kommune  

 

 

 

Ansøgning 

I har søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til ombygning af 

eksisterende sommerhus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 

740, Pøl, Nordborg, Svanereden 1, 6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til 

opførelse af sommerhuset med en udformning som ansøgt.  

 

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

 

Afgørelsen kan påklages 

Afgørelsen kan påklages inden for fire uger.  

 

I kan se en klagevejledning i bilag 2. 

 

Redegørelse for sagen 

Ejendommen er et sommerhus beliggende inden for den oprindelige 100 m 

strandbeskyttelseslinje. Ejer har opmålt husets areal til 50,5 m², hvilket svarer til 

det areal, der kan vurderes ud fra ældre luftfotografier. Ca. 2,5 m² synes at 

henhøre til et indbygget udhus. 

 

Ejendommen er beliggende inden for delområde C1 i lokalplan 112-1 af 17. 

november 1999 for et sommerhusområde ved Købingemark. Lokalplanen 

fastsætter bl.a. maksimale satser for bygningshøjde mv. 

 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 af lov om naturbeskyttelse. 

http://www.kyst.dk/
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Der ansøges om opførelse af et nyt sommerhus, som for hovedpartens vedkom-

mende placeres på eksisterende sokkel. Arealet af det ny hus medfører en 

udvidelse af bebygget areal med 8,7 m².  

 

5,4 m² af denne udvidelse går til at føre bad og toilet-forhold op på en nutidig 

standard. De sidste 3,3 m² er et fremskudt vinduesparti mod kysten (havudsigt). 

 

Bygningen facadehøjde og kiphøjde ændre endvidere væsentligt. Kiphøjden 

forøges således med op mod 1,5 m og tagkonstruktionen ændre til saddeltag over 

hele bygningskroppen. Facadehøjden til tagets underkant øges med 0,8-1 m til 2,6 

m. 

 

Der ansøges endvidere om at foretage terrænregulering med henblik på at sikre 

ejendommen mod oversvømmelse fra et bagved liggende spildevandsbrønd. 

 

 
Ansøgte hus set fra vest og fra nord (kysten) 

 
Eksisterende hus set fra syd (landsiden) og nord (kysten) 

Under eksisterende hus grundplan (Saddeltagets markeret med blå og kip med 

rød 

 

http://www.kyst.dk/
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Grundplan nyt sommerhus – under: ændringer i bebygget areal 

 

 
 

 

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 4 

 

 
Ejendommen markeret med blå pil 

 

I ansøgningen anføres bl.a.: 

Ombygning af eksisterende sommerhus beliggende på Svanereden 1 i Nordborg. 

Der ansøges om en total renovering af Sommerhuset hvor hovedparten af 

ydervægge, alle gulve og hele tagkonstruktionen skal fornyes. Ombygningen sker 

på eksisterende sokkel. Desuden ønskes baggård fyldt op så den nye kote bliver 

1,85, samme højde som indkørsel. 

 

Under renoveringen ansøges der yderligere om en udvidelse af det bebyggede 

areal for at kunne bringe bad og toilet forhold op på et tidstypisk niveau, samt få 

soveplads til vores børn, da vi i dag alle sover i samme rum. 

 

Sommerhuset har i dag et bebygget areal på 50.5 m2, hvilket ønskes udvidet til 

59,2 m2. 

 

Gavlvæggen imod vest, der er opbygget af 20cm Gasbeton bibeholdes, resterende 

vægge, der fortrinsvis er opbygget af træ skal fornyes for at kunne opfylde 

Isoleringskrav i gældende bygnings reglement. 

 

I Februar 2020 fik vi oversvømmet Soveværelse og gang i sommerhuset af 

spildevand fra Sønderborg Forsyning. Der ligger en spildevands brønd i skellet 

imellem Svanereden 1 og Toiletbygningen på parkeringspladsen. Oversvøm-

melsen skete efter et langvarigt regnvejr hvor der utilsigtet kom så meget 

regnvand i spildvands systemet at den lokale pumpestation ikke kunne følge med 

og der derfor stod spildevand/regnvand op af lavt liggende brønde, bla. den i 

vores skel.  

 

Sønderborg forsyning har vedkendt sig denne fejlsituation. Vores baggård, 

soveværelse, badeværelse og gang ligger i dag under brønd niveau og vil derfor 

http://www.kyst.dk/
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blive oversvømmet ved overløb af brønd. Dette er sket, flere gange bla. d. 26 

December 2016. d. 16-02-2020 og igen d. 23-02-2020. Vores forsikring vil ikke 

dække skaden da vandet er udefra kommende og der ikke er konstateret skybrud 

på de pågældende datoer. 

 

Sønderborg forsyning vil ikke dække skaden, da deres system, iflg. Deres 

forsikrings selskab, ikke var fejlbehæftet den pågældende dag, dvs., ingen i 

defekte pumper eller tætte rør. Derfor står vi selv med omkostningerne for at 

udbedre skaderne. For at forhindre oversvømmelse af sommerhus i eftertiden, vil 

vi gerne have hævet Sokkel/gulvhøjde så vi kommer over niveau på 

Spildevandsbrønd. Spildevandsbrønd ligger idag i kote 2,07[m] DVR90. Gulv 

niveau i de lavtliggende rum er idag kote 1,75 m og Kote 1,85 m i de højtliggende 

rum. Dette ønskes ændret til Kote 2,10 DVR90 under hensyntagende til ændring i 

det globale klima/forhold. Gøres dette med eksisterende tagkonstruktion vil der 

ikke være ståhøjde i køkken, gang og soveværelse 

 

Renovering udføres på eksisterende sokkel. Dog med tilbygning på 5,4 m² imod 

syd, på bagside af hus 

. 

Ansøgning er udarbejdet under hensyn til Lokalplan 112-A, område C3 for 

Sommerhus området i Købingsmark. Da der er tale om en ombygning på 

eksisterende sokkel er krav til vej og skel ikke behandlet. 

 

Ændringer i bebyggelse er dog udformet efter hensyntagende til Lokalplan 112-1. 

Herunder facadehøjde, bygningshøjde, taghældning, ydre fremtoning osv. 

Lokal plan foreskriver bla. nedenstående krav som er opfyldt i ansøgning: 

Maks. facadehøjde i område C = 2,6 meter 

Maks. bygningshøjde i område C = 5 meter 

Maks taghældning i område C3 = 30° 

 

Der ansøges om en udvidelse af bebygget areal på 8,7 m2. 5,4 m2 af denne 

udvidelse går til at føre Bad og Toilet-forhold op på en nutidig standard. De 

sidste 3,3 m^2 er tilføjelse af vinduer imod Nord (havudsigt). Hovedparten af 

udbygningen sker på bagsiden af huset. Denne del af huset kan ikke ses fra vej og 

parkeringsplads da vores Sommerhus ligger bag den nye toiletbygning. På 

forsiden af husetud imod stranden kommer tilbygningen ikke nærmere 

strandlinjen. Tilbygningen har her kun en dybde på 50 cm og ligger stadig 1,0 

meter bag den del af den eksisterende bygning der ligger nærmest vandlinjen. 

Der er i 2019 givet dispensation til at udvide den offentlige toiletbygning 

(nærmeste bebyggelse) på parkeringspladsen, Svanereden 3, fra omkring 17,5 

m^2 til nu 57,75 m^2, det vil sige en udvidelse på 330%. Her er der stadig væk 

kun 2 offentlige toiletter, nu handicap-venlige. Resten af udvidelsen er gået til 

lokale for Vinterbaderne. Sammenlignet med dette ligger vores 

ønske i den lille ende. Vores Nabo til den anden side er min bror og han har 

godkendt ændringer i bebyggelse. Hans hus er i dag noget højere end vores og 

har en sokkelkote på 2,07 [DVR90]. Som facadebeklædning er der valgt en 

Cembrit Patina plade i farven Grafit. Tag materiale er Lindap Klick tag i Farven 

Dark Silver. Se snit-tegning 04. Tag og facade beklædning ændres gerne til 

anden farve/materiale hvis dette ønskes. 

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

I behandlingen af en ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen skal 

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

dyre- og plantearter på habitatdirektivets bilag IV.  

 

Det nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 6 km mod øst. Når der henses til det 

ansøgtes karakter og dets placering er det Kystdirektoratets vurdering, at det 

ansøgte ikke kan påvirke Natura 2000-områder, og der er derfor ikke behov for en 

nærmere konsekvensvurdering. Det vurderes endvidere, at det ansøgte projekt 

ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller 

rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV, idet 

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

arter. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 

 

Ejendommen er beliggende inden for delområde C1 i lokalplan 112-1 af 17. 

november 1999 for et sommerhusområde ved Købingemark.  

 

Kystdirektoratet skal bemærke, at bestemmelserne i en lokalplan, for ejendomme, 

som allerede var omfatte af strandbeskyttelseslinjen da planen blev vedtaget, ikke 

kan begrunde en lempeligere administration af strandbeskyttelseslinjen. At 

lokalplanen måtte åbne for en videregående regulering er således ikke et særligt 

forhold som kan føre til dispensation i forhold til strandbeskyttelseslinjen.  

 

I ansøgningen anføres: Lokalplan foreskriver bla. nedenstående krav som er 

opfyldt i ansøgning: Maks. facadehøjde i område C = 2,6 meter - Maks. Bygning-

højde i område C = 5 meter -Maks taghældning i område C3 = 30°. 

 

Kystdirektoratet må hertil bemærke, at det anførte ikke er et ”krav” til 

udformningen af bebyggelsen, men alene en værdi, der ikke må overskrides. 

 

Efter administrativ praksis meddeles normalt dispensation fra naturbeskyttelses-

lovens § 15 om strandbeskyttelseslinjen 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 place-

ring, størrelse og karakter som den gamle, ligesom det er en betingelse, at den nye 

bygning anvendes til samme formål som hidtil.  

 

Det eksisterende sommerhus alen”saddeltag” med en kiphøjde på 3,17 m over en 

begrænset del af bebyggelsen, og denne del er flankeret af sidefløje uden rejsning 

på taget. Den ny bebyggelse opføres med saddeltag over hele bygningskroppen 

med en kiphøjde på ca. 4,67 m – altså en forøgelse af kiphøjden med ca. 1,5 m 

samt en væsentlig og markant større tagflade. Facadehøjden på den eksisterende 

http://www.kyst.dk/
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bebyggelses sidefløjende har en højde på 1,6 -1,8 m, og den ny bebyggelses har en 

facadehøjde på 2,60 m til tagets underkant. 

 

Bygningens volumen og fremtræden i kystlandskabet vil efter Kystdirektoratets 

vurdering således blive markant større end den eksisterende bebyggelse, hvortil 

kommer, at facaden mod vandet er udformet med store glaspartier. 

 

Kystdirektoratet finder, at det ansøgte i sin fremtoning afviger så væsentligt fra det 

tidligere byggeri, at dette medfører en uacceptabel og uønsket påvirkning af 

kystlandskabet, hvorfor der ikke kan dispenseres til bebyggelsen med den ansøgte 

udformning. 

 

Allerede fordi bebyggelsens fremtoning således taler afgørende imod en dispen-

sation, har Kystdirektoratet ikke nærmere vurderet hvorvidt der vil kunne 

dispenseres til det ansøgte bebyggede areal samt de øvrige andragender i 

ansøgningen, men skal henvise til nedenstående tilkendegivelse herom. 

 

 Kystdirektoratet meddeler på denne baggrund afslag til den ansøgte udformning 

af sommerhuset. 

 

Det er indgået i vurderingen, at en dispensation vil kunne få en uønsket 

præcedensvirkning i andre lignende sager i strid med bestemmelsens formål. 

 

Tilkendegivelse 

Kystdirektoratet vil kunne dispensere til en bebyggelse, der i højere grad 

underordner sig kystlandskabet ved mindre dimensioner i såvel facadehøjde som 

kiphøjde samt udformning af taget. Der vil kunne forventes dispensation til en 

forøgelse af bebyggelsens højde, som følge af øgede isoleringskrav, hvilket ligeledes 

vil kunne begrunde en forøgelse af det bebyggedes areal, som følge af øget isolation 

i ydervægge. Arealforøgelse, som udspringer af et ønske om øget plads til børn 

mv., er ikke et særligt forhold, som kan begrunde en dispensation. Dog kan der 

dispenseres til en nettoforøgelse af bad/toilet, som har til formål at tilvejebringe 

tidssvarende sanitære installationer. Inddragelse af udhusarealer til beboelse kan 

ikke forventes imødekommet. Kystdirektoratet vil endvidere være sindet at 

dispensere til en terrænregulering som skal hindre indtrængende vand ved 

øverløb. 

 

Med venlig hilsen 

 
Jan Kofod Winther 

Specialkonsulent - Kystzoneforvaltning   

jkw@kyst.dk 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Bilagsliste: 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

 

Afgørelsen er også sendt til: 

 Sønderborg Kommune, post@sonderborg.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Sønderborg, soenderborg@dn.dk 

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Sønderjylland Øst, soenderjylland@friluftsraadet.dk  

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

 Dansk Ornitologisk Forening, Sønderborg, soenderborg@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk   

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

 

post@sonderborg.dk; dn@dn.dk; soenderborg@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

soenderjylland@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; dof@dof.dk; 

soenderborg@dof.dk;  jyllandskredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-

kajak.dk; sager@jaegerne.dk; Hvjepsen@bbsyd.dk;  

 

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

 

Naturbeskyttelsesloven 

Af naturbeskyttelseslovens2 § 15 fremgår, at der ikke må foretages ændringer i 

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

og strandbeskyttelseslinjen. Formålet med bestemmelserne om strandbeskyttelse 

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 

strandbeskyttelseslinjen. Der må heller ikke etableres hegn, placeres 

campingvogne og lignende, 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 §§ 15a og 15b. Kystdirektoratet har desuden mulighed for at 

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

65b.  

 

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

administreres bestemmelserne om strandbeskyttelse meget restriktivt. Der 

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

fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen. 

 

Lovgivning om international naturbeskyttelse 

Ifølge habitatbekendtgørelsen3 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 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 af lov om naturbeskyttelse. 
3 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.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/

