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Ole Lind Rasmussen  

Poul Møllersvej 21 
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Sendt på tovelindclemmensen@gmail.com 

Kystdirektoratet 

J.nr. 19/00938-7 

Ref. Martin Cenholt 

Kjeldgaard 

05-07-2019 

 

Tilladelse til, efter nedrivning af eksisterende bebyggelse, at genopføre 

bolig og driftsbygninger på landbrugsejendommen matr. nr. 13b 

Gamborg By, Gamborg beliggende Fjordvej 8 i Middelfart Kommune  

 

Kystdirektoratet meddelte den 30. april 2019 tilladelse til, efter nedrivning af 

eksisterende bebyggelse, at opføre nyt landbrugsbyggeri på ovenstående ejendom. 

 

Ansøger henvendte sig efterfølgende den 22. maj 2019 til Kystdirektoratet med 

ændringer til det tilladte, hovedsageligt i form af ændrede vinduespartier i 

boligens spisestue samt ændrede kviste. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, 

nr. 6, til, efter nedrivning af eksisterende bebyggelse, at genopføre ny bolig og 

driftsbygninger med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen, jfr. 

nedenstående redegørelse. 

 

Denne tilladelse, fritager dig ikke fra at indhente øvrige nødvendige 

tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning. 

 

Du må ikke udnytte tilladelsen før klagefristens udløb - se nærmere i afsnittet om 

klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen kan 

dispensationen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, medmindre 

Miljø- og Fødevareklagenævnet konkret bestemmer andet. 

 

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, 

jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 

 

Redegørelse for sagen 

Ejendommen er beliggende i landzone og er noteret som landbrugsejendom. Af 

BBR fremgår, at ejendommen er på godt 16 ha og forsynet med et stuehus opført i 

1909 på 96 m2 i grundplan med delvist udnyttet førstesal for et boligareal på 131 

m2. Der er endvidere noteret driftsbygninger på henholdsvis 57, 163 og 176 m2. 

                                                             
1
 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 
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ejendommens bebyggelse ligger omtrent 100 m fra kysten, således at 

driftsbygningerne ligger indenfor den oprindelige 100 m strandbeskyttelseslinje, 

boligen og havearealet syd for boligen indenfor den udvidede 300 m linje. 

Bygningerne er forfaldne og efter det oplyste ønsker ejer at nedrive alle bygninger 

og opføre nyt. Kystdirektoratet har tidligere behandlet en ansøgning om 

genopførelse efter nedrivning og meddelt afslag, hovedsageligt begrundet i 

boligens ændrede, og mere fremskudte, placering. 

 

Kystdirektoratet meddelte den 30. april 2019 tilladelse til, efter nedrivning af 

eksisterende bebyggelse, at genopføre landbrugsbyggeri på ejendommen. Efter 

modtagelse af afgørelsen og i forbindelse med endelig bearbejdelse af projektet, 

opstod der hos ansøger enkelte ønsker om ændringer. I al væsentlighed er der tale 

om samme projekt, som behandlet i den tidligere afgørelse fra april 2019, dvs. 

samme bygninger, størrelser, højder, mv., men der er ændret på størrelsen af 

vinduespartiet i spisestue, så det nu går til gulvet. Ansøger oplyser, at det medfører 

et større lysindfald i den del af boligen, der forventeligt vil være mest ophold i. 

Vinduespartierne vil ikke synes fra kysten, da de i overvejende grad vil være skjult 

af terrænet og kan ikke ses fra vejen, da de herfra er skjult af bygningen. Der er 

ændret på konstruktionen af kvistene, så de nu kan åbnes, men er uden altan. Der 

opsættes værn, så man ikke kan komme, eller falde, ud. Dørene åbner indad og der 

er ikke mulighed for ophold ude, men der vil være mulighed for luftning af dyner, 

mv. over værnet. Derudover er dørene i udhuset ændret fra trædøre til døre med 

vinduesparti. 

 

Det betyder at resten af projektet er som tidligere tilladt. Der ansøges om opførelse 

af en ny bolig med et grundplan på 126 m2 samt udnyttet førstesal for et samlet 

boligareal på omtrent 220 m2. Der opføres endvidere depot og teknikbygning på 

59,4 m2, maskinhus på138 m2 samt et væksthus på 25 m2. Den eksisterende 

bebyggelse er placeret med driftsbygningerne mod nord (kysten) og boligen mod 

syd (land og adgangsvej). Den nye bebyggelse ønskes placeret, således at boligen 

rykkes mod nord, hvor en af driftsbygningerne i dag ligger. Boligen placeres en 

smule længere vestpå end den eksisterende driftsbygning, op mod markvejen 

mellem markarealerne vest for bygningsparcellen og bygningerne. Ingen del af den 

nye bebyggelse kommer nærmere kysten end den eksisterende, ligesom 

bygningerne ikke bliver højere end eksisterende byggeri. 

http://www.kyst.dk/
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Situationsplan fra ansøgning, eksisterende bebyggelse med rød streg, ny med sort 

Af ansøgningen fremgår, at den nye bolig får samme højde og taghældning som 

den eksisterende bolig, samt at udhusene bliver mindre og lavere end de 

eksisterende udhuse. Boligen opføres i teglsten med tag af strå, skifer eller 

vingetegl, uglaserede og ikke reflekterende. Udhuse opføres i træ. 

Depotbygningen, der skal anvendes til opbevaring af bistader og maskiner til 

honningproduktion og indrettes med rum godkendt til fødevareproduktion, males 

rød i stil med de eksisterende udhuses farve. Maskinhuset opføres med spær af stål 

og beklædes med træ, der males sort. 
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Syd for den nye bebyggelse, indenfor det eksisterende haveareal, opføres et 25 m2 

stort væksthus, der skal anvendes til opformering af udplantningsplanter til 

driften, særligt i form af grøntsager. 

 

Kystdirektoratet besigtigede den 25. april 2019 ejendommen sammen med 

ansøger, for at vurdere det ansøgte byggeris indflydelse på oplevelsen af 

kystlandskabet. I forbindelse med besigtigelsen konstateredes det, at landskabet er 

relativt kuperet både mod nord (kysten) og mod vest, hvor omdriftsjorden ligger, 

http://www.kyst.dk/
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hvorfor byggeriet ikke i særlig grad ses i landskabet. Ansøger oplyste, at 

ejendommen har været udlejet i en årrække, men at de nu ønsker at flytte ind på 

ejendommen og overtage driften af jorden. Planen er, at der skal dyrkes grøntsager 

på omdriftsjorden, naturarealerne langs kysten skal afgræsses med kvæg i 

samarbejde med kommunen og der skal produceres honning. 

 

Ejendommen er beliggende i Natura 2000-område nr. 112 – Lillebælt 

(habitatområde nr. 96, fuglebeskyttelsesområde nr. 47 og Ramsarområde nr. 15), 

jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration 

af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 

 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 96  
Naturtyper:  Sandbanke (1110)  Vadeflade (1140)  
Lagune* (1150)  Bugt (1160)  
Rev (1170)  Strandvold med enårige planter (1210)  
Strandvold med flerårige planter (1220)  Kystklint/klippe (1230)  
Enårig strandengsvegetation (1310)  Strandeng (1330)  
Forklit (2110)  Hvid klit (2120)  
Grå/grøn klit (2130)  Kransnålalge-sø (3140)  
Næringsrig sø (3150)  Vandløb (3260)  
Kalkoverdrev* (6210)  Surt overdrev* (6230)  
Tidvis våd eng (6410)  Urtebræmme (6430)  
Nedbrudt højmose (7120)  Kildevæld* (7220)  
Rigkær (7230)  Bøg på mor (9110)  
Bøg på muld (9130)  Ege-blandskov (9160)  
Skovbevokset tørvemose* (91D0)  Elle- og askeskov* (91E0)  
Arter:  Skæv vindelsnegl (1014)  Sumpvindelsnegl (1016)  
Stor vandsalamander (1166)  Marsvin (1351)  

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 47  
Fugle:  sangsvane (T)  bjergand (T)  
edderfugl (T)  hvinand (T)  
toppet skallesluger (T)  havørn (Y)  
rørhøg (Y)  plettet rørvagtel (Y)  
engsnarre (Y)  klyde (Y)  
brushane (Y)  fjordterne (Y)  
havterne (Y)  dværgterne (Y)  
mosehornugle (Y)  

 

Lovgivning 

Af naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1 fremgår, at der ikke må foretages ændringer 

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

strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke etableres hegn, placeres 

campingvogne og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering 

eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.  

 

Efter naturbeskyttelseslovens 15a, stk. 1, nr. 6, gælder forbuddet ikke for byggeri, 

der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som 

landbrugsejendom.  

 

Efter bestemmelsen kræves dog tilladelse for så vidt angår de nævnte bygningers 

nærmere beliggenhed og ydre udformning. 

 

http://www.kyst.dk/
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Før der gives tilladelse, skal der ifølge bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 

om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 

beskyttelse af visse arter, foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i 

forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område 

væsentligt. I så fald 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 tilladelse til det ansøgte. 

 

Der kan endvidere ikke gives tilladelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller 

ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- 

og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Kystdirektoratet lægger efter det oplyste om ejendommens eksisterende 

bebyggelse og drift mv. til grund, at der er tale om opførelse af byggeri, som er 

nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom. 

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at bygningerne med den ansøgte beliggenhed 

og udformning er hensigtsmæssigt indpasset i landskabet. Der er særligt lagt vægt 

på, at den nye bebyggelse opføres indenfor det bebyggede areal og bygningerne 

ikke opføres højere eller mere dominerende i kystlandskabet. Kystdirektoratet 

finder, at bygningerne er udformet som traditionelt byggeri på landet i Danmark – 

længehus, saddeltag med stejl hældning og i materialer, der ikke unødigt påvirker 

oplevelsen af kystlandskabet. De større vinduespartier i spisestuen ændrer ikke 

afgørende på boligens fremtræden, der stadigt fremstår som en traditionel bolig til 

en landbrugsejendom. I forhold til muligheden for at åbne kvistene, har 

Kystdirektoratet lagt afgørende vægt på, at der ikke etableres mulighed for 

udvendigt ophold, men alene mulighed for at åbne dørene. 

 

Boligen er mindre end 250 m2 og driftsbygningerne vurderes at passe til den drift, 

ejendommen fremadrettet skal have på egne arealer. I forhold til væksthuset er der 

lagt vægt på, at der efter det oplyste skal dyrkes grøntsager, som for en dels 

vedkommende forudsætter forkultivering under tag. 

 

Efter en samlet vurdering meddeler Kystdirektoratet herefter tilladelse til 

opførelse af nyt landbrugsnødvendigt byggeri, som ansøgt. 

 

Det bemærkes, at uanset at boligen flyttes mod vest, ændrer det ikke på 

beliggenheden af det lovligt eksisterende haveareal syd for den nuværende bolig. 

 

Det ansøgte vil endvidere efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre 

beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 

dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

 

Klagevejledning  

Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

http://www.kyst.dk/
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Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 

bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. 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, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Der klages via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af 

www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 

Man logger på via www.borger.dk eller www.virk.dk typisk 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. Gebyret betales med betalingskort i 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. 

 

Har du spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte Martin 

Kjeldgaard på mackj@kyst.dk  

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Hans Erik Cutoi-Toft 

Områdechef 
  

http://www.kyst.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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http://www.virk.dk/
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Afgørelsen er sendt til:  

 Middelfart Kommune, teknik@middelfart.dk   

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk   

 Danmarks Naturfredningsforening, Middelfart, middelfart@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Fyn-nord, fynnord@friluftsraadet.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening Middelfart, middelfart@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, 
fynskredsen@botaniskforening.dk 

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

teknik@middelfart.dk; dn@dn.dk; middelfart@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

fynnord@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; middelfart@dof.dk; 

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