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AR-KON ApS  

Niels Søndergaard Jensen <post@ar-kon.dk> 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 22/20695-2 

Ref. Jan Kofod Winther 

12-08-2022 

 

Afslag til genopførelse og udvidelse af sommerhus inden for 

strandbeskyttelseslinjen - matr. 12l Nordby By, Nordby, 

Hverremosevejen 29, 8305 Samsø. Samsø Kommune 

 

 

Ansøgning 

Kystdirektoratet meddelte den 20. september 2022 afslag til genopførelse og 

udvidelse af sommerhus inden for strandbeskyttelseslinjen - matr. 12l Nordby By, 

Nordby, Hverremosevejen 29, 8305 Samsø. Samsø Kommune. 

 

I har nu ansøgt om dispensation til ændret projekt. 

 

Afgørelse 

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

det ansøgte.  

 

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 

Et ældre sommerhus fra 1938 på 53 m² er blevet for ”lille” til ejerkredsen og 

ønskes derfor nedrevet og genopført. 

 

Det tidligere afslåede projekt omfattede et nyt sommerhus på 77 m², således der 

aunne etableres et bygningsmæssigt mere tidssvarende hus, der skulle indeholde 

et større toilet og yderliere 3 kamre. 

 

Den ny ansøgning omfatter et nyt sommerhus 74 m² med anneksmed boligareal 

på 6-7 m². 

 

I ansøgningen anføres: 

http://www.kyst.dk/
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Grundarealet af det ansøgte projekt udgør 74 m2. Dette areal er jeg kommet 

frem til på følgende måde. 

 

Arealet af det eksisterende hus udgør 62 m2*. Dertil har jeg lagt 7 m2, som er 

arealet af det badeværelse der indgår i planløsningen. Så kommer vi op på 69 

m2. 

 

Yderfacaden udbygges fra de nuværende 18 cm til 33 cm, dvs. at der tillægges et 

areal herfor på 5m2, hvilket bringer det samlede areal op på 74 m2. 

Denne beregning har jeg redegjort for i tegningsmaterialet. 

 

Bemærkning hertil: Facadedimensionen på 33 cm er beregnet med udgangs-

punkt i en U-værdi på 0,13 W/Km2. Denne U-værdi er erfaringsbaseret. I 

forbindelse med udarbejdelse med den endelige energiberegning, kan det blive 

nødvendigt at forbedre U-værdien for at bygningen kan overholde kravet i BR18. 

Det kan i denne forbindelse blive nødvendigt at øge dimensionen på facaden med 

op til 5 cm. 

 

*I forbindelse med at landmåleren opmålte de skelpunkter som ejerne af nr 29 og 

de omkringliggende naboer i fællesskab havde fastlagt som de skelpunkter, de 

igennem en meget lang årrække havde anset som de faktiske skel, opmålte 

landmåleren også den eksisterende bebyggelse på nr 29. Jf. denne opmåling 

fremkommer der et areal på 62 m2. 

 

Ejerkredsen ønsker at opføre et anneks på 10m2. Som det fremgår af tegning 

A02.3 så vil det blive nødvendigt at ansøge om en dispensation fra afstands-

kravet til skel, i det annekset i højden overskrider det skrå højdegrænseplan 

(kravet om en maksimal bygningshøjde på 2,5m  ind til 2,5 m fra skellet mod 

syd). Denne overskridelse fremgår af tegningsmaterialet. 

……. 

 

På tegning A02.3 har jeg på østfacaden indtegnet konturen af det eksisterende 

hus. Det nye hus bliver højere end det ansøgte selvom jeg har i tegningsmateri-

alet har placeret den fremtidige gulvkote i samme niveau som den eksisterende 

gulvkote. Hvis du kan acceptere det, vil vi meget gerne have lov til at løfte den 

fremtidige gulvkote med ca 15 cm ifht. det jeg har angivet i tegningsmaterialet. 

Det vil bringe gulvkoten op på 1,87, hvilket vil være klart at foretrække i forhold 

til at reducere risikoen for oversvømmelse af huset.  

 

Der er fra ejerkredsen udtrykt ønske om, at den sydvendte tagflade udføres med 

integrerede solceller. Det er en løsning hvor solcellepanelerne udgør klimaskær-

men. Jeg tænker at det vil være i overensstemmelse med at gøre driften af huset 

mere bæredygtigt, men samtidig, så tænker jeg også, at det er et forhold du vil 

forholde dig til. Det vil i såfald kun være den sydvendte tagflade der udføres med 

solcellepaneler. Den nordvendte tagflade vil enten udføres med tagpap eller en 

fibercement dækning i sort. Med en taghældningen på 27° og bygningens 

placering i terrænet mener jeg ikke, at det er problematisk rent visuelt, at der 

anvendes to forskelle materialer på de to tagflader. 

http://www.kyst.dk/
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Facade eksisterende forhold (blå) overtegnet ansøgte forhold 

Under bygningsomrids (rødt kryds angiver ”nyt” opmålt areal 
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Plantegning sommerhus og hems 
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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.   

 

  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 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  

 

I afgørelsen fra september 2021 anførte Kystdirektoratet: 

 

Efter administrativ praksis meddeles normalt dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 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 placering, størrelse og karakter som den gamle, 

ligesom det er en betingelse, at den nye bygning anvendes til samme formål 

som hidtil. 

 

http://www.kyst.dk/
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I denne sag ønskes et sommerhus på 53 m² erstattet med et nyt på 77 m², med 

næsten samme beliggenhed. 

 

Det ansøgte afviger væsentligt fra det tidligere byggeri med hensyn til 

størrelse, og det er Kystdirektoratets vurdering, at der ikke inde for den 

administrative praksis kan dispenseres hertil. 

 

Efter praksis vil der således alene kunne forventes dispensation til forøgelse af 

det bebyggede areal med henblik på udvendig isolation, hvilket for 

ejendommen skønnes at kunne begrunde ca. 6 m² forøgelse af det bebyggede 

areal samt maksimalt 6-8 m² til forbedring af de sanitære installationer. 

Det er på denne baggrund Kystdirektoratets opfattelse, at ansøgningen om 

genopførelse skal betragtes som en ansøgning om nyopførelse af en 

bebyggelse inden for strandbeskyttelseslinjen. 

 

Den ansøgte bebyggelse afviger væsentligt i udformning fra den eksisterende, idet 

dens højde forøges med 180 cm. Sammenholdt med isætning af vinduer i hems, 

fremtræder bygningen således væsentlig mere markant. 

 

Allerede fordi den ansøgte forøgelse af højden væsentlig overskrider den 

eksisterende bebyggelse, samt at der efter praksis alene dispenseres til mindre 

forøgelser af en bebyggelses højde i forbindelse med isolering i taget, finder 

Kystdirektoratet ikke, at der kan dispenseres til det ansøgte. 

 

Kystdirektoratet skal endvidere bemærke, at hertil kommer at det ansøgte 

boligareal baserer sig på udvidelser, der overstiger praksis. Der indregnes således 

en udvidelse på 7 m² af boligarealet, som udgør arealet af nyt toilet/bad, hvor der 

alene kan dispenseres til ”forøgelsen” heraf– dvs. arealet af eksisterende forhold 

skal modregnes.  

 

F.s.v. angår det ”boligareal”, der lægges til grund, er dette i forhold til BBR øget 

med 9 m² på baggrund af en opmåling af det eksisterende bebyggede areal, hvilket 

synes at udgøre arealet af en sidebygning, der ikke er angivet på tidligere 

ansøgningsmateriale. Hvorvidt denne sidebygning er bolig – og opført lovligt – bør 

der endvidere redegøres for. Det skal i den forbindelse bemærkes, at arealer af 

udhuse ikke kan konverteres til bolig. 

 

Ansøgningen indeholder endvidere en udnyttelse af ”overetagen” idet der her er 

indrette hems samt isat vinduer. Der dispenseres ikke til en udnyttelse af en 

”overetage” såfremt dette medfører ydre bygningsændringer som eksempelvis 

vinduer. 

 

Endelig skal det bemærkes, at der ansøges om et ”anneks” på 10 m², der dels 

indeholder beboelsesareal på c. 6-7 m² samt 3-4 m² skur. Som denne bygning er 

udformet indgår boligdelen i det ansøgte boligareal – der herved udgør ca. 80 m², 

og der endvidere ikke kan dispenseres til denne del. 

 

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 7 

 

Kystdirektoratet finder således efter en konkret vurdering ikke, at der er særlige 

forhold, der kan begrunde, at der i strid med praksis gives dispensation til 

opførelsen af byggeriet 

 

Kystdirektoratet meddeler på denne baggrund afslag til ansøgningen som forelagt.  

 

Med venlig hilsen 

 

 
Jan Kofod Winther 

Specialkonsulent   

jkw@kyst.dk 

  

 

 

Bilagsliste: 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

  

 

Afgørelsen er også sendt til: 

 Samsø Kommune, kommune@samsoe.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Samsø, samsoe@dn.dk 

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Århus Bugt, aarhus@friluftsraadet.dk  

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

 Dansk Ornitologisk Forening, Samsø, samsoe@dof.dk 

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk  

 Økomuseum Samsø, Museumsvej 5, 8305 Samsø - 

kontakt@samsoemuseum.dk  

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 
  

 

 

kommune@samsoe.dk; dn@dn.dk; samsoe@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

aarhus@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; dof@dof.dk; samsoe@dof.dk; 

jyllandskredsen@botaniskforening.dk; kontakt@samsoemuseum.dk; 

miljo@kano-kajak.dk; sager@jaegerne.dk; post@ar-kon.dk;  

  

 

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

 

Naturbeskyttelsesloven 

Af naturbeskyttelseslovens1 § 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 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.  

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 af lov om naturbeskyttelse. 
2 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. 
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