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Kystdirektoratet 

J.nr. 19/03198-3 

Ref. Jan Kofod Winther 

28-01-2020 

 

Afslag til opførelse af nyt sommerhus til erstatning af ældre i klitfredet 

område matr.7æ Ingstrup, Klitterne, Anettevej 6, 9480 Løkken, 

Jammerbugt Kommune 

 

 

 

 

Ansøgning 

I har den 18. november 2019 ansøgt om dispensation til opførelse af nyt 

sommerhus til erstatning af ældre i klitfredet område matr.7æ Ingstrup, Klitterne, 

Anettevej 6, 9480 Løkken, Jammerbugt Kommune. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed afslag på dispensation i medfør af naturbeskyt-

telseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 8, til opførelse af nyt sommerhus som ansøgt til 

erstatning for eksisterende hus. 

 

Afgørelsen kan påklages jf. afsnittet herom. 

 

Redegørelse for sagen 

Ejendommen er et sommerhus beliggende på ”fremmed grund” (lejet grund). Ifgl. 

LIFA.ois er huset opført i 1947 og har et boligareal på 90 m² og en udestue på 12 

m². Herudover findes en kælder uden udvendig adgang på 38 m², i hvilken der er 

isat 4 mindre vinduer. 

 

Huset har en større fliselagt terrasse på landsiden på skønsmæssigt 50-55 m² og 

omkring udestuen på knap 15-20 m². Hertil kommer mindre belagte arealer som 

ikke har karakter af sammenhængende terrassearealer. 

 

Endvidere findes en uregistreret konstruktion – et ”skur” delvist overdækket af 

bevokset terræn.  

 

Den eksisterende bebyggelse ønskes nedrevet og der opføres et nyt sommerhus. 

 

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

http://www.kyst.dk/
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I ansøgningen anføres: 

 

Vi har foretaget en fotoregistrering og en opmåling af det nuværende hus, som 

danner grundlag for vores oplæg til et nyt hus på grunden. Vores opmåling viser 

et samlet bruttoareal for sommerhuset på 143,0 m2. hertil kommer et 

udhus/depot nord-øst for sommerhuset på ca 12,0 m2. .  

Vores opmåling / arealer ser sådan ud: 

 

Stueplan, brutto 105,0 m2    

Stueplan, netto   93,5 m2 

 

Kælder, brutto   38,0 m2 

Kælder, netto   32,5 m2 

 

Udhus/depot , brutto  12.0 m2 

Udhus/depiot, netto  11,0 m2 

Terrasser  122 m2 

 

Højde fra terræn til tagryg ca. 360 cm. 

 

Det nuværende hus er et træhus malet i sort farve. Kælderens facader fremstår 

som beton / pudset i grå. Taget er et helvalmet saddeltag med tagdækning af 

tagpap. Taghældning ca. 20 grader. 

 

Fremtidige forhold / arealer og højder 

Det nye hus bygges på samme sted som det nuværende i samme gulvvkote for 

stueetagens vedkommende. ”Fodaftryk” og form på husets plan er tilstræbt så tæt 

på det nuværende hus som muligt. Det nuværende hus’s omrids er vist med rød 

stiplet linje på kælderplanen. 

Arealet til det nye hus tager udgangspunkt i bruttoarealet i det nuværende hus, 

tillagt et areal svarende til en efterisolering på 25 cm langs hele facaden jvf. 

bygningsreglementets krav til isolering .Tagryggen får en højde 30 cm over den 

nuværende højde begrundet i øget isolering. 

Dette er i andre byggesager indenfor det klitfredede areal blevet anvendt som 

retningsgivende for det areal vi max må genopføre.  

 

Det nuværende hus har en udnyttet kælder med 2 beboelsesrum, hvilket medfører 

en forholdsvis høj facade mod vest. Vi vil gerne videreføre en høj facade mod vest 

for at kunne bibeholde vinduer og redningsåbninger til kælderens værelser. Vi 

ændrer ikke på den nuværende karakter og højde ud over tillægget af 30 cm til 

øget isolering i tagkonstruktionen. Vi håber vi kan videreføre dette forhold i det 

nye hus. I dag er der ingen udvendig kældertrappe, men vi har medtaget en 

kælderhals med trappe i det nye projekt af hensyn til flugtvej og praktisk brug af 

kælderen.   

 

På materialesiden arbejdes der med en træbeklædning i ubehandlet eg, der 

patinerer til en smuk sølvgrå overflade i fin harmoni med det omgivende 

klitlandskab. Tagdækning af tagpap med listedækning uden valm, da valm ikke 

http://www.kyst.dk/
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er en mulighed i den gældende byplanvedtægt for området. Vinduer og døre 

males i en meget mørk – næsten sort – træ alu. 

Tagrender og nedløbsrør udføres i kobber, da det er det mest holdbare materiale 

i det aggressive miljø. Som en del af sydfacaden ønskes udført et udsnit med 

facadebeklædning delvis i kobber for at skabe en enkel variation i 

facadeudtrykket. 

 

Det nuværende udhus/depot er delvis dækket af sand og klitvegetation og det 

fremtidige udhus skal udføres på samme måde for at fremstå ligeså diskret i 

landskabet som nu. Udhuset udføres med foldedøre, så det i højere grad end nu 

kan åbnes. Foran udhuset bibeholdes terrassen. 

 

Umiddelbart øst for klitfredningslinjen ønskes opført en garage som nedgravet 

traditionel klitgarage kun med porten synlig. Gagagen placeres naturligt i 

tilknytning til adgangsvejen. Garagen ligger på fællesarealet Marie Andersens 

Klit, med den nedgravede del inden for klitfredningen. 

Da garagen ikke visuelt påvirker det klitfredede areal er den kun omtalt til 

orientering i denne skrivelse, da jeg regner med at godkendelsen af garagen er et 

anliggende for grundejerforeningen og Jammerbugt Kommune. Såfremt 

Kystdirektoratet har synspunkter vedr. garagen er de velkomne. 

 

Fremtidige arealer ser sådan ud: 

Stueplan, brutto 116,0 m2 

Stueplan, netto   96,0 m2 

 

Kælder, brutto        116,0 m2 

Kælder, netto   92,0 m2 

 

Udhus, brutto        15,0 m2 

Udhus, netto     11,0 m2 

 

Garage, brutto    34,3 m2 

Garage, netto    25,2 m2 

  

Fremtidig højde fra terræn til tagryg ca. 390 cm. 

Samlet fremtidigt terrasseareal i forslaget 165 m2 (kan reduceres til 122 m2). 

 

 
 

http://www.kyst.dk/
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Stueplan nyt hus over og kælderplan under 
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Facader på det ny sommerhus 

 

 
 

Eksisterende hus 
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”Skur” - registreret 

 

 
Belagte arealer omkring huset 
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Beboelse og udestue 

 

Lovgivning 

Af naturbeskyttelseslovens § 8 fremgår det, at der ikke må foretages ændringer i 

tilstanden af klitfredede arealer. Der må ikke foretages gravearbejder, etableres 

hegn, placeres campingvogne og lignende, arealerne må ikke afgræsses, 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 

klitfredningen. 

 

Der kan i særlige tilfælde gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. § 65b. 

 
Af klitfredningsbekendtgørelsens § 1 fremgår det, at det på de klitfredede arealer 
blandt andet ikke er tilladt at fjerne beplantning eller indretninger, der tjener til 
sandflugtens dæmpning, køre med motorkøretøjer uden for lovligt anlagte veje, at 
opstille telte og lignende eller at foretage gravearbejder. 
 

Kystdirektoratet kan gøre undtagelse fra forbuddene, jf. § 4. 

 

Klitfredningen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale 

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

en særlig begrundelse herfor, og når dispensationen vil være uden konsekvenser 

for den fremtidige administration af de klitfredede arealer. 

 

Der kan endvidere ikke gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 8, 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. 

http://www.kyst.dk/
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Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for klitfredningslinjen og forudsætter derfor dispensation 

efter naturbeskyttelsesloven. 

 

Kystdirektoratet lægger på det foreliggende grundlag til grund, at den eksisterende 

bebyggelse har et bebygget boligareal på 90 m². Hertil kommer en have-/udestue 

på 12 m². 

 

Efter administrativ praksis meddeles normalt dispensation fra naturbeskyttelses-

lovens § 8 til – efter nedrivning - at genopføre et nyt sommerhus, 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.  

 

Efter praksis dispenseres til udvidelse af mindre sommerhuse (dvs. huse på op til 

ca. 40 m²) med op til 8 m² til forbedring af sanitære forhold. Endvidere kan 

dispenseres til udvendig isolering af ældre sommerhuse. 

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at det omhandlede sommerhus vil kunne 

udvides til 98 m² bebygget beboelsesareal, idet Kystdirektoratet finder at der kan 

medgives et tillæg til isolation på 8 m². Det ansøgte sommerhus har et bebygget 

areal på 116 m², hvorved det væsentligt overstiger, hvad der kan forventes 

dispensation til. For så vidt angår havestuen, vil denne efter praksis ikke kunne 

inddrages i boligarealet som ansøgt, men kan genopføres som en uisoleret udestue. 

 

Kystdirektoratet finder på denne baggrund, at der ikke kan dispenseres til det 

ansøgte, idet der ikke ses at være særlige forhold, som kan begrunde en forøgelse 

af det bebyggede areal som ansøgt, herunder inddragelsen af udestuen i 

boligarealet. 

 

Hertil kommer, at der ansøges om en udvendig trappe til kælderen samt at 

vinduesarealet i kælderen øges, hvilket ikke kan forventes dispensation til, idet der 

alene acceptere indvendig adgang til kældre i sommerhuse og som udgangspunkt 

ikke vinduer (med mindre de findes i forvejen). 

 

Kystdirektoratet kan ikke på det foreliggende grundlag vurdere hvorvidt ”skuret” 

kan ombygges som ansøgt, men umiddelbart bedømt synes der at være tale om en 

så væsentlig ændring, at det vil kunne have karakter af opførelse af ny bebyggelse. 

Inden for klitfredet område dispenseres i øvrigt ikke til opførelse af skure/udhuse. 

 

Der ses endvidere ikke at kunne dispenseres til etablering af udekøkken, ligesom 

der efter praksis ikke dispenseres til garager i tilknytning til sommerhuse. De 

eksisterende ”reelle” terrassearealer på ca. 70-80 m² (jf. Kystdirektoratets 

umiddelbare vurdering) kan endvidere ikke forventes udvidet til 165 m² som 

ansøgt. 

 

http://www.kyst.dk/
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Det er indgået endvidere i vurderingen, at en dispensation vil kunne få en uønsket 

præcedensvirkning i andre lignende sager i strid med bestemmelsens formål. 

 

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. 

 

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  

 

 

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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Med venlig hilsen 

 

 

Hans Erik Cutoi-Toft 

Afdelingschef 

 

 

 

 

Afgørelsen er sendt til: 

 

 Jammerbugt Kommune, raadhus@jammerbugt.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt, jammerbugt@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Nordvest v/ Jørn Schjøtler, 
nordvest@friluftsraadet.dk   

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Jammerbugt, jammerbugt@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk  

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

 

raadhus@jammerbugt.dk; dn@dn.dk; jammerbugt@dn.dk; 

nordvest@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; jammerbugt@dof.dk; 

fr@friluftsraadet.dk; jyllandskredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-

kajak.dk; sager@jaegerne.dk; Jørgen Ussing jus@bjerg.nu; hf@hfenger.dk 
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