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Egil Hauge  

Kielshøj 23 

3520 Farum 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 19/01780-4 

Ref. Jan Kofod Winther 

11-12-2019 

 

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til ændring af 

taghældning ved renovering af tag, matr.2bh, Mikkelborg, Hørsholm, 

Rungsted Strandvej 282, 2970 Hørsholm, Hørsholm Kommune 

 

Ansøgning 

Du har den 28. juni 2019 ansøgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til 

ændring af taghældning ved renovering af tag, matr.2bh, Mikkelborg, Hørsholm, 

Rungsted Strandvej 282, 2970 Hørsholm, Hørsholm Kommune. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af 

naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til ændring af taghældningen som 

ansøgt. 

 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet – se afsnittet 

”Klagevejledning”. 

 

Redegørelse for sagen 

Ejendommen er en helårsbolig beliggende ud til Øresund landværts Rungsted 

Strandvej. Beboelsen har et grundareal på 93 m² og en udnyttet tagetage med 42 

m² beboelse. Herudover findes en carport på 44 m². 

 

Ansøger ønsker at ændre taghældningen, således denne bliver lig en sidebygnings. 

I ansøgningen anføres: 

Jeg har nyligt overtaget ejendommen Rungsted Strandvej 282, 2970 Hørsholm, 

Matrikelnr. Mikkelborg, Hørshom, 2BH. Ejendomsnr. 40578.  

I forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporten blev det opdaget, at taget 

var i en så dårlig stand, at det blev vurderet til en K3. Derfor har det ikke været 

muligt at forsikre taget, før der er foretaget en renovering. 

 

Huset er fra 1938 med en helt utilstrækkelig isolering, og jeg ønsker derfor, at der 

i den nye tagkonstruktion skal være plads til en nutidssvarende isolering for at 

gøre huset mere miljørigtigt. 

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

 

http://www.kyst.dk/
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Jeg søger om at formindske taghældningen, så hældningen bliver den samme 

som hældningen af den godkendte tilbygning. På den måde vil der blive plads til 

både et undertag og isolering, uden at højden af huset forøges.  

Taget tænkes opført i materialer så tæt som muligt på de eksisterende. 

 

Den vedhæftede tegning viser konstruktionen, der har tre fordele: 

1.  Huset bliver mere miljørigtigt, idet det isoleres efter nutidig standard 

2. Husets højde bliver ikke forhøjet. 

3. Huset kommer til at fremstå mere som en arkitektonisk helhed med samme 

taghældning på hovedhus og tilbygning. 

 

 
Eksisterende forhold (sidebygningen under renovering)   

 
Ansøgers skitse 

 

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.  

http://www.kyst.dk/
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Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres 

bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for 

strandbeskyttelseslinjen. 

 

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

§ 15, stk. 1. 

 

Efter § § 65 b, stk. 3, nr. 9, kan der uanset stk. 1 gøre undtagelse fra § 15, stk. 1, til 

udvendig isolering af en helårsbolig med op til 25 cm isolering, isolering af et 

tilhørende skur med op til 10 cm isolering og en mindre øgning af taghøjden 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 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Tilstandsændringen 

forudsætter derfor, at der meddeles dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at boligen ved den mindskede taghældning vil 

komme til at fremstå væsentligt mere dominerende i kystlandskabet, idet såvel 

gavl- som sidepartier vil få en væsentlig større bygningsflade, hvorved bygningens 

volumen forøges væsentligt. 

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at den af ansøger anførte fordele ved at 

bebyggelsens arkitektoniske helhed styrkes ved at sidebygning og hovedbygning 

får samme taghældning, ikke kan opveje de negative konsekvenser af en mere 

dominerende bygningskrop. 

 

Efter en samlet vurdering af sagen meddeler Kystdirektoratet hermed afslag på det 

ansøgte. 

 

At ombygningen sikre en energimæssigt bedre løsning kan ikke føre til andet 

resultat. 

 

Kystdirektoratet skal tilkendegive, at direktoratet vil være sindet at dispensere til 

en forøgelse af taghøjden ved øget isolering i taget. Direktoratet finder, at en 

mindre forøgelse af taghøjden, hvor den eksisterende taghældning bevares, vil 

være en bedre løsning i forhold til de kystlandskabelige interesser. 

 

 

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. 

 

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 

 

 

 

 

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/
mailto:jkw@kyst.dk
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Afgørelsen er sendt til: 

 

 Hørsholm Kommune, kommunen@horsholm.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Hørsholm, hoersholm@dn.dk 

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland, nordsjaelland@friluftsraadet.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Hørsholm, hoersholm@dof.dk 

 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 
oestkredsen@botaniskforening.dk 

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

 

kommunen@horsholm.dk; dn@dn.dk; hoersholm@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

nordsjaelland@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; hoersholm@dof.dk; 

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

 eh@2q.dk; 
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