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Dispensation til at ombygge og øge taghøjden inden for 

strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 6c Ertebølle By, 

Strandby beliggende Gl. Møllevej 37 i Vesthimmerlands Kommune 

 

Ansøgning 

På vegne af ejendommens ejer har I via Vesthimmerlands Kommune den 25. maj 

2018 fremsendt ansøgning om dispensation til at ændre tagkonstruktionen på en 

del af bebyggelsen på ovenstående ejendom. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk. 1, jf. § 15, til at ændre og øge taghøjden, som ansøgt. 

 

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 

Ejendommen er i LIFA-OIS noteret som beboelsesejendom beliggende i landzone. 

Boligen ligger indenfor den oprindelige 100 m strandbeskyttelseslinje, der blev 

indført i 1937 omtrent 120 m fra kysten. Af BBR oplysningerne fremgår, at der er 

fritliggende enfamiliehus på 90 m2 i grundplan med delvist udnyttet førstesal for 

et samlet boligareal på 114 m2. Boligen er opført i 1938. Der er endvidere noteret 

en garage på 57 m2 samt et udhus på 48 m2. 

 

Af ansøgningen fremgår, at der i 1970’erne er indrettet bolig i udhuset. Den 

ændrede anvendelse er aldrig registreret i BBR. Udhuset har en rumhøjde på 1,75 

                                                             
1
 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 
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m begrundet i, at udhusets taghøjde er lavere end boligens. Ansøger ønsker nu at 

øge taghøjden på udhuset ved at bygge om, så det får samme højde som boligen. 

Ombygningen har til formål at modernisere boligen indvendigt, isoleringsmæssigt 

samt skabe bedre harmoni i bygningernes ydre fremtræden, ved at give samme 

taghøjde/kiphøjde på hoved- og sidebygning. 

 

 
Fra ansøgning, eksisterende forhold 

 
Fra ansøgning, illustration af fremtidige forhold 

 

Ejendommen er omfattet af lokalplan 96 for et område i Ertebølle by. Kommunen 

har oplyst, at ombygningen er i tråd med lokalplanen formål og at den er sindet at 

meddele byggetilladelse til det ansøgte, ligesom den er indstillet på at godkende 

anvendelsen af udhuset til boligformål. 

 

Ejendommen ligger endvidere indenfor fredningen af Ertebølle Strand. 

Fredningsnævnet for Nordjylland, Sydlig del har 22. maj 2018 meddelt 

dispensation til ombygningen. 

 

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 
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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. 

 

Efter naturbeskyttelseslovens § 65b stk. 3 nr. 9 meddeles der dispensation til en 

mindre øgning af taghøjden på en helårsbolig i forbindelse med isolering. 

 

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.  

 

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 

Bolig i udhus 

Efter det oplyste har udhuset været indrettet til beboelse siden 1970’erne, men 

oplysningerne i BBR er aldrig blevet rettet. 

 

Ændret anvendelse ved indretning af bolig i udhuse, mv. er en tilstandsændring, 

der forudsætter dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65 jf. § 15. Efter 

naturfredningsloven fra 1969, forudsatte selve den ændrede anvendelse fra udhus 

til bolig ikke dispensation, mens en (udvendig) ombygning til ændret anvendelse 

var dispensationskrævende. Kravet om dispensation til selve den ændrede 

anvendelse blev indført med naturbeskyttelsesloven den 1. juli 1992.  

 

Efter det oplyste er udhuset indrettet til bolig i 1970’erne. Det er ikke oplyst, at der 

i forbindelse hermed er sket udvendig ombygning af udhuset. 

 

Kystdirektoratet finder ikke anledning til at tilsidesætte det oplyste om tidspunktet 

for den ændrede anvendelse og ombygning af udhuset, hvorfor direktoratet anser 

anvendelsen af udhuset til boligformål som lovlig i forhold til strandbeskyttelsen. 

 

Ansøgt ombygning af tagkonstruktion 

Taghøjden på sidebygningen (udhuset) er ansøgt hævet med 65 cm, hvorved det 

får samme højde som boligen. Efter det oplyste skal taghøjden øges, for at øge 

rumhøjden fra de nuværende 1,75 m til en normal rumhøjde på mindst 2,3 m. 

 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven. Efter administrativ praksis, meddeles 

der i udgangspunktet dispensation til at øge taghøjden med op til 50 cm, når der er 
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tale om modernisering af ældre boliger, hvor der også sker forbedring af 

isoleringen. 

 

I det konkrete tilfælde, hvor der er ansøgt om 65 cm øget taghøjde, begrundet i 

modernisering af boligen samt harmonisering af bygningernes ydre fremtræden, 

finder Kystdirektoratet at der kan meddeles dispensation til det ansøgte uagtet at 

taghøjden øges udover det, der er praksis for. 

 

Efter en samlet vurdering af det oplyste om formålet med den øgede taghøjde, 

visualiseringen af bygningens fremtidige ydre fremtræden og ejendommens 

beliggenhed meddeler Kystdirektoratet dispensation til den ansøgte ombygning. 

Der er lagt vægt på, at boligen er lovligt eksisterende samt at taghøjden ikke øges i 

forhold til bygningens øvrige tagflader. 

 

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.  

 

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 

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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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 

 

 

 Afgørelsen er sendt til:  

 Vesthimmerlands Kommune, post@vesthimmerland.dk samt 
lins@vesthimmerland.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Vesthimmerland, 
vesthimmerland@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Himmerland-Aalborg himmerland-
aalborg@friluftsraadet.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Vesthimmerland, vesthimmerland@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk  

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 Fredningsnævnet for Nordjylland, syd-østlige del, 
nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk  

 

post@vesthimmerland.dk; dn@dn.dk; vesthimmerland@dn.dk; 

fr@friluftsraadet.dk; himmerland-aalborg@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; 

vesthimmerland@dof.dk; jyllandskredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-

kajak.dk; sager@jaegerne.dk; lins@vesthimmerland.dk 

nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk; 
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