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Erwin Andresen  

Almstrupvej 71 Almstrup  

6360 Tinglev 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 19/02591-3 

Ref. Jan Kofod Winther 

12-12-2019 

 

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udvidelse og ombygning 

af 1.sal på matr.356, Skelde, Broager, Frydenlund 7, 6310 Broager, 

Sønderborg Kommune 

 

 

Ansøgning 

Du har den 24 september 2019 ansøgt om dispensation fra strandbeskyttelses-

linjen til udvidelse og ombygning af 1.sal og anvendelse til sommerhus af 

matr.356, Skelde, Broager, Frydenlund 7, 6310 Broager, Sønderborg Kommune. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte ombygning af overetagen og anvendelse til 

sommerhus.  Endvidere kan etableres 2 brønddæksler ø= 1 meter, planforsænket 

med overkant terræn i tilknytning til nuværende ejendom i forbindelse med 

jordvarmeanlæg. 

 

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 en tidligere tysk feriekoloni opført i 1939 og ombygget i 1965. 

Ejendommen har et samlet boligareal på 435 m² bestående af 323 m² bebygget 

areal og 112 m² tagetage, og er beliggende ca. 140 m fra kysten på en grund på 

2080 m². Bygningen ligger vinkelret på kysten og op mod en skovbevoksning mod 

nord. Ejendommen skal i fremtiden anvendes som sommerbolig. 

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

http://www.kyst.dk/
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Kystdirektoratet meddelte den 11. december 2017 afslag på en tidligere ansøgning, 

som indebar en væsentlig ændring af bygningens ydre, der ville komme til at 

fremstå ”palæagtig” med mansardtag mv. I den her fremsendte ansøgning bevares 

det eksisterende bygningsudtryk. 

 

Den eksisterende bygning ønskes ombygget ved at tagkonstruktion ændres således 

at to sidefløje på bygningen med flade tage dækkes af nyt saddeltag. Bygningshøj-

den øges alene med 0,5 m idet taghældningen reduceres til 30 grader. Øgningen af 

taghøjden kan delvist tilskrives øget isolering i taget.  

 

Ved ændringen af tagkonstruktionen, som indbefatter isætning af 4 kviste på hver 

side, øges brugsarealet af 1. salen, således at dette øges fra ca. 124 m² med 68 m² 

til 192 m².  

 

Endvidere etableres evt. jordvarmeanlæg. Synlig del vil være 2 brønddæksler ø= 1 

meter, og disse vil i så fald planforsænkes med overkant terræn i tilknytning til 

nuværende ejendom 

 

 

 

 

 
 

Eksisterende bygning – visualisering af ombygget bolig under 

 

http://www.kyst.dk/
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Ejendommen er beliggende inden for skovbyggelinje og op til Natura 2000-

område nr. 197 - Flensborg Fjord og Nybøl Nor (habitatområde nr. 173, 

fuglebeskyttelsesområde nr. 64), 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.  

 

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 ombygningen af 

tagkonstruktionen forudsætter derfor dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 

 

http://www.kyst.dk/
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Ændringen af tagkonstruktionen medfører en ændring af bygningens ydre. 

Gavlpartiernes arealer øges og bliver mere markante, hvorimod bygningens sider 

stort set vil fremtræde uændrede – bortset fra 4 mindre kviste - idet 

bygningshøjden alene øges med 0,5 m. Som følge af bebyggelsens placering langs 

med en skov og vinkelret på kysten, finder Kystdirektoratet, at den landskabelige 

påvirkning af de forstørrede gavlpartier vil være begrænset, idet de alene vil være 

synlige fra begrænsede vinkler. Hertil kommer, at de ændrede gavlpartier - uanset 

den øgede størrelse – samtidig vil skabe et mere harmonisk bygningsudtryk end 

det nuværende, hvilket efter direktoratets vurdering vil kunne begrunde en 

dispensation til den visuelle ændring. 

 

Direktoratet finder således, at den ændrede tagkonstruktion vil medføre, at 

bygningen vil fremtræde mere harmonisk i kystlandskabet, uanset boligens 

volumen øges. Den eksisterende bebyggelse er således ret uharmonisk med høj 

tagrejsning og påbyggede sidefløje. Der sker en begrænset forøgelse af taghøjden 

med 0,5 m, som delvist kan tilskrives øget isolering i taget, men det er 

kystdirektoratets vurdering at dette vil være af underordnet betydning, bygningens 

størrelse taget i betragtning. 

 

Almindeligvis accepteres ikke en udvidelse af boligarealet, men i nærværende 

tilfælde finder Kystdirektoratet, at dette kan accepteres. Udvidelsen kan således 

anskues som en følge af, at boligen bibringes et mere harmonisk ydre ved den 

ændrede tagkonstruktion. Det bemærkes, at det bebyggede areal bibeholdes, og at 

der i øvrigt undtagelsesvist kan dispenseres til udvidelse af boligarealer ved 

ibrugtagning af en uudnyttet overetager. Det er endvidere vurderingen, at 

udvidelsen af boligarealet ikke vurderes at medføre nogen øget belastning af 

kystområdet, når der henses til den tidligere anvendelse har været feriekoloni og at 

overnatningskapaciteten ikke øges. 

 

Det er Kystdirektoratets sammenfattende vurdering, at der er tale om et særligt 

tilfælde hvortil der kan meddeles dispensation. 

 

Det indgår i Kystdirektoratets vurdering, at en dispensation ikke findes at medføre 

en uønsket præcedens på grund af sagens ganske særlige omstændigheder, 

herunder bygningens særlige forhistorie og tidligere anvendelse som feriekoloni.  

 

Kystdirektoratet kan endvidere oplyse, at etablering af jordvarmeanlæg ikke vil 

kræve dispensation, forudsat terrænet retableres og der ikke sker terrænændrin-

ger. De dele af anlægget (brønde mv.) som er synlige over terræn, vil dog kræve 

dispensation, hvilket der hermed meddeles. 

 

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. 

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: 

 

 Sønderborg Kommune, post@sonderborg.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Sønderborg, soenderborg@dn.dk 

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Sønderjylland Øst, soenderjylland@friluftsraadet.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Sønderborg, soenderborg@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk   

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

 

post@sonderborg.dk; dn@dn.dk; soenderborg@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

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

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

tch@a78.dk; erwin@johann-andresen.dk  
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