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Jørgen Overbys Tegnestue A/S  

Slotsvej 46 

6510 Gram 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 20/00362-3 

Ref. Jan Kofod Winther 

26-01-2020 

 

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af stuehus, 

garage og udhus mv. på matr.182, Skovbølgård, Felsted, Eskedalvej 9, 

6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune 

 

 

 

Ansøgning 

I har den 20. januar 2020 ansøgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til  

genopførelse af stuehus, garage, poolhus og udhus mv. på matr.182, Skovbølgård, 

Felsted, Eskedalvej 9, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune. 

  

 Kystdirektoratet meddelte den 13. november 2019 afslag på et tidligere projekt, og 

nærværende ansøgning er tilrette i forhold til direktoratets tilkendegivelse i 

afslaget og efterfølgende drøftelser af rammerne for et nyt projekt. 

  

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 9 og 10, jf. § 15, til opførelse af ny bebyggelse – beboelse, 

garage, poolhus og udhus samt glasmellembygning mellem garage og beboelse – 

som ansøgt. Der dispenseres endvidere til solceller på poolhusets sydvendte 

tagflade samt til 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. 

 

 

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

http://www.kyst.dk/
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Redegørelse for sagen 

Ejendommen er en beboelsesejendom med et samlet jordtilliggende på ca. 3,1 ha 

fordelt på 4 selvstændige matrikler. Den eksisterende bebyggelse ligge inden for 

den oprindelige 100 m strandbeskyttelseslinje og består ifgl. LIFA-OIS af: 

  

- B1 – Beboelse med bebygget areal på 137 m² og udnytte 1. sal på 60 m² - i 

alt beboelse på 197 m².  

- B2 – Garage 74 m² opført 1877  

- B3 – Udhus 48 m² opført 1968  

- B4 92 m² Poolhus/udhus opført 1973.  

 

Den eksisterende bebyggelse nedrives, og der opføres ny med stort set samme 

placering. Stuehus og garage forbindes med en lille glasmellembygning, der 

opsættes solceller på poolhusets sydvendte tagflade og etableres jordvarmeanlæg.  

 

I ansøgningen anføres: 

Med baggrund i vores telefonsamtale inden jul, har vi udarbejdet vedhæftede 

reviderede skitseforslag for Eskedalvej 9, hvor følgende er ændret i forhold til 

eksisterende bebyggelse:  

 Kiphøjden er øget med 35 cm. 

 De isolerede bygninger er øget med 0,5 meter i længde og bredde (2x25 

cm).  

 Den øgede bredde og kiphøjde har betydning for bruttoetagearealet af 

stuehuset og poolhuset der er øget med henholdsvis 34 kvm.  for 

stuehuset (stueetage 17 kvm. og tagetagen 17 kvm.) og 10 kvm. for 

poolhuset. 

 Garagen fastholdes som garage med værksted og teknik/depotrum.  

 For at muliggøre glassammenbygningen mellem stuehuset og garagen, 

der sikre forbindelsen til poolhuset, er garagen reduceret med 3 kvm.  

 Udhuset B3 genopføres med samme bruttoareal men dog med lidt andre 

grundmål. 

 Solceller etableres på poolhusets sydvendte tagflade.  

 Etablering af jordvarme angives på vedhæftede tegninger.  

 Bebyggelsen placeres som tidligere ansøgt - flyttet ca. 1,5 meter mod øst. 

Stuehuset flyttes desuden ca. 1,2 meter mod syd væk fra stranden og 

poolhuset rykkes hen til garagebygningens gavl. 

   

Nedenfor er beskrevet de enkelte bygningers eksisterende forhold sammenholdt 

med de nye bygninger:  

 

Stuehuset – B1 

Eksisterende stuehus 

Eksisterende stueplan brutto etageareal ca. 140 kvm (18,0 m x 8,0 m)  

Eksisterende tagetage bruttoetage ca. 100 kvm. (18,0 m x 5,6 m) 

Trappelysning fratrækkes 1. sal 3 m x 1 m = 3 kvm. 

Eksisterende kvist ca. 5 m x 1 m = 5 kvm. 

Tagetagen er målt i vandet plan som det areal, der er 1,5 meter eller højere fra 

færdigt gulv til den udvendige side af tagbeklædningen 

Samlet bruttoetageareal 100 + 140 - 3 + 5 kvm. = 242 kvm.  

http://www.kyst.dk/
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Nyt stuehus  

I forhold til eksisterende er stuehuset er gjort 0,5 meter længere og 0,5 meter 

bredere for øget isolering (2 x 25 cm). Kip er øget 35 cm. Taghældningen er øget 1 

grad -  fra 33 grader til 34 grader. 

Ny stueplan bruttoetageareal ca. 157 kvm (18,5 m x 8,5 m)  

Ny tagetage bruttoetageareal 1. sal ca. 126 kvm. (18,5 m x 6,8 m)  

Trappelysning fratrækkes 1.sal ca. 4,5 m x 2,7 m = 12 kvm. 

Nye kviste ca. 1 kvm. x 5 kviste = 5 kvm. 

Tagetagen er målt i vandet plan som det areal, der er 1,5 meter eller højere fra 

færdigt gulv til den udvendige side af tagbeklædningen 

Samlet brutteetageareal 157 + 126 - 12 + 5 kvm. = 276 kvm. 

Nyt Stuehus  - Bruttoetageareal = 276 kvm. 

Stuehuset udføres med murede facader og tagbeklædning i naturskifer. Vinduer 

og døre i træ. 

 

Garagen – B2 

Som drøftet er garagen reduceret 0,5 meter i længden i forhold til eksisterende 

svarende til 3 kvm., for at kunne opføre sammenbygningen mellem stuehuset og 

garagen. For at opnå et arkitektonisk sammenhæng mellem garagen og 

stuehuset, er garagens kiphøjde øget med 35 cm således taghældningen på de to 

bygninger ligninger hinanden. 

Garagen fastholdes i samme bredde som eksisterende på 6 meter. 

Eksisterende garage:                    12,5 x 6 meter = 75 kvm. 

Ny garage:                                      12,0 x 6 meter = 72 kvm. 

Garagen udføres med delvis murede og naturstensfacader samt tagbeklædning 

af naturskifer. Vinduer og døre i træ. 

 

Poolhuset – B4 

Da Poolhuset er opvarmet og derved omfattet af energikravene i BR18, ønskes 

bygningen opført med en forøget bredde og længde på 0,5 meter,  til den øgede 

isolering (2x 25 cm).  For at opnå et arkitektonisk sammenhæng mellem 

poolhuset og garagen, er poolhusets kiphøjde øget med 27 cm således 

taghældningen på de to bygninger ligninger hinanden. Poolhuset ønsket placeret 

i forbindelse med garagen således det bliver muligt, at bevæge sig fra stuehuset 

til poolhuset uden at skulle udenfor.  

Der ønskes opsat ca. 30 kvm. solceller på tagfladen vendt mod syd væk fra 

stranden. Solceller placeres direkte oven på tagfladen og udføres med samme 

hældning og med en sort ikke reflekterende overflade. 

Eksisterende Poolhus: 7,7 x 12,6 meter = 97 kvm. (se vedhæftede gammel tegning) 

Nyt Poolhus:                 8,2 x 13,1 meter = 107 kvm.         

Poolhuset udføres med delvis murede og naturstensfacader samt tagbeklædning 

af naturskifer. Vinduer og døre i træ. 

 

Udhuset – B3 

Udhuset ønskes nedrevet og genopført med samme bruttoareal men med 

nedenstående mål.  

Eksisterende udhus:                     11,2 x 4,3 meter = 48 kvm. 

Nyt udhus:                                       14 x 3,4 meter = 48 kvm. 

http://www.kyst.dk/
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Udhuset udføres med malede træfacader og tagpap på taget. Vinduer og døre i 

træ. 

 

Jordvarme 

Der ønskes etableret 350 kvm. jordvarme på arealet som er angivet på 

vedhæftede tegning. Jordvarmen udføres nedpløjet og terrænet reetableres med 

gærs som eksisterende. Der etableres brønddæksel i sort plast som vist på 

situationsplanen. 

 

  
Eksisterende forhold 

 
 

 

 
Ny bebyggelse (skraveret) ovetegnet på eksisterende 

http://www.kyst.dk/
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Grundplaner – stueplan øverst og 1. sal under 

 

 
Udhus over – gavle bolig mv under (før/ny) 

 

http://www.kyst.dk/
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Ny bebyggelse over og eksisterende under 

 

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. 

 

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

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, 

http://www.kyst.dk/
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og efter nr. 10) gøres undtagelse til etablering af mindre kviste og tagvinduer på en 

helårsbolig så vidt muligt på den side af boligen, der vender væk fra vandet. 

 

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. 

 

Efter administrativ praksis meddeles normalt dispensation franaturbeskyttelses-

lovens § 15 til – efter nedrivning - at genopføre en ny bebyggelse, 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. 

 

Kystdirektoratet finder ikke, at der sker ændret anvendelse af bebyggelserne. At 

der skabes gennemgang mellem poolhus og beboelse gennem garagen ses ikke at 

være en ændret anvendelse. 

 

De bygningsmæssige ændringer i dimensioner, arealer og udformning vurderes at 

ligger inden for praksis for genopførelse af ny bebyggelse efter nedrivning af den 

eksisterende. Ændringerne omfatter således som følger: 

 

 Kiphøjden er øget med 35 cm. 

 De isolerede bygninger er øget med 0,5 meter i længde og bredde (2x25 

cm).  

 Den øgede bredde og kiphøjde har betydning for bruttoetagearealet af 

stuehuset og poolhuset der er øget med henholdsvis 34 kvm.  for 

stuehuset (stueetage 17 kvm. og tagetagen 17 kvm.) og 10 kvm. for 

poolhuset. 

 Garagen fastholdes som garage med værksted og teknik/depotrum.  

 For at muliggøre glassammenbygningen mellem stuehuset og garagen, 

der sikre forbindelsen til poolhuset, er garagen reduceret med 3 kvm.  

 Udhuset B3 genopføres med samme bruttoareal men dog med lidt andre 

grundmål. 

 Solceller etableres på poolhusets sydvendte tagflade.  

 Etablering af jordvarme angives på vedhæftede tegninger.  

http://www.kyst.dk/
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 Bebyggelsen placeres som tidligere ansøgt - flyttet ca. 1,5 meter mod øst. 

Stuehuset flyttes desuden ca. 1,2 meter mod syd væk fra stranden og 

poolhuset rykkes hen til garagebygningens gavl. 

 

 

Det er på Kystdirektoratets opfattelse, at den ny bebyggelse samlet set kan 

betragtes som en genopførelse, idet variationer i størrelse begrunder sig i 

administrativ praksis om udvendig isolering, og anvendelse og bygningsudtryk 

svarer til den eksisterende. 

 

Etableringen af solceller på poolhuset sker på den sydvendte tagflade, der vender 

bort fra vandet. Det vurderes, at dette ikke vil have nogen negativ indflydelse på 

kystlandskabet. 

 

Etablering af jordvarmeanlæg kraver alene dispensation for så vidt angår de 

synlige dele af anlægget. Nedgravning af slanger er således ikke dispensations-

krævende, idet terræn retableres. Der etableres alen en mindre samlebrønd i 

niveau med terræn, som er dispensationskrævende. 

 

Kystdirektoratet finder således efter en samlet vurdering af det ansøgte, at der kan 

dispenseres til opførelsen af ny bebyggelse som ansøgt. 

 

Det ansøgte vil endvidere efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre beskadig-

else /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. 

http://www.kyst.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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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 

 

Afgørelsen er sendt til: 

 

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;  

peter@overbys-tegnestue.dk; malene.toubro@gmail.com 
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