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Margit og Bjarne Korshøj  

Trelde Næsvej 236 

7000 Fredericia 

 

Sendt på bjarne.korshoej@gmail.com 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 19/00618-15 

Ref. Martin Cenholt 

Kjeldgaard 

07-01-2020 

 

Genoptagelse - dispensation til bibeholdelse af udvidelse af udhus på 

matr. nr. 90k Trelde By, Fredericia Jorder beliggende Trelde Næs Vej 

236 i Fredericia Kommune 

 

Ansøgning 

Kystdirektoratet modtog den 4. marts 2019 via Fredericia Kommune modtaget 

jeres ansøgning om dispensation til bibeholdelse af 24 m2 udvidelse af udhus på 

ovenstående ejendom. Direktoratet meddelte den 11. november 2019 afslag på 

ansøgningen og varslede påbud om fjernelse. 

 

Ansøger har ved e-mail af 13. december 2019 anmodet Kystdirektoratet om at 

genoptage sagen og meddele dispensation til bibeholdelse, mod at der fjernes et 

tilsvarende areal lovligt udhus andetsteds på ejendommen. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk. 1, jf. § 15 til bibeholdelse af 24 m2 udvidelse af udhus, som ansøgt.   

 

Dispensationen er givet på vilkår, at bygning 4 og 6 i BBR fjernes i deres helhed 

snarest og senest 1. maj 2020. 

 

Redegørelse for sagen 

Ejendommen matr. nr. 90k Trelde, Fredericia Jorder er beliggende på Trelde Næs 

Vej 236 i Fredericia Kommune. Ejendommen er noteret som beboelsesejendom. 

Ejendommen består af matr. nre. 90k og 9f Trelde, Fredericia Jorder som 

tilsammen er på 22.251 m2, hvoraf 90k som bygningerne ligger på udgør 7.105 m2 

og er strandnoteret i sin helhed. Ejendommen blev omfattet af strandbeskyttelse 

den 15. november 2001 som en del af Vejle Amt. 

 

Af BBR fremgår, at der i 1960 er opført et fritliggende enfamiliehus på 275 m2 

hvoraf 225 er bolig og 50 m2 er indbygget carport. Herudover er der et udhus på 

40 m2 (bygning 3), udhus på 15 m2 (bygning 4), udhus på 10 m2 opført i 2011 

(bygning 5) samt et udhus på 8 m2 opført i 2011 (bygning 6). 

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

 

http://www.kyst.dk/
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Af ansøgningen fremsendt fra Fredericia Kommune til Kystdirektoratet den 4. 

marts 2019 fremgår, at ejerne i 2017 har udvidet bygning 3 med 24 m2 som en 

åben gavl bygning til traktor og redskaber. Bygningen er opført som en forlængelse 

af den eksisterende sortmalede træbygning med saddeltag. Væghøjden er oplyst til 

2,7 m med kiphøjde på 4,0 m. Bygningen er 5 m bred. 

 

Bygningen er opført i sortmalet træ med tag af fibercement. 

 

 
Fra ansøgning, billede af bygning med tilbygning mod kameraet 

 

 
Fra ansøgning, billede af bygning med tilbygning i venstre side 

 

Af ansøgningen fremgår, at tilbygningen er nødvendig for at rumme maskiner, der 

er nødvendige for driften af de godt 2ha ejendom. Ansøgningen er indsendt, da 

kommunen har oplyst ansøger om, at der ikke uden tilladelse fra kommunen må 

opføres mere end 50 m2 udhus samt da tilbygningen forudsætter dispensation fra 

strandbeskyttelsen. 

http://www.kyst.dk/
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Skråfoto fra 18. april 2019, ejendommen set fra kysten mod land. Tilbygning tegnet ind i rød cirkel. 

 

Kystdirektoratet har på ortofoto 2018 (oprettet målfast flyfoto) målt afstanden fra 

boligen til udvidelsen af udhuset til godt 20 m. 

 

Kystdirektoratet meddelte den 11. november 2019 afslag på ansøgningen og 

varslede påbud om fysisk lovliggørelse ved nedrivning af de 24 m2 udhuset er 

udvidet med. 

 

Ansøger kontaktede herefter Kystdirektoratet for en afklaring af, om der ville 

kunne opnås dispensation til bibeholdelse, mod fjernelse af et tilsvarende areal 

udhus andetsteds på ejendommen. Kystdirektoratet oplyste, at i det omfang at der 

var tale om lovligt eksisterende udhus og et tilsvarende areal, altså omtrent 24 m2, 

så ville det være muligt, da Kystdirektoratet herefter ville anse tilbygningen som 

genopførelse. 

 

Ansøger fremsendte den 13. december 2019 en anmodning om sagens 

genoptagelse, da ansøger var indforstået med at foretage nedrivning af bygning 4 i 

BBR, udhus på 15 m2, samt bygning 6 i BBR, udhus på 8 m2, mod dispensation til 

bibeholdelse af de 24 m2 udhuset er udvidet med. 

 

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. 

http://www.kyst.dk/
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Der kan gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. § 65b. 

 

Efter naturbeskyttelseslovens § 15a stk. 3 kan der uden dispensation opføres et 

skur på maksimalt 10 m2 indenfor ejendommens lovligt etablerede haveareal og 

maksimalt 15 m fra boligen, hvis der ikke i forvejen er et skur på ejendommen. 

Opføres skuret indenfor det lovligt etablerede haveareal men mere end 15 m fra 

boligen, kan der meddeles dispensation til skuret efter lovens § 65b stk. 3 nr. 3. 

 

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 

Forholdet ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  

 

Genoptagelse  

Af naturbeskyttelsesloven fremgår ikke nærmere om genoptagelse, hvorfor alene 

de forvaltningsretlige principper for genoptagelse er gældende. En sag kan herefter 

genoptages til fornyet behandling, hvis der fremkommer nye oplysninger af en 

sådan karakter, at de kunne have haft en væsentlig indflydelse på sagens udfald, 

havde de foreligget på tidspunktet for den oprindelige behandling af sagen. En sag 

kan ligeledes genoptages hvis der er sket væsentlige sagsbehandlingsfejl eller hvis 

der kommer nye retlige forhold med tilbagevirkende kraft. 

 

Kystdirektoratet har gennemgået sagen på ny og finder, at ansøgers oplysning om 

at ville nedrive lovligt udhusbyggeri beliggende på samme ejendom og i et omfang, 

der svarer til tilbygningen, er en sådan ny oplysning der kan medføre 

genoptagelse. Med genoptagelsen og en ny afgørelse, sker der en klar afklaring af 

retstilstanden i forhold til udhusbyggeriet. 

 

Lovliggørelse  

Et ulovligt etableret forhold kan lovliggøres enten retligt ved dispensation eller 

fysisk ved fjernelse. Som udgangspunkt skal forholdet vurderes på samme måde, 

som i de tilfælde, hvor der indgives en forudgående ansøgning. 

 

Kystdirektoratet har allerede i afgørelsen af 11. november 2019 taget stilling til, om 

der kan ske retlig lovliggørelse af udvidelsen af udhuset efter undtagelsen og den 

lempeligere dispensationsadgang i naturbeskyttelseslovens §§ 15a stk. 3 og 65b 

stk. 3 nr. 3 og vurderet at de ikke finder anvendelse. 

 

http://www.kyst.dk/
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Med ansøgers oplysning om, at ville nedrive bygning 4 og 6 i BBR, på tilsammen 

23 m2 finder Kystdirektoratet dog, at ansøgningen kan behandles som en 

ansøgning om genopførelse af udhus på ejendommen. 

 

Efter administrativ praksis meddeles normalt dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 15 til – efter nedrivning - at genopføre et nyt udhus, 

forudsat den eksisterende bygning ikke er så forfalden, at den ikke repræsenterer 

nogen værdi af betydning, dvs. er en egentlig ruin. Det er som udgangspunkt en 

forudsætning, at bygningen opføres med omtrent samme placering, størrelse og 

karakter som den gamle, ligesom det er en betingelse, at den nye bygning 

anvendes til samme formål som hidtil.  

 

På baggrund af de oplysninger Kystdirektoratet har modtaget i sagen om 

bygningens udformning og placering mv., vurderes det, at det ansøgte er omfattet 

af ovennævnte praksis, og at der derfor kan dispenseres fra strandbeskyttelses-

linjen. Der er lagt vægt på, at der fjernes to fritliggende bygninger, som erstattes af 

en tilbygning til et lovligt eksisterende udhus, der ligger i tilknytning til 

ejendommens bolig, samt at tilbygningen er udført i sortmalet træ med saddeltag, 

som den eksisterende bygning. 

 

Det bemærkes, at der stilles vilkår om, at de to bygninger skal nedrives. Vilkårets 

rettidige overholdelse er afgørende for lovligheden af tilbygningen. 

 

Kystdirektoratet har ikke med denne afgørelse foretaget en vurdering af, om det 

ansøgte kan 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. 

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 Martin 

Kjeldgaard på mackj@kyst.dk  

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Hans Erik Cutoi-Toft 

Områdechef 

 

 

Afgørelsen er sendt til:  

 Fredericia Kommune, kommunen@fredericia.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Fredericia, fredericia@dn.dk 

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Trekantområder, trekantomraadet@friluftsraadet.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Fredericia, fredericia@dof.dk 

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk   

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

kommunen@fredericia.dk; dn@dn.dk; fredericia@dn.dk; 

trekantomraadet@friluftsraadet.dk; fr@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; 

fredericia@dof.dk; jyllandskredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-kajak.dk; 

sager@jaegerne.dk; 
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