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Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til nedrining af 2
fritidshuse og genopførelse af én helårsbeboelse på matr. 7v, Børup By,
Taulov, mfl. Hagenørvej 62-64, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune

Ansøgning
I har den 20. januar 2020 ansøgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til
nedrining af 2 fritidshuse og genopførelse af 1 helårsbeboelse på matr. 7v, Børup
By, Taulov, mfl. Hagenørvej 62-64, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune.
Afgørelse
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af helårshus på ca. 250
m² indenfor den oprindelige 100 m strandbeskyttelseslinje mod nedrivning af 2
sommerhuse på 40 m² og 38 m².
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet – se afsnittet
”Klagevejledning”.
Redegørelse for sagen
Ansøger ønsker at opføre en helårsbeboelse på en bakkeskråning, hvor boligen skal
være delvist bygget ind i skråningen, således at alene facade mod vandet er synlig.
Projektet skal realiseres på en ejendom, som skal bestå af 3 parceller:
- Matr. 7v – 7445 m² landbrugsjord
- Matr. 7p - 864 m² landzone bebygget i 1992 med sommerhus - 40 m²
- Matr. 7q - 854 m² landzone bebygget i 1992 med sommerhus – 38 m².
Sommerhusene nedrives og der opføres et helårshus på ca.250 m² med
dobbeltgarage inden for den oprindelige 100 m strandbeskyttelseslinje (primært)
på matr. 7v. Der er i ansøgningen ikke opgivet bebyggelsesareal, men dette er
oplyst telefonisk.
1

Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse
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I ansøgningen anføres:
Beskrivelse:
Der er i dag opført 2 af hinanden uafhængige fritidshuse på 2 af hinanden
uafhængige matrikler.
 Husene ønskes nedrevet, og der ønskes efterfølgende opført en ny,
tidssvarende bolig, for anvendelse som helårsbolig, herunder med
isolering og varmesystem som er nutidig bolig og miljøoptimerede
løsninger.
 Belastningen for området vurderes til at forblive uændret, eller mindre
end ved den nuværende status.
 Den nye bolig vil blive en bolig som er fuldt integreret i, og tilpasset
landskabet på en helt unik måde, således at både bolig og landskab
fremstår som en sammenhæng, hvor det er naturen om omgivelserne der
fremstår som det vigtigste.
 Det er ønsket at tage størst mulig hensyn til naturen.
Anvendelse af området, herunder offentlige adgangsforhold.
En del af projektet vil blive, at forbedre den offentlige adgang via grunden til
bl.a. strand m.v.
Det er bygherren bekendt, ikke servitutter, der hindrer en sådan anvendelses
ændring.
Byggeriet kræver landzonetilladelse efter planloven.
Beskrivelse af den fremtidige bolig:
Byggeriet / boligen påtænkes bygget ind i terrænet, således at bygningen gøres
mindst mulig synlig fra alle sider. Formen på tagfladen skabes på en måde, så
den følger formen i terrænet. Den synlige tagdækning er græs, som den øvrige
bevoksning på grunden. Det er tanken, at bygningen så vidt muligt ikke kan ses,
fra andre sider end vandsiden. Det skal være sådan, at når man sejler forbi
stedet, og kigger ind på omgivelserne, så skal huset ikke ses, men man tænker:
”var der noget” eller ”hvad var det”. Den synlige flade vil være mørkt træ eller
murværk i naturfarve, evt. med bevoksning, kombineret med glas, således at
bygningen fremstår så lidt synlig som muligt.
Det skal understreges, at bygherre er åben over for andre forslag til bygningens
indplacering i terrænet, idet det er magtpåliggende for bygherren, at byggeriet
indpasses naturligt i terrænet.

Vision
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Samlede ejendom blåt omrids – strandbeskyttelseslinjen sort streg

Bebyggelsens placering

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.
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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.
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 den oprindelige 100 m strandbeskyttelseslinje.
Tilstandsændringen forudsætter derfor, at der meddeles dispensation efter
naturbeskyttelsesloven.
For arealer i den udvidede del af strandbeskyttelseszonen (100-300 m) fremgår
det af bemærkningerne til "kystloven" (lov nr. 439 af 1. juni 1994), at der
forudsættes en lempeligere administration, når der er tale om til- og ombygninger
af helårshuse. Af lovbemærkningerne fremgår således følgende:
"Til- og ombygning af helårshuse, hvorved husets samlede bruttoetageareal ikke
overstiger 250 m2, kan i medfør af planloven ske uden tilladelse. Det forudsættes,
at administrationen af den udvidede strandbeskyttelseslinje vil ske under
hensyntagen hertil, således at dispensation fra forbuddet inden for linjen vil
kunne gives i det omfang, der er tale om eksisterende huse, som ved lovens
ikrafttræden har henligget med helårsstatus. Der vil i den forbindelse kunne
stilles vilkår om placering og udformning."
Ifølge Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis skal lovbemærkningerne forstås
således, at det kun er inden for den udvidede strandbeskyttelseslinje (fra 100 til
300 m), at der normalt kan dispenseres til udvidelse af helårshuse op til 250 m2,
og kun hvis boligen ved ikrafttrædelsen af den udvidede beskyttelseszone havde
helårsstatus
I og med den ny bolig skal opføres inden for den oprindelige 100 m strandbeskyttelseslinje, vil den ikke være omfattet af ovenstående praksis. Hertil kommer, at
husene der skal nedrives ikke har haft helårsstatus på tidspunktet for udvidelsen af
strandbeskyttelseslinjen (10. oktober 2001 for Vejle Amt).
Det bemærkes, at der efter praksis ikke meddeles dispensation til udvidelse af
helårshuse inden for den oprindelige 100 m linje. Så selv om der blev dispenseret
til helårsstatus og at der kunne opføres én bolig til erstatning for de to, der
nedrives, ville der – såfremt arealerne kunne adderes – alene kunne opføres en
bolig på ca. 80 m².
Efter praksis dispenseres endvidere kun til opførelse af én garage på op til 20 m².
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Det er Kystdirektoratets vurdering, at boligens grundlæggende ide med i højere
grad at tilpasse sig naturen genne dens helt specielle udformning, ikke er et særligt
tilfælde, som kan begrunde en så væsentlig fravigelse af administrativ praksis, som
der vil være tale om i nærværende tilfælde.
Det indgår i denne vurdering, at uanset boligens ”naturvenlighed”, vil en
dispensation på sigt kunne medføre en uønsket præcedens. At bebyggelsen har
begrænset synlighed i terrænet kan ikke føre til andet resultat.
Kystdirektoratet meddeler herefter afslag på det ansøgte.
Det bemærkes, at de af ansøger fremlagte eksempler på byggeri ned mod vandet af
markante og fremtrædende boliger, ikke ændrer herved. 2 af de 3 eksempler som
anføres i ansøgningen er således beliggende uden for strandbeskyttelseslinjen og
den tredje er en dispensation til at sammenlægge 2 helårsboliger i 2 etager og
genopføre dem med samme areal og i én etage.
Såfremt ansøger ønsker at realisere projektet inden for strandbeskyttelseslinjen,
vil Kystdirektoratet tilråde, at der ansøges herom hvor der enten allerede findes en
helårsbolig med et areal tilsvarende det, der ønskes opført, eller at bebyggelsen
opføres til erstatning for en helårsbolig i den udvidede del af strandbeskyttelseslinjen, hvor der vil kunne forventes dispensation til en bolig på op til 250 m².
Kystdirektoratet skal afslutningsvis bemærke, at om der i stedet for en helårsbolig
var ansøgt om opførelse af et sommerhus, ville der ikke kunne forventes
dispensation til at opføre en bebyggelse med den ansøgte størrelse, idet der alen
kunne forventes dispensation til opførelse af et enkelt sommerhus på mellem ca.
80 - 100 m² ved sammenlægning af de to sommerhuse.
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.
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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 Jan Kofod
Winther på jkw@kyst.dk
Med venlig hilsen

Hans Erik Cutoi-Toft
Afdelingschef

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; jt@t-ark.dk;
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