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Cubo Arkitekter A/S  

Att.  Lars Juel Thiis  

      

 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 22/19385-3 

Ref. Jan Kofod Winther 

16-06-2022 

 

 

 

Afslag på udformning og placering af nyt stuehus inden for 

strandbeskyttelseslinjen på landbrugsejendommen matr.2a, Følle By, 

Bregnet, Svanevej 1, 8410 Rønde, Syddjurs Kommune 

 

 

Ansøgning 

Syddjurs Kommune har den 15. juni 2022 videresendt Jeres ansøgning om 

tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6 til udformning og 

placering af nyt stuehus inden for strandbeskyttelseslinjen på 

landbrugsejendommen matr.2a, Følle By, Bregnet, Svanevej 1, 8410 Rønde, 

Syddjurs Kommune . 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til 

beliggenheden og udformningen at det ny stuehus. 

  

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 en landbrugsejendom med et jordtilliggende på ca. 22,6 ha. 

Ejendommen er ifgl. BBR bebygget med et stuehus med et bebygget areal på 244 

m² og en udnyttet overetage på 160 m² - i alt et boligareal på 404 m² (anført som 

425 m² i ansøgningen). 

 

Herudover findes en ko- og hestestald på 267 m², et maskinhus/garage på 287 m², 

en staldbygning til kvæghold på 113 m² samt et maskinhus/ridehal på 1320 m² 

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

http://www.kyst.dk/
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opført i 2005, under forudsætning af, at ejendommen skulle udvikles om stutteri 

med minimum 5 avlshopper. 

 

Ejendommen er omfatte af Overfredningsnævnets afgørelse af 1977 om fredning af 

Føllebund. 

 

Der er ansøgt om at opføre et nyt stuehus samt at anvende det eksisterende 

primært til opbevaring af maskiner. Det ny stuenus opføres med front mod Følle 

Vig på oversiden at en ca. 9 m høj skrænt. Stuehuset opføres med et bebygget areal 

på 311 m², en overetage på 234 m², samt en vognport på 24 m², som forbinder 

stuehuset med en driftsbygning, hvorved ejendommens oprindelige grundform 

som et 4-længet anlæg genskabes.  

 

Facaden mod vandet indeholder en markant rund glasbygning i to etager 

(orangeri) samt 4 kviste samt større sammenhængende vinduespartier, og mod 

land et ca. 17 m langt ”kvistparti”. Bygningen har en kiphøjde på 9,2 m hvor den 

eksisterende er ca. 8 m høj. 

 

I ansøgningen anføres bl.a.: 

Bygherren har et ønske om at det nuværende stuehus ændres til driftsbygning og 

at et ny østlænge genopføres, nu som Strandgårdens stuehus.  

 

Det nuværende stuehus er markant ombygget og indeholder ikke i dag indre eller 

ydre arkitektoniske værdier, dels fordi det ellers oprindeligt taktfaste hus med 

blankt murværk og markante skorstene er nærmest forsvundet i de ombygninger 

der er foretaget, men også fordi den nuværende planløsning ikke tilgodeser den 

smukke udsigt over Følle bund. 

  

Bygherren ønsker således et nyt stuehus der både henter sin inspiration i 

historien om Strandgården men også tilfører gården bygningskvaliteter hvorfra 

stedets karakter og fornemme orientering mod landskabet og Kalø Vig kan 

nydes. 

 

Den nye fløj tænkes opført som en længe der i omfang cirka mimer den vestlige 

længe. Den nye længe er tænkt opført som et ’moderne’ bindingsværkshus med 

synlige søjler og murede tavl. Mod øst tilføjes et mindre orangeri i tagfladen. 

Det eksisterende stuehus omdannes til driftsbygning, primært til 

opmagasinering af maskiner. 

 

http://www.kyst.dk/
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Østfacade mod Følle Vig – vestfacaden mod gårdspladsen vist under 
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Eksisterende bebyggelse 

 

 
Grundplan  stueplan og overetage 
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Ansøgningen er bilagt følgende bygningsbeskrivelse: 

Dimensioner  

Af vedhæftede nedfotograferede planer og facader fremgår bygningens ydre 

dimensioner. Det nye stuehus er en længe der er 9,60 m bred og 34,20 m lang. 

Bygningshøjden er 9,25 til kip. Skorstene vil være ca. 1,50 m over kiplinjen. Den 

eksisterende lade, som det nye stuehus kobles sammen med, er 8,25 m høj. 

Længen er tænkt med udhæng på 1 m, dog over indgangsniche 2,50 m.  

 

Etageareal  

Etagearealet er i alt 545,73 m2. Hertil kommer en ny åben port og gennemgang 

fra gårdrummet mod vest på 24 m2. Det eksisterende stuehus er til orientering 

425 m2. 

 

Udvendige materialer  

Bygningslængen opføres som et traditionelt bindingsværkshus med murede tavl i 

røde blødstrøgne teglsten. Længen forsynes med et 50 graders sadeltag. 

Tagflader og kviste vil blive belagt med naturskifer. Kvistflunker og gavle vil 

delvist blive beklædt med træspån som på eksisterende udlænger. Skorstene står i 

blank mur med røde blødstrøgne tegl. 

Alle vindues- og dørpartier udføres i træ, med malede karme og rammer i farver 

efter nærmere aftale. 

 

  

Vurdering efter lovgivning om international naturbeskyttelse 

I behandlingen af en ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen 

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

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

 

Idet der meddeles afslag på ansøgningen har Kystdirektoratet ikke foretaget en 

nærmere vurdering af, om det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med andre 

planer og projekter vil kunne påvirke Natura 2000-området væsentligt eller 

 foretaget en vurdering af, om det ansøgte kan medføre beskadigelse/ødelæggelse 

af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af 

habitatdirektivets bilag IV.  

 

Begrundelse for afgørelsen 

Efter landbrugslovens § 9, skal en landbrugsejendom holdes forsynet med en 

passende beboelsesbygning. 

 

Efter administrativ praksis meddeles normalt dispensation fra strandbeskyt-

telseslinjen til - efter nedrivning - at genopføre et nyt stuehus. Det er som 

udgangspunkt en forudsætning, at bygningen opføres med omtrent samme 

placering, størrelse og karakter som den gamle,  

 

Efter praksis vedr. strandbeskyttelseslinjen tillades dog genopførelse af stuehuse 

inden for strandbeskyttelseslinjen på op til 250 m² såfremt landskabelige forhold 

ikke taler imod - dog  kan et stuehus genopføres med det eksisterende boligareal. 

 

http://www.kyst.dk/
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Det ansøgte stuehus bebyggede areal overstiger væsentligt den eksisterende boligs 

areal. 

 

Kystdirektoratet finder ikke, at der i sagen er særlige forhold, som kan begrunde 

en tilladelse til en bolig af den ansøgte størrelse. 

 

Hertil kommer, at udformningen med et markant glasparti – orangeri – samt de 

store kvistparti, får boligen til at fremstå unødigt dominerende i kystlandskabet.  

Denne dominerende fremtræden forstærkes af såvel en (markant) øget højde af 

den ny bebyggelse, som af den ansøgte placering, hvor boligen rykkes frem til en 

placering med front mod Følle Vig på kanten af en ca. 9 m høj skråning. 

 

Kystdirektoratet meddeler på denne baggrund afslag til udformning og 

beliggenhed af det ansøgte stuehus. 

 

Det indgår i afgørelsen, at en tilladelse vil medføre en væsentlig og uønsket 

præcedens for andre tilsvarende sager. 

 

Allerede fordi der meddeles afslag til stuehuset, har Kystdirektoratet ikke nærmere 

vurderet hvorvidt det eksisterende stuehus ved opførelse af et nyt vil kunne 

omdannes til en driftsbygning.  

 

Med venlig hilsen 

 
Jan Kofod Winther 

Specialkonsulent   

jkw@kyst.dk 

 

 

  

 

 

Bilagsliste: 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  
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Afgørelsen er også sendt til: 

 Syddjurs Kommune, syddjurs@syddjurs.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforenings, Syddjurs, syddjurs@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Østjylland, oestjylland@friluftsraadet.dk   

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forenings, Syddjurs, syddjurs@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk  

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 Nationalpark Mols Bjerge, mols@danmarksnationalparker.dk 

   Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del,  

midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk 
 

 

syddjurs@syddjurs.dk; dn@dn.dk; syddjurs@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

oestjylland@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; syddjurs@dof.dk; 

jyllandskredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-kajak.dk; sager@jaegerne.dk; 

mols@danmarksnationalparker.dk;midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk; 

ljt@cubo.dk;  

 

 

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

 

Naturbeskyttelsesloven 

 

§ 15 a. Forbuddet i § 15, stk. 1, gælder ikke for 

  

6) byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift 

som landbrugs- eller skovbrugsejendom eller for udøvelsen af fiskerierhvervet, og 

som opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger, idet der dog 

kræves miljø- og fødevareministerens tilladelse, for så vidt angår de nævnte 

bygningers nærmere beliggenhed og ydre udformning, 

 

 

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 

                                                             
2 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 af lov om naturbeskyttelse. 
3 Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 

http://www.kyst.dk/
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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.  

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. 
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