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Erik D. Hansen  

   

      

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 20/00689-2 

Ref. Jan Kofod Winther 

18-02-2020 

 

Dispensation fra klitfredningszonen til lovliggørelse og flytning af 

anneks samt energirenovering af sommerhus, matr.22aæ, Vandflod 

By, Oksby, Skippervej 38 B, 6857 Blåvand - Varde kommune 

 

 

Ansøgning 

Du har den 16. februar 2020 ansøgt om dispensation fra klitfredningszonen til 

flytning af anneks og energirenovering af sommerhus, matr.22aæ, Vandflod By, 

Oksby, Skippervej 38 B, 6857 Blåvand - Varde kommune. 

 

Der er efterfølgende ansøgt om lovliggørelse af det eksisterende anneks. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2
 § 1, jf. § 4, til det ansøgte: 

 

- lovliggørelse af anneks, 

- flytning af anneks, 

- ydre facadeændringer ved etablering af nye døre og vinduer, 

- udvendig isolering med 20 cm, 

- opførelse af ny tagkonstruktion, 

- gravearbejder ved fjernelse af olietank. 

 

Dispensationen vedrører alene klitfredningen. 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 
2 Bekendtgørelse nr. 1061 af 21. august 2018 af bekendtgørelse om klitfredning 
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Redegørelse for sagen 

Ejendommen er et sommerhusbeliggende i første række mod vandet på en rund på 

2764 m². Boligen er opført følge lifa-ois i 1979 med et boligareal på 73 m² og 

herudover findes et anneks opført før 1995 (ej opført i BBR). Annekset ses på 

luftfoto fra 1990 og har således eksisteret i minimum 30 år og kan antages at være 

opført i 1980´erne. 

 

Ansøger ønsker at flytte anneks og energirenovere sommerhuset, herunder opføre 

nyt stråtag med højere rejsning. I ansøgningen anføres: 

 

Ad 1. Flytning af anneks. 

For at forbedre adgangen til tømning af septiktank søges om tilladelse til at flytte 

annekset. Annekset er en A-konstruktion på 2,4 X 2,8 meter og ca. 2,5 m. i 

højden, der ligger i det åbne terræn (se billede bilag 4) med en passage over til 

sommerhuset. 

Annekset ønskes flyttet om på den anden side af sommerhuset (som vist på 

situationsplan, bilag 1) hvor den placeres 5 meter fra skel op mod rand 

bevoksning og bag ved nogle høje buske så den skjules mest muligt. 

Herved bliver der fri adgang til septiktank og annekset flyttes fra det åbne 

terræn og sikre et lidt bedre udsyn for bagboerne. 

 

Ad 2. Energi renovering m.v. 

Sommerhuset er på 83,18 m2, bygget 1978 efter datidens bygnings regulativer og 

med oliefyr og brændeovn. 

Der ønskes følgende ændringer: 

1.  Etablering af luft/vand varmeveksler 

2.  Isolering efter de nye normer. 

a.  Ny tagkonstruktion med isolering efter de nye normer 

b.  Ydervæggene isoleres efter de nye normer 

3.  Nye vinduer og døre. 

Ad 1. Etablering af veksler 

1.  Gammel olietank på 2500 l tømmes, opgraves, bortskaffes og arealet 

reetableres. 

2.  Skorsten med 2 løb nedtages og erstattes af skorsten med et løb til pejseindsats 

3.  Yderdel til veksler planlægges til at blive etableret uden for det klitfredede 

areal. 

Ad 2. Isolering efter de nye normer. 

a. Nyt stråtag og tagkonstruktion. 

Det nuværende stråtag er med 40 graders taghældning, hvilket ikke er optimalt 

for stråtag (som er deklareret i området) i henhold til Tækkelaugets anbefalinger 

for veludført arbejde. Brancheforeningen anbefaler 45 grader som den korrekte 

hældning for stråtag og det er derfor den løsning der ansøges om tilladelse til at 

anvende. 

Den nuværende hældning på 40 grader sammen med den kraftige vind, der er 

ved Vesterhavet, besværliggør en hurtig afdrypning af regnen, som derved får 

stråene til at rådne hurtigere end ved den optimale hældning på 45 grader. Det 

reducere tagets levetid betydeligt (nuværende stråtag har kun holdt i ca. 12 år). 

b. Isolering i ydervæggene med 20 cm. 

http://www.kyst.dk/
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Effekten af disse tiltag er vist i snittegningerne vedlagt. Ved at ændre hældningen 

øges højden med ca. 60 cm.  

Ved at øge isoleringen i tagkonstruktionen og de lodrette vægge med ca. 20 cm., 

øges kiphøjen med yderligere 40 cm. (se vedhæftet snit tegning bilag 2). 

Det betyder samtidig at husets omfang øges med 20 cm. hvilket øger arealet med 

7, 06 m2. 

Ad 3. Nye vinduer og døre 

Vinduer og døre udskiftes med nye med energi glas og bedre konstruktioner.  

Den ene yderdør flyttes om på den anden side af huset for at komme tættere til 

indkørslen på grunden. Herved reduceres trafikken på grunden med ca. 50% og 

holdes i den ende hvor indkørslen til grunden er. 

 

   
Ny placering af anneks                Eksisterende forhold 

 

 

 

 
Facader efter dør- og vinduesændringer og isætning af 2 velux-vinduer i 

tagfladen 

http://www.kyst.dk/
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Ændring af tagkonstruktion 

 

  

 
Eksisterende bebyggelse 

 

 
Luftfoto 1990 
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Ejendommen er beliggende i/op til Natura 2000-område nr. 89 - Vadehavet 

(habitatområde nr. 78, fuglebeskyttelsesområde nr. 57), jf. bekendtgørelse nr. 1595 

af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter. 
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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. 

 

Efter § 8 a, stk. 1, nr. 6, gælder forbuddet i § 8, stk. 1, ikke for mindre vedligehol-

delsesarbejder på bygninger, herunder udskiftning af vinduer og tage m.v., når 

bygningshøjden ikke derved forøges eller kun forøges i ubetydeligt omfang. 

 

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. 

 

Før der gives dispensation fra klitfredningen, skal der ifølge bekendtgørelse nr. 

1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområde 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 § 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. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for klitfredningslinjen og forudsætter derfor dispensation 

efter naturbeskyttelsesloven. 

 

http://www.kyst.dk/
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Anneks 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at annekset ud fra et indrettelseshensyn må 

anses for at være lovligt beliggende på ejendommen, idet det har eksisteret 

(upåtalt) i over 30 år, ligesom der – når der henses til bygningens begrænsede 

størrelse – ikke ses at være væsentlige samfundsmæssige hensyn som taler imod 

en lovliggørende dispensation til at bibeholde annekset, dets alder taget i 

betragtning. 

 

Det er i Natur- og Miljøklagenævnets praksis antaget, at selve det forhold, at et bygge-

arbejde er udført for meget lang tid siden kan medføre en begrænsning i myndighedens 

mulighed for at kræve lovliggørelse. Omfanget af denne begrænsning - indrettelses-

hensyn - er baseret på en konkret vurdering af bl.a. karakteren af det ulovlige forhold. 

Det indgår også i vurderingen, om der er væsentlige samfundsmæssige interesser i 

håndhævelsen i den enkelte sag. 

Det må antages som udgangspunkt, at jo stærkere en beskyttelsesinteresse desto flere 

år skal der gå, før retten til fysisk lovliggørelse fortabes. 

 

Kystdirektoratet finder herefter at der kan meddeles en lovliggørende dispensation 

til at bibeholde annekset. 

 

Kystdirektoratet finder endvidere, at der herefter kan dispenseres til flytning af 

annekset som ansøgt. Direktoratet finder, at de anførte forhold omkring tømning 

af septiktank, er et særligt forhold, ligesom, der ikke ses at være landskabelige 

forhold som taler imod den ny placering. 

 

Energirenovering af sommerhuset  

Efter praksis dispenseres til udvendig isolering af vægge på sommerhuse uanset 

dette forøger det bebyggede areal. Ligeledes accepteres en mindre forøgelse af 

husets højde som følge af tidssvarende isolation i tag. 

 

For huse med stråtag kan efter en konkret vurdering accepteres en øget højde 

såfremt tagets hældning er under de for stråtag anbefalede 45 grader og 

taghældningen ønskes øget hertil. 

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at der som ansøgt kan dispenseret til 

forøgelsen af det bebyggede areal med ca. 7 m² som følge af 20 cm udvendig 

isolation. Ligeledes finder direktoratet, at der foreligger en særlig begrundelse til 

at forøge bygningshøjden med 1 m, når der henses til, at denne forøgelse udgøres 

af såvel øget rejsning på stråtaget (således det opfylder anbefalet hældning) som en 

forøgelse som følge af øget isolering mv. 

 

Fsv. angår isætning af nye vinduer og ændring af døre samt udskiftning af 

skorsten, ses dette ikke at påvirke kystlandskabet i negativ retning, hvorfor der 

dispenseres hertil som ansøgt. 

 

Kystdirektoratet finder endvidere, at der kan dispenseres til de ansøgt 2 velux-

vinduer i tagfladen, når der henses til det beskedne vinduesareal i bygningskrop-

pen i øvrigt. 
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Der dispenseres endvidere til nødvendige gravearbejder i forbindelse med fjernelse 

af olietanken samt ved flytning af annekset. Terræn skal retableres. 

 

Kystdirektoratet dispenseres således til det ansøgt i sin helhed. 

 

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. 

 

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. 

 

http://www.kyst.dk/
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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: 

 

 Varde Kommune, vardekommune@varde.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Varde, varde@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Sydvestjylland, sydvestjylland@friluftsraadet.dk   

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Varde, varde@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk   

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

 

vardekommune@varde.dk; dn@dn.dk; varde@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

sydvestjylland@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; varde@dof.dk; 

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

eh@danforel.com 
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