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Dorte Irene Jensen og Niels Henrik Jensen  
Søndergade 67 
5450 Otterup 
 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 19/01818-15 
Ref. Kaj Merrild Hareskov 
02-08-2019 
 

Dispensation til genopbygning inden for strandbeskyttelseslinjen, 
matr.25a, Østrup By, Østrup, Grusgyden 67, 5450 Otterup, Nordfyns 
Kommune 
 
 
 
Ansøgning 
I har d. 3. juli 2019 søgt om tilladelse til genopbygning af huset på ovenstående 
ejendom, efter nedrivning af det nuværende hus. 
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 15, til genopbygningen, efter nedrivning af nuværende hus, jf. 
nedenstående gennemgang. 
 
Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter 
anden lovgivning kan være nødvendige. 
 
Dispensationen må ikke udnyttes 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 
huset på ejendommen er på 263 m2, inkl. indbygget garage på 38 m2. Beboelsen 
er således på 225 m2. 
 
Huset ligger søværts den gamle strandbeskyttelseslinje, og er opført i 1980.  
 
 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 

http://www.kyst.dk/
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Huset ligger søværts den gamle strandbeskyttelseslinje (orange linje øverst 
venstre i fotoet). Vandet ses nederst til højre i fotoet. 
 

 
DK set fra luften 1989, samme bebyggelse som i dag 
 
Efter dialog om det ønskede projekt, søges der nu om en genopbygning, hvor der 
ikke er tale om en udvidelse, hverken i m2 eller højde på huset.  
 

http://www.kyst.dk/
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Ansøgningen indeholder et løft af husets sokkel med på mellem 46-51 cm, 
afhængig af hvor på grunden der måles (grunden er ikke helt plan).   
Nordfynds Kommune har tilladt, at husets sokkel hæves i forhold til den 
nuværende kote: 
Vi vurderer, at der ikke er nogen der vil blive generet af, at der terrænreguleres 
mere end normalt, og det giver kun god mening i dette tilfælde, for at undgå at 
huset vil blive oversvømmet ved stormflod og vandstandsstigning. Vi vil derfor 
godt kunne godkende, at der terrænreguleres med mere end 0,5 m, det skal dog 
sikres at overfladevand holdes på egen grund. 
 
Fordelingen mellem bolig og garage forskydes med to m2, hvilket begrundes 
således af ejers arkitekt: 
For at få gangarealer/flugtveje til at gå op i bryggerset er huset blevet 2 kvm. 
større og garagen 2 kvm. mindre.  
Det jeg har gjort er, at flytte den indvendig brandvæg mellem garagen og huset. 
Det har intet betydning for de ydre rammer. 
 
Som en del af genopbygningen ønskes der opsat solceller på det sydvestlige tagfag, 
som ikke vender mod vandet. Dette begrundes således af ejers arkitekt: 
Der er placeret solceller for at overholde de energikrav der nu stilles til nybyggeri i 
2019. Varmekilden er en varmepumpe (som før) og i kombination med loft-til-kip 
loftet i huset er det nødvendigt, at der monteres solceller på taget.  
Vi har placeret dem så de mindst muligt genere det samlet helheds indtryk af 
huset men stadigvæk for fuld udnyttelse af solens stråler. 
 
Kystdirektoratet dispenserede til en større ombygning af huset d. 19. februar 2019 
(J.nr. 17/03470-22). 
Både i f.m. ombygningen og denne sag om genopbygning er ansøger gjort bekendt 
med de generelle regler for genopbygning - ”samme placering, størrelse og 
udformning” – men gerne et moderne udtryk, der dog ikke er mere 
”fremtrædende” i kystlandskabet.   
 
I forbindelse med den tidligere dispensation blev der tilladt større vinduespartier 
ind mod bygningens gårdsplads (væk fra vandet), da de nuværende vinduer er 
meget små. Det var Kystdirektoratets samlede vurdering, at det lå inden for en 
rimelig modernisering af huset, og huset ikke derved kom til at være mere 
fremtrædende i kystlandskabet.  
 
Det genopbyggede hus får samme grundprofil som det nuværende hus. 
Tag og gavle fremtræder stort set uændrede i f.t. den dispenserede renovering. 
 
De primære ændringer, i forhold til den tilladte renovering, er at vinduespartierne 
er fordelt lidt anderledes – primært således at lysindfaldet i huset lever mere op til 
ejers ønsker.   
 
De ønskede ændringer ved genopførslen gennemgås nedenfor.  
 
  

http://www.kyst.dk/
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Facaden mod vandet 
 

 
Boligens facade mod vandet – nuværende forhold 
 

 
Tilladt i f.m. renoveringen 
 

 
Ønsket facade mod vandet ved genopbygningen  
 
  

http://www.kyst.dk/
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Facaden mod sydvest 
 

 
Boligens facade mod sydvest – nuværende forhold. 
 

 
Tilladt i f.m. renoveringen 
 

 
Ønsket facade mod sydvest ved genopbygningen  

- Der placeres solceller på taget 
 
  

http://www.kyst.dk/
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Facaden mod nordvest (gårdsplads) 
 

 
Boligens gårdsplads, der ligger væk fra vandet – nuværende forhold 
 

 
Tilladt i f.m. renoveringen 

 
Ønsket facade mod nordvest (gårdsplads) ved genopbygningen  

- 5 vinduespartier i bunden af gårdspladsen  
- En dør i gavl (halvt glas)   

 

 
I hver side af gårdspladsen ønskes indgangsdør i glas og et enkelt vindue – i 
stedet for de nuværende 3 vinduer på hver side af gårdspladsen i dag.  

http://www.kyst.dk/
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Den nordøstlige side af huset er der ikke ønsket ændringer i.  
 
I f.m. renoveringen blev der tilladt opsat kobber-partier på husets gavle. Dette 
ønske er ikke en del af ansøgningen om genopbygning.   
 
Ejendommen er beliggende op til Natura 2000-område nr. 110, Odense fjord, jf. 
bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
 

 
 
Lovgivning 
Af naturbeskyttelseslovens § 15 fremgår det, 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.  
 
Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres 
bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for 
strandbeskyttelseslinjen. 
 
Der kan gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65b. 
 
Strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale 
interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger 
en begrundelse herfor, og når dispensationen vil være uden konsekvenser for den 
fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen.  
 

http://www.kyst.dk/
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Før der gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, 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 dispensation til det ansøgte. 
 
Der kan endvidere ikke gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15, 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 
Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 
dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 
 
Kystdirektoratet vurderer at den ønskede genopbygning falder indenfor de tilladte 
rammer af en genopbygning. De ønskede ændringer vil give huset en rimelig 
modernisering, nutidig fremtræden, og leve op til nutidige energikrav ved 
nybyggeri.  
 
Den ændrede fordeling mellem bolig og garage med 2 m2 vurderes ubetydelig og 
velbegrundet. 
Den ændrede placering af husets vinduespartier vurderes samlet set ikke at give 
huset en mere markant fremtræden. 
Løftet på soklen med 0,5 meter vurderes velbegrundet, og vurderes ikke at give 
huset en mere markant fremtræden. 
 
På baggrund sagens oplysninger, vurderes det, at der er tale om et særligt tilfælde, 
hvor der kan dispenseres fra strandbeskyttelseslinjen. 
  
Kystdirektoratet finder efter en konkret vurdering, at der i forhold til 
strandbeskyttelseslinjen ikke er afgørende landskabelige indvendinger mod 
etablering af genopbygningen.  
 
Det er indgået i Kystdirektoratets vurdering, at en dispensation ikke vil få utilsigtet 
præcedensvirkning i strid med bestemmelsens formål. 
 
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. Det 
ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der 
indgår i udpegningsgrundlaget. 
 
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. 

http://www.kyst.dk/
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Klagevejledning  
Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
 
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. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Kaj Merrild Hareskov 
+45 91 35 74 44 
kaj@kyst.dk 
 

http://www.kyst.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Afgørelsen er sendt til:  
 Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk   
 Danmarks Naturfredningsforening, Nordfyn, nordfyn@dn.dk  
 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Fyn-nord, fynnord@friluftsraadet.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Fyn, Doffynweb@gmail.com 
 Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, 

fynskredsen@botaniskforening.dk 
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
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