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DANMARKS LÆRERFORENING - DLF  

Vandkunsten 12 

1467 København K 

 

Mogens Milling, C&W Arkitekter A/S 

mm@cw-arkitekter.dk 

Kystdirektoratet 

J.nr. 19/02131-5 

Ref. Jan Kofod Winther 

05-11-2019 

 

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af tilbygning 

ved Gl. Avernæs Sinatur Hotel og Konference, matr.1a, Agernæs, 

Dreslette, Helnæsvej 9, Gl. Avernæs, 5631 Ebberup, Assens Kommune 

 

 

 

Ansøgning 

I har ved endelig ansøgning af 10. oktober 2019 ansøgt om dispensation fra 

strandbeskyttelseslinjen til etablering af tilbygning ved Gl. Avernæs Sinatur Hotel 

og Konference, matr.1a, Agernæs, Dreslette, Helnæsvej 9, Gl. Avernæs, 5631 

Ebberup, Assens Kommune. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk. 1, jf. § 15, til bygningsændringer samt udvidelserne på hhv. 55 m² og 132 

m², samt til anvendelse af arbejdsareal under byggefasen. Det forudsættes at 

arbejdsarealet retableres til oprindelig tilstand efter arbejdets afslutning. 

 

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 

Konferencehotellet ligger med hovedparten af sin bygningsmasse i den udvidede 

del af strandbeskyttelseslinjen.  

 

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

http://www.kyst.dk/
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”Helnæssalen” moderniseres indvendig og udvendig med nye vinduespartier. 

Endvidere ønskes etableret to tilbygninger til salen - dels depotrun (55 m²) samt 

anretterkøkken, opvask mv (132 m²). 

 

 
Eksisterende anlæg – ansøgte udbygninger markeret med rød 

 

I ansøgningen anføres: 

Eksist. forhold:  

Helnæssalen, som er opført i 1970, er utidssvarende med både teknik, 

energiisolering indretning og adgangsforhold for såvel besøgende som 

personale.  

1. Ventilationsanlæg er fra 1970 og lever ikke op til gældende regler mht. 

servicering af anlæg.  

2. Adgangsforhold lever ikke op til nutidens krav og ønsker for hverken personale 

eller gangbesværede gæster. Helnæssalens gulvniveau er hævet 0,5 m i forhold 

til omkringliggende bygninger, og eneste adgang er via trapper for såvel gæster 

som personale  

3. Bygningens facadepartier er fra 1970 og overholder derfor ikke nutidens krav 

til energiisolering.  

Om- og tilbygning:  

1. Tilbygning – 1 på 55 m2 - Ingen ændring - Udføres med depotrum i stueplan 

og teknikrum til ventilation og el i kælder. Der udføres nyt ventilationsanlæg, el-

installation samt AV-teknik. Ventilationsanlæg placeres i kælder under 

tilbygning  

Tilbygning 2 er vokset fra 65 m2 – til 132 m2. – Udføres med køkken og opvask i 

stueplan. Endvidere udføres elevator til kælder til såvel gæster som personale.  

2. Adgangsforhold – for at lette adgangsforhold for gæster og personale udføres 

ny elevator, som udføres med stop for hvert niveau, den betjener – 3 stop, til hhv. 

køkken, kælder og foyer/sal.  

Køkkenpersonale vil få nedbragt deres arbejdsgang betydeligt, idet man ved den 

nye indretning, kan håndtere anretning, afrydning og opvask i samme område – 

http://www.kyst.dk/
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og ikke behøver, at tranportere al service og mad mellem eksisterende køkken og 

sal.  

Gæster med gangbesvær/kørestolsbrugere vil, ved hjælp af elevator, uhindret og 

ved egen hjælp kunne komme til både sal og bar i kælder.  

3. Ombygning – Eksisterende facadepartier udskiftes til energiruder, der lever op 

til krav i BR18.  

Gulv i nuværende foyer hæves til samme niveau som sal, for at lette adgang til 

anretningsareal i foyer.  

Om- og tilbygning vil blive foretaget med respekt for de eksisterende forhold og 

konstruktioner. 2/2  

 

Tilbygning 1 til salen vil være en udvidelse, som ikke ændrer salens nuværende 

udseende. Salens forlænges med 4,0 m i samme udtryk, farve og materiale som 

eksisterende.  

Tilbygning 2, som er placeret mod salens vestfacade, mellem sal og eksisterende 

værelsesfløj, udføres i samme højde som forbindelsesgang, i vandskuret og 

hvidmalet murværk som værelsesfløj og gårdhavemur 

 

 
Udvidelserne vist med rosa (anretterkøkken, opvask mv.) og blå (depotrum) 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Arbejdsareal 

 

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.  

 

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. 

 

Det er anført i bemærkningerne til kystlovforslaget, at der i rimeligt omfang vil 

kunne dispenseres fra forbuddet mod tilstandsændringer til efterkommelse af 

ønsker fra eksisterende virksomheder i den udvidede del af strandbeskyttelses-

http://www.kyst.dk/
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zonen om arealmæssigt begrænsede udvidelser, som er nødvendige for at 

virksomheden kan tilpasse sig udviklingen. 

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at der er tale om arealmæssigt begrænsede 

udvidelser, at nybygningerne placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse 

samt at det skønnes nødvendigt for virksomhedens udvikling. 

 

Kystdirektoratet meddeler på denne baggrund dispensation til de ansøgte 

bygningsmæssige udvidelser samt de ydre ændringer af bebyggelsen, idet der ikke 

ses at være landskabelige forhold som taler imod det ansøgte. 

 

Der dispenseres endvidere til anvendelse af det angivne arbejdsareal under 

byggefasen. Det forudsættes at arbejdsarealet retableres til oprindelig tilstand efter 

arbejdets afslutning. 

 

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 

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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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 Jan Kofod 

Winther på jkw@kyst.dk  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Hans Erik Cutoi-Toft 

Afdelingschef 

 

 

Afgørelsen er sendt til: 

 

 Assens Kommune, assens@assens.dk     

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk    

 Danmarks Naturfredningsforening, Assens, assens@dn.dk   

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Sydfyn, sydfyn@friluftsraadet.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Assens, assens@dof.dk    

 Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, 
fynskredsen@botaniskforening.dk 

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

assens@assens.dk; dn@dn.dk; assens@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

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

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

dlf@dlf.org; mm@cw-arkitekter.dk 
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