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Dispensation til udvidelse af virksomhed med ny bygning og ny 

belægning inden for strandbeskyttelseslinjen 

 

 

 

Ansøgning 

Den selvejende Institution Munkeruphus’ Fond søgte d. 23. februar 2022 om 

dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til udvidelse af virksomhed med ny 

bygning inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommene matr. nr. 10v og 10d, 

begge Munkerup Gde., Søborg, Munkerup Strandvej 78, 3120 Dronningmølle, 

Gribskov Kommune. 

 

Ansøgningen er siden på baggrund af dialog med Kystdirektoratet blevet revideret, 

hvorved den nye bygning blev flyttet til en ny placering. Der blev desuden tilføjet et 

ønske om renovering og udvidelse af parkeringsareal/sti, som beskrevet i 

redegørelsen neden for. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 

7, jf. § 15, til det ansøgte.  

 

Dispensationen gælder kun strandbeskyttelseslinjen. I 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. 

 

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. 

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

http://www.kyst.dk/
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Redegørelse for sagen 

Den selvejende institution Munkeruphus’ Fond driver på ovennævnte ejendom 

Munkeruphus. Ansøger beskriver Munkeruphus således: 
 
Munkeruphus er en kulturhistorisk og arkitektonisk lille perle med en naturskøn 
beliggenhed ud til Øresund. Det tidligere kunstnerhjem er fredet og er i dag et 
levende og ambitiøst kulturhus med skiftende udstillinger af samtidskunst, 
arkitektur og design. En smuk, fredet træhus ligger i en have ud mod Øresund, på 
Nordsjællands kyststrækning mellem Dronningmølle og Gilleleje. Foruden 
udstillingerne huser den fredede træbygning også en mindre butik og café, og i 
den omkringliggende have er der via Dronningekløften adgang til stranden.  
 
Munkeruphus blev bygget som landsted i 1916 af arkitekterne Terkel Hjejle og 
Niels Rosenkjær. Bygningen er fredet som et af de mest gennemførte eksempler 
på den byggestil, som opstod i perioden omkring første verdenskrig. En markant, 
slank træbygning med en karakteristisk høj rejsning på taget, som også er 
tagbeklædt. 
 
I 1958 flytter hybridkunstneren Gunnar Aagaard Andersen (1919-1982) med sin 
familie ind på Munkeruphus, og det bliver starten på flere årtiers sprudlende 
kunstnerliv på stedet. Hus og have bliver rammen for familiens kunstneriske 
produktion samt samarbejder, eksperimenter og diskussioner med de mange 
kunstnerkollegaer og venner fra designindustrien, som ofte besøgte huset. 
 
I 1988 redder lokale borgere huset fra nedrivning og danner den almennyttige 
fond og forening, som siden har passet og vedligeholdt huset samt skabt 
skiftende udstillinger med kunst, arkitektur og design til glæde for både lokale og 
turister. 
 
Siden 1989 er Munkeruphus drevet som en selvejende institution med delvis 
driftsstøtte fra Gribskov Kommune. Resten af driften finansieres via egen-
indtjening i form af indtægter fra entré og café samt løbende fundraising. Driften 
varetages af to kunstfaglige medarbejdere, en sæsonansat i caféen samt 40 
lokale frivillige, der hjælper i café og udstilling samt med vedligeholdelse af hus 
og have. 

 
Der søges om at opføre en ny bygning ved siden af den eksisterende. Om baggrunden 
for ansøgningen skriver ansøger følgende: 
 

Den fredet bygnings begrænsede publikums- og udstillingsareal betyder, at det er 
vanskeligt at opnå indtægter ved arrangementer og lokaleudlejning, da rummene 
er små og der derfor maks. kan sælges 25-30 billetter til siddende arrangementer 
i caféen, som er husets største rum. 
 
Større arrangementer såsom ferniseringer, seminarer og debatarrangementer 
kan vi pt. kun afholde udenfor hvilket ikke er optimalt ved dårlige vejrforhold. 
Deslige mangler vi i tilfælde af regnvejr et overdækket mødested for vores 
udeskole-elever til undervisning og workshops. 
 
Den nuværende brug af husets lille café til events, betyder desuden at denne må 
lukke i pågældende tidsrum samt at der ikke kan afholdes flere arrangementer på 
samme tid. Vi har i takt med institutionens professionalisering og større synlighed 
de seneste år oplevet stigende efterspørgsel på events og lokaleudlejning udefra, 
men har kun i ringe grad kunne imødekomme dette. Dette har betydet et tab af 
mulige indtægter, som ellers kunne bidrage til at konsolidere, sikre og udvikle 
Munkeruphus i fremtiden. 
 

http://www.kyst.dk/
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Af ovenstående årsager har det derfor længe været et ønske at kunne forestå en 
arealmæssig udvidelse af Munkeruphus, som ikke bliver for tung hverken 
økonomisk, drifts- og miljømæssigt samt med respekt for den fredede bygning og 
de naturskønne omgivelser. 

 
Den nuværende hovedbygning har et bebygget areal på 167 kvm, bygningen har 
kælder og herudover stueplan, første og anden sal. Der er registreret 348 kvm 
erhvervsareal og 53 kvm boligareal. Munkeruphus ligger i den udvidede 
strandbeskyttelseslinje, ca. 120 meter fra kysten. Omkring Munkeruphus er et areal, 
der fremstår som have/park, til dels skov. Dette areal fremstår som tilhørende 
udstillingsstedet/museet. Haven ligger omtrent 13-14m over stranden adskilt af en 
bevokset skrænt. Arealerne er ejet af Gribskov Kommune. 
 
Der søges om en ny bygning på 49 kvm. Bygningen opføres med glasfacader og 
glastag. I tilknytning til bygningen renoveres belægningen af et mindre areal, og der 
udføres ny belægning langs gavlen af den nye bygning for at skabe bedre adgang for 
blandt gangbesværede/handicappede. 
 
Ansøger skriver videre om den ansøgte bygning: 
 

Et stort drivhus, der kan fungere som et multifunktionelt rum til både egne 
arrangementer i form af artist talks, foredrag, workshops, ferniseringer og andre 
events samt udlejning til arrangementer, vil foruden at kunne opfylde disse ønsker 
også udvide sæsonen og dermed bidrage til flere egenindtægter og besøgende 
samt sikre en fortsat udvikling af stedet. Drivhuset vil give mulighed for en større 
inddragelse af haven og naturen for stedets besøgende. 
 
Drivhuset vil kunne give læ for vinden – og vil kunne forlænge sæsonen for 
udeophold både om foråret og efteråret omkring Munkeruphus. Drivhusets 
transparens vil kunne give en følelse af at opholde sig ude under åben himmel – 
og i tæt kontakt med naturen. Bygningen er tænkt indrettet som et stort rum med 
en indgang umiddelbart udenfor hovedbygningen. 
 
Drivhuset er tænkt i terrænniveau og som et handicapvenligt miljø med let 
tilgængelighed for gangbesværede og kørestolsbrugere. Dette er ikke tilfældet 
med hovedbygningen i dag. Bygningen vil blive udformet efter hovedbygningens 
karakteristiske tagform med valmede gavle. Som konstruktion med støbt 
betonfundament og terrændæk, samt resten af bygningen et glas-system i 1-lags 
glas med sprosser i aluminium båret på stålspær. Den transparente bygnings 
smalle sprosser er tænkt som 40mm i grågrøn-nuance – en farve som også 
findes på hovedbygningens skodder og andre elementer. 
 
Bygningens bredde er 5,56m, længde 8,87m, facadehøjde 2,80m, kiphøjde 
6,20m og taghældning 50 grader – svarende til hovedbygningens bredde og 
taghældning. 
 
Bygningen er tænkt placeret i tæt tilknyttet til hovedbygningen let tilbagetrukket, 
og ikke synlig fra stranden, ligesom bygningen ikke ændrer på forhold nær 
stranden eller i havet ud fra stranden. 

 
 

http://www.kyst.dk/
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Luftfoto af området. Munkeruphus er markeret med en rød prik. Kysten ses mod øst (til 

højre på billedet) 

Nærbillede, der viser hovedbygningen. 

 

Foto af Munkeruphus fra øst. Indsat fra ansøgningen. 

http://www.kyst.dk/
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Luftfoto med strandbeskyttelseslinjen markeret med blå skravering. Indsat fra 

ansøgningen. 

 

Ønsket placering af bygningen i kanten af eksisterende parkeringsplads. Indsat 

fra ansøgningen. På arealet markeret med rød renoveres belægningen for at 

gøre den egnet til kørestolsbrugere. Der etableres desuden belægning ved 

drivhusets gavl mod nordøst, hvor der i dag er græs, for at skabe uhindret 

adgang til drivhuset. To bede markeret med grønt renoveres. Renovereingen af 

bedene kræver ikke dispensation fra strandbeskyttelseslinjen og behandles derfor 

ikke yderligere i denne afgørelse. 
 
  

http://www.kyst.dk/
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Illustration af drivhuset ved hovedbygningen. Bemærk, at figuren viser drivhuset 
på den placering, der oprindeligt blev søgt om. Placeringen af drivhuset er siden 
ændret til arealet øst for parkeringspladsen på den anden side af 
hovedbygningen. 

 

Der er bevilget en million kroner fra Susanne og Pouline Olesens Fond til 

projektet. 

 

Bygningen Munkeruphus er fredet. Slots- og Kulturstyrelsen har tilkendegivet, at 

projektet kan gennemføres uden dispensation fra fredningen, fordi den nye 

bygning ikke sammenbygges med den eksisterende fredede bygning. Slots- og 

Kulturstyrelsen modtager denne afgørelse til orientering. 

 

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. 

 

Natura 2000 

Det nærmeste Natura 2000-område (nr. 195 Gilleleje Flak og Tragten) ligger ca. 

100 meter mod nordøst. Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. 171. 

Det nærmeste fuglebeskyttelsesområde er nr. 108. Det ligger ca. 6,5 km mod syd 

(som en del af Natura 2000-område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og 

Snævret Skov). 

 

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 at der er tale om mindre anlæg, der 

etableres i en eksisterende park tæt ved museets hovedbygning. 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.  

 
  

http://www.kyst.dk/
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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.  

 

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 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  

 

Efter naturbeskyttelseslovens §65b, stk. 3., nr. 7 kan der – uden at der foreligger et 

særligt tilfælde – meddeles dispensation fra forbuddet mod tilstandsændringer 

inden for det strandbeskyttede arealer til placering af mindre anlæg til 

eksisterende turismevirksomheder i tilknytning til hovedbebyggelsen på 

virksomhedens ejendom, f.eks. en pavillon, en tennisbane, en swimmingpool eller 

en petanquebane eller borde og stole. Det fremgår af bemærkningerne til loven, at 

det forudsættes at sådanne anlæg i videst muligt omfang søges placeret bag ved 

den eksisterende bebyggelse og væk fra kysten. Turismevirksomheder er ifølge 

bemærkningerne til bestemmelsen fx campingpladser, feriecentre, golfbaner, 

hoteller, dyreparker, restauranter, strandcaféer, konferencecentre og 

kursusejendomme, bed and breakfast og andre overnatningsfaciliteter, pizzeriaer, 

grillbarer, isbarer og lignende. 

 

På baggrund af det oplyste om virksomhedens historie og drift lægger 

Kystdirektoratet til grund i sagen, at der er tale om en turismevirksomhed efter 

bestemmelsen. 

 

Der er ansøgt om et drivhus på 49 kvm og ny belægning i forbindelse hermed, som 

placeres delvist bag de eksisterende bygninger. Kystdirektoratet vurderer, at der er 

tale om mindre anlæg placeret bag den eksisterende bebyggelse og væk fra kysten, 

som fordret i bestemmelsen, og at der med placering og udformning af den nye 

bebyggelse er taget fornødent hensyn til landskabet. Det vurderes således, at der 

ikke er afgørende landskabelige hensyn, der taler imod det anssøgte. 

Kystdirektoratet lægger vægt på, at den nye bygning fremstår klart underordnet 

hovedbygningen og at udvidelsen af virksomheden er rimelig i omfang set i forhold 

til virksomhedens aktiviteter og allerede foretagne investeringer. 

 

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 dispensation til drivhus og belægning 

som ansøgt. 

 
  

http://www.kyst.dk/
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Med venlig hilsen 

 

 

Martin Kangas Christensen 

makch@kyst.dk 

  

 

Bilagsliste: 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

Bilag 3: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området 

 
 

Afgørelsen er også sendt til: 

 Gribskov Kommune, gribskov@gribskov.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov, gribskov@dn.dk  

 Friluftsrådet central, fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland, nordsjaelland@friluftsraadet.dk  

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

 Dansk Ornitologisk Forening, Gribskov, gribskov@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 
oestkredsen@botaniskforening.dk 

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk 

 Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk 
  

Afgørelsen offentliggøres desuden på Kystdirektoratets hjemmeside, www.kyst.dk. 

 

 

  

http://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. 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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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-områderne 

 

 

(fra Natura 2000-planen 2022-27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

