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Jacob Christian Jebsen  

Løjt Sønderskovvej 230 

6200 Aabenraa 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 19/02635-3 

Ref. Jan Kofod Winther 

26-11-2019 

 

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til ombygning af 

hønsehus til udestue på landbrugsejendommen matr.173, Løjt Kirkeby, 

Løjt, Løjt, Sønderskovvej 260, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune 

 

 

Ansøgning 

Du har ved ansøgninger af 30. september 2019 ansøgt om dispensation fra 

strandbeskyttelseslinjen til ændret anvendelse og ombygning af hønsehus til 

udestue på landbrugsejendommen matr.173, Løjt Kirkeby, Løjt, Løjt 

Sønderskovvej 260, 6200 Aabenraa. 

 

Afgørelser 

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgningen om dispensation til ændret 

anvendelse og ombygning af hønsehus til udestue i medfør af naturbeskyttelses-

lovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15.  

 

Afslaget kan påklages jf. afsnittet herom sidst i afgørelsen.  

 

Redegørelse for sagen 

Ejendommen er en landbrugsejendom med et jordtilliggende på 15,4 ha. Ejendom-

mens bebyggelse ligger inden for den oprindelige 100 m strandbeskyttelseslinje. 

 

Stuehuset har et bebygget areal på 126 m² og en udnyttet overetage på 50 m². 

Boligens udestue på 17 m² er nedrevet i 2018, og den lå hævet over terræn. 

Herudover findes 3 tiloversblevne landbrugsbygninger, der ifgl. BBR er på hhv. 

333 m², 54 m² (hønsehus) og 48 m². 

 

Kystdirektoratet har på luftfoto opmålt arealet af hønsehuset til ca. 72 m. 

 

Boligen er under renovering, og i forbindelse hermed ansøges der om at ombygge 

det tidligere hønsehus til udestue. Husets grundplan bevares og det ydre ændres 

markanr, idet der isættes store vinduespartier og opføres skorsten til pejs, hvorved 

hønsehuset vil fremstå med karakter af beboelse. 

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

http://www.kyst.dk/
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Hønsehus efter ombygning 
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Hønsehuset 

 
Hønsehusets placering 

 

Lovgivning 

Af naturbeskyttelseslovens § 15 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.  

 

Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres 

bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for 

strandbeskyttelseslinjen. 

 

Efter § 15 a, stk. 3, kan der i lovligt etablerede haver, jf. stk. 4, uanset forbuddet i § 

15, stk. 1, placeres mindre bygninger, anlæg og installationer i tilknytning til 

boligen og højst 15 m fra denne, som en terrasse etableret i niveau med og i 

sammenhæng med beboelsen, et gyngestativ, højbede og en sandkasse og andre 

legeredskaber samt et mindre skur på op til 10 m², medmindre der allerede lovligt 

er opført et skur i tilknytning til boligen. På tilsvarende måde kan der opføres et 

mindre drivhus på op til 10 m² i forbindelse med helårsboliger. 

Stk. 4. Ved haver forstås bygningsnære arealer i forbindelse med boliger og 

tilsvarende bebyggelse til beboelse, der er undergivet en vis kultivering eller 

vedligeholdelse og ikke længere dyrkes eller anvendes landbrugsmæssigt. 

 

Efter § 65 b, stk. 1, kan der i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i  

§ 15, stk. 1. 

  

Efter § 65 b, stk. 3, nr. 1, kan der uanset stk. 1 gøre undtagelse fra § 15, stk. 1, til 

mindre bygninger, anlæg og installationer i haver som nævnt i § 15 a, stk. 3 og 4, 

men som placeres uden tilknytning til beboelsen, og andre mindre anlæg og 

installationer, som f.eks. drivhuse på op til 10 m2 og hævede terrasser. 

 

Strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale 

interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger 

http://www.kyst.dk/
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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 

Ved renovering af eksisterende bebyggelse, meddeles der almindeligvis 

dispensation hertil, forudsat at bygningen opføres med samme karakter som den 

gamle, ligesom det er en betingelse, at den renoverede bygning anvendes til 

samme formål som hidtil. Såfremt der sker ændret anvendelse af bygningen vil 

dette (også) kræve dispensation. 

 

Ibrugtagning af et udhus/landbrugsbygning til boligformål er en ændret 

anvendelse, og der meddeles som udgangspunkt afslag på at indrette udhuse/ 

driftsbygninger til boligformål, såfremt de er fritliggende i forhold til den 

eksisterende bolig. 

 

Kystdirektoratet finder efter en konkret vurdering, at der ikke er særlige forhold, 

der kan begrunde, at der i strid med praksis gives dispensation til at ombygge det 

fritliggende hønsehuset på 72 m² til en udestue. 

 

At der er tale om en overflødiggjort landbrugsbygning ændrer ikke herved. 

 

Det er indgået i vurderingen, at en dispensation vil kunne få en væsentlig uønsket 

præcedensvirkning i andre lignende sager i strid med bestemmelsens formål, 

ligesom ombygningen vil medføre en væsentlig ændring af husets yder, hvorved 

det vil fremtræde mere markant i kystlandskabet.  

 

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. 

http://www.kyst.dk/
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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 Jan Kofod 

Winther på jkw@kyst.dk  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Hans Erik Cutoi-Toft 

Afdelingschef 

 

 Aabenraa Kommune, post@aabenraa.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Aabenraa, dnaabenraa-sager@dn.dk. 

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Sønderjylland Øst, soenderjylland@friluftsraadet.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Aabenraa, aabenraa@dof.dk   

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 

jyllandskredsen@botaniskforening.dk 

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

 

post@aabenraa.dk; dn@dn.dk; dnaabenraa-sager@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

soenderjylland@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; aabenraa@dof.dk; 

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

jcj@jebsenmail.dk 
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