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Dispensation til isætning af port og vinduer, samt etablering af 

solceller på taget af et udhus inden for strandbeskyttelseslinjen på 

matr. nr. 5e, Munke, Faaborg Jorder i Faaborg-Midtfyn Kommune 

 

 

Ansøgning 

I har, efter en længere dialog om mulighed for anvendelse af et udhus, ansøgt om 

dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til at renovere bygningen, herunder 

sætte port i gavlen, isætte flere vinduer samt etablere solceller på taget inden for 

strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 5e, Munke, Faaborg-Jorder, 

Hovedvejen 53, 5602 Avernakø, i Faaborg-Midtfyn Kommune. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 

15, til isætning af syv nye vinduer samt udskiftning af eksisterende vinduer, 

isætning af port og etablering af solceller på taget, som ansøgt.  

 

Dispensationen gælder kun strandbeskyttelseslinjen. I skal selv undersøge, om 

jeres projekt 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. 

 

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

 

Afgørelsen kan påklages 

Afgørelsen kan påklages inden for fire uger.  

 

I må ikke udnytte dispensationen før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget 

over afgørelsen, er dispensationen ikke gældende før klagesagen er 

færdigbehandlet. I vil få direkte besked fra Kystdirektoratet med oplysninger om, 

hvordan I skal forholde jer, hvis der bliver klaget over afgørelsen. 

 

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

http://www.kyst.dk/
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I kan se en klagevejledning i bilag 2. 

 

Redegørelse for sagen 

Ejendommen matr. nr. 5e, Munke, Faaborg-Jorder er beliggende på Hovedvejen 

53, 5602 Avernakø, i Faaborg-Midtfyn Kommune. Ejendommen er noteret som 

sommerhus. Selve sommerhuset ligger udenfor den reducerede 

strandbeskyttelseslinje, mens udhuset tilhørende ejendommen er beliggende 

indenfor strandbeskyttelseslinjen, op mod skel mod ejendommen sydfor. Udhuset 

er jf. oplysninger i BBR opført i 1930, på 101 m2 med murede ydervægge og tag i 

betontagsten. 

 

Figur 1. Ortofoto 2020. Det orange skraverede område markerer det strandbeskyttede areal. De 

orange streger markerer de vejledende matrikelskel. 

 
Figur 2, skråfoto fra 2021. Udhuset er markeret med grøn ring midt i billedet, sommerhuset ses i 

venstre side af billedet, med rødt tegltag. 

 

Af ansøgningen fremgår følgende: 

Min hustru eg jeg ejer Hovedvejen 53, 5602 Avernakø. 

Det er øens tidligere kro og sommerpensionat, der dog nu har status af sommerhus. 

 

http://www.kyst.dk/
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Til ejendommen hører en ca. 100 m2 bygning. Det er vores opfattelse at bygningen 

oprindeligt blev anvendt som sommerbolig af værtsparet på pensionatet når værelserne 

var lejet ud i sommerhalvåret, og som landbrugsbygning den resterende tid.  

 

De senere år har bygningen mest været anvendt til opbevaring af havetraktorer, brænde 

og mindre landbrugs- og havemaskiner/redskaber. Bygningen ligger godt 2,5 m fra skel 

mod nabogården mod syd og ca. 15 m fra en forholdsvis stejl skrænt mod stranden mod 

nord (GrundkortFyn ”snyder” ift. skel). Jeg tror at afløb i bygningen går mod et rør der 

løber ud i skrænten. 

 

Vi undersøgte for et års tid siden muligheden for at omdanne bygningen til 

sommeranneks hos Kystdirektoratet. Dette er ikke realistisk, hvorfor vi naturligvis ikke 

ønsker dette. Vi ønsker stadig at få bygningen renoveret, da det er en fin muret og kalket 

bygning, der passer godt ind i haven og er meget anvendelig ifm. pasning af grunden. 

Konkret ønsker vi at:  

 

 Udskifte taget til nyt eternittag eller evt. rødt vingetegltag som hovedhuset. 

Udhæng, højde og hældning fastholdes uændret. 

 Rumme mellem spærhovederne ønskes isoleret og beklædt indvendigt med 

træbeton/Troldtekt 

 Udskifte/opsætte tagrender i stål eller evt. zink som kobles på gammelt afløb ud i 

skrænt/havvand eller alternativt på en ny faskine. 

 (blot til info etablerede FMK for ca. fire år siden afløb fra Munke gadekær, der 

slutter midt på skrænten trods vores ønske om at få afløbet ført ud i havvandet, 

men der er ikke sket mere herved, bortset fra at entreprenøren har flyttet rundt 

på de største af stenene i vandkanten og på stranden, hvor afløbet munder ud). 

 Isætte en port i gavlen mod øst, hvor der i dag er vindue for at gøre bygningen 

mere anvendelig til mindre traktorer og andre stører have-/parkmaskiner. 

Materiale enten som ledhejseport i stål eller som dobbeltsidet hængslet port i træ.  

 Svagt eksisterende gulv indvendigt vil delvist blive fjernet og der ønskes støbt et 

betongulv med rionet i, der er kørefast for mindre traktorer mv. 

 Isætte 3 vinduer i vægen mod nord, i den vestlige bygning og 4 i den østlige 

bygning, så bygningen bliver harmonisk, og har samme antal og størrelse 

vinduer på begge sider af bygningen. Vinduer vil være i samme størrelse som de 

eksisterende mod syd, gerne i plastic som i hovedhuset, da disse vel bedst tåler 

den fugt, der uundgåeligt vil være i et uopvarmet rum.  

 Renovere og evt. udskifte udtjente vinduer mod syd. (enkeltlags småsprossede 

vinduer pt) . 

 Trække nyt kraftigere elkabel, formentligt 5 x 2,5mm2 fra hovedbygningen og 

etablere kraftstik i bygningen. De nuværende ledninger mellem hovedhus og 

bygningen er gamle og utidssvarende. 

 Trække nyt PEM vandrør fra hovedbygningen 

 Trække ny 110 mm afløb/kloak til bygningen, der tilsluttes hovedhusets kloak 

umiddelbart inden punktet, hvor denne tilsluttes hovedkloakledningen. Og evt. 

sætte en brønd der, al efter hvad der anbefales af kloakmesteren. 

 Etablere ny vask og et toilet i bygningen i eksisterende rum 

 Opsætte diverse træbearbejdningsmaskiner ( høvl, rundsav og måske båndsav) 

og værkstedsreoler. 

 Har overvejet maskinudsugning, men jeg tror ikke dette bliver nødvendigt. 

http://www.kyst.dk/
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Alle installationer vil selvfølgeligt blive udført at autoriserede håndværkere. 

 

Grund og skrænt er ca. 5.500 m2. og særligt skrænten kræver betydeligt løbende 

beskæring, da Farvandsvæsnet har et ledefyr på grunden, der skal kunne lyse frit udover 

grund og skrænt. Herudover hjælper vi mine forældre med pasning af deres ejendomme 

på øen.Vi har således behov for et godt værksted og maskinopbevaring. 

 

Vi påtænker at korttidsudleje hovedhuset betydeligt mere ud fremadrettet, da dette nu er 

færdigrenoveret. Udhuset vil ikke blive lejet ud og vi vil ofte have behov for om dagen at 

kunne anvende dette og arbejde på skrænten eller andre steder på grunden under en 

udlejning. Det vil derfor være ideelt med et toilet, så der ikke bliver ”festivalstemning” på 

grunden. Miljømæssigt vil det også være godt at få et kloakeret afløb i bygningen ift. 

spildevand fra værkstedsbrug. 

 
Figur 3, plantegning af eksisterende forhold, fra ansøgningen 

 
Figur 4, plantegning af fremtidige forhold, fra ansøgningen 

 

Ansøgningen er efterfølgende suppleret med en ansøgning om etablering af 

solceller på den sydlige tagflade på udhuset, jf. nedenstående indtegning med gult. 

http://www.kyst.dk/
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Figur 5, tegning af solceller og markering af område det opsættes 

 

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. Læs evt. mere herom i bilag 1. 

 

Natura 2000 

Det nærmeste Natura 2000-område (nr. 125, Vestlige del af Avernakø) ligger ca. 

650 m mod sydvest. Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. 109. 

 

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 afstanden til området, samt at 

renoveringen sker på og i en eksisterende bygning. 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.  

 

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 

Indledningsvist bemærkes det, at almindeligt vedligehold på bygninger, herunder 

udskiftning af vinduer i samme huller, udskiftning af tag til samme materiale og 

uden at taghøjden øges mere end i ubetydeligt omfang, mv. er omfattet af 

undtagelsen i § 15a, stk. 1, nr. 5. Indvendig isolering, udskiftning af eksisterende 

toilet, mv. samt udskiftning af el-kabler, kloakrør, mv. alt sammen også kan 

foretages uden dispensation, da det i den konkrete sag ikke udgør en 

tilstandsændring. 

 

Herefter udestår alene isætning af port, syv nye vinduer samt opsætning af 

solcellepaneler på taget af bygningen, på den tagside der vender bort fra kysten – 

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 6 

 

mod syd. Denne del af det ansøgte ligger endvidere inden for 

strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor dispensation efter 

naturbeskyttelsesloven.  

 

Port og vinduer 

Kystdirektoratet finder efter en konkrete vurdering, at mere dagslys via flere 

vinduer samt bedre adgang for moderne maskiner via en port, udgør en 

tidssvarende opdatering af et eksisterende, ældre udhus og ikke i særlig grad, vil 

ændre bygningens ydre fremtræden og dermed påvirke oplevelsen af 

kystlandskabet. 

 

Solceller  

Efter administrativ praksis, kan etablering af alternative energiforsyningsanlæg i 

visse tilfælde, endvidere behandles lempeligere end andre typer af anlæg inden for 

strandbeskyttelseslinjen, af hensyn til den samfundsmæssige interesse i at fremme 

vedvarende energiformer. Selv om formålet er anerkendelsesværdigt, kan det dog 

ikke ubetinget tilsidesætte de landskabelige interesser, der skal varetages inden for 

strandbeskyttelseslinjen.  

 

Efter praksis er der derfor en vis tilbageholdenhed med at meddele dispensation til 

friststående anlæg på terræn, i forhold til eksempelvis solceller der etableres på 

eksisterende tagflader. Det ansøgte anlæg skal etableres på en eksisterende 

tagflade på en bygning, og på den side af taget, der vender væk fra kysten. 

  

Kystdirektoratet finder, at det ansøgte er omfattet af ovenstående om en 

lempeligere praksis, samt at der i den konkrete sag er tale om et særligt tilfælde, 

der kan begrunde en dispensation.  

 

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 isætning af syv nye 

vinduer, ny port samt etablering af solceller på taget, som ansøgt.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Martin Cenholt Kjeldgaard 

Specialkonsulent   

mackj@kyst.dk 

 

 

 

 

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

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

Bilag 3: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området 

 

Afgørelsen er også sendt til: 

 Faaborg-Midtfyn Kommune, teknik@faaborgmidtfyn.dk   

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Faaborg-Midtfyn, faaborg-
midtfyn@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Sydfyn, sydfyn@friluftsraadet.dk  

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

 Dansk Ornitologisk Forening, Faaborg-Midtfyn, faaborg-midtfyn@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, 
fynskredsen@botaniskforening.dk  

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

fmk@faaborgmidtfyn.dk; dn@dn.dk; faaborg-midtfyn@dn.dk; 

sydfyn@friluftsraadet.dk; fr@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; dof@dof.dk; 

faaborg-midtfyn@dof.dk; fynskredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-

kajak.dk; sager@jaegerne.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. 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-område nr. 125, Vestlige 

del af Avernakø 

 

 
(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

