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Lars Reinhard Thomasen  

Fåborgvej 5 

8940 Randers SV 

 

Sendt på lareth@fiberflex.dk 

Kystdirektoratet 

J.nr. 19/00656-8 

Ref. Martin Cenholt 

Kjeldgaard 

03-03-2020 

 

Afgørelse om bygningsmæssige forhold på Havhusevej 23 i Allingåbro i 

Norddjurs Kommune 

 

Dispensation til etablering af bolig i indbygget garage, bibehold af 

kviste samt udestue inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen 

matr. nr. 8f Rygård Strand, Nørager i Norddjurs Kommune 

 

Ansøgning 

Du har den 6. marts 2019 fremsendt ansøgning om dispensation til at indrette 

bolig i en 20 m2 stor indbygget garage i eksisterende anneks til sommerhus på 

ovenstående ejendom. 

 

Undervejs i sagsbehandlingen har Kystdirektoratet fra din rådgiver modtaget en 

ansøgning om dispensation til bibehold af to kviste etableret på sommerhus på 

ejendommen, en udestue sammenbygget med sommerhuset samt til et drivhus, 

opført bag bygningerne. 

 

Afgørelse 

Indledningsvist oplyses det, at drivhuset, der er beliggende indenfor den udvidede 

strandbeskyttelseslinje, er opført før den udvidede linje trådte i kraft, og derfor er 

lovligt eksisterende i forhold til strandbeskyttelsen. 

 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk. 1 jf. § 15, til indretning af bolig i den indbyggede garage samt til bibehold 

af udestue og to kviste på boligen. 

 

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. 

 

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

http://www.kyst.dk/
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt 

jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 

 

Redegørelse for sagen 

Ejendommen matr. nr. 8f Rygård Strand, Nørager er beliggende på Havhusevej 

23, Allingåbro i Norddjurs Kommune. Ejendommen er på 2.200 m2 og noteret 

som sommerhus i landzone og i sin helhed beliggende indenfor strandbeskyttelses-

linjen. Den oprindelige 100 m strandbeskyttelseslinje gennemskærer ejendomm-

en, således at bygning 1 og næsten hele bygning 2 i BBR er beliggende indenfor 

den oprindelige linje sammen med udestuen, mens den bagvedliggende bygning 3, 

drivhuset, ligger i den udvidede linje. 

 

Af BBR fremgår, at der er et sommerhus (bygning 1) med et samlet bygningsareal 

på 103 m2 hvoraf 18 m2 er udestue, samt 65 m2 udnyttet tagetage for et samlet 

boligareal på 150 m2. Boligen er opført i 1875. Bygning 2 er et sommerhus, noteret 

som anneks til bygning 1, på 104 m2 med 20 m2 indbygget garage og et boligareal 

på 84 m2. Boligen er opført i 1875. Herudover er noteret et drivhus, bygning 3, på 

36 m2. Drivhuset er opført i 1968. 

 

Kystdirektoratet modtog i marts 2019 en ansøgning fra ejer om at inddrage 

garagen i bygning 2 til bolig, i forbindelse med at bygningen skulle 

gennemrenoveres. Garagen ligger som en integreret del af bygningen, omgivet af 

bolig på tre sider. Den eksisterende port erstattes med en dør. Kystdirektoratet har 

den 25. juni 2019 tilkendegivet overfor ansøger, at der vil kunne forventes 

dispensation til at inddrage 8 af de 20 m2 til forbedrede bad- og toiletforhold, men 

afslag til resten. 

 

 
Tegning af bygning 2 fra ansøgning, venstre tegning viser eksisterende forhold, højre fremtidige 

http://www.kyst.dk/
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Tegninger fra ansøgning, fremtidige forhold efter inddragelse af garage til bolig 

 

Ansøgers repræsentant har i forbindelse med sagsbehandlingen oplyst 

Kystdirektoratet, at Norddjurs Kommune har oplyst ejer, at bygning 1, 

sommerhuset, er blevet forsynet med to kviste mod kysten, uden tilladelse, at der 

er opført en udestue (som fremgår af BBR – 18 m2) uden tilladelse, samt at 

drivhuset, bygning 3, ikke er lovligt eksisterende. Ansøger har ansøgt 

Kystdirektoratet om lovliggørende dispensation, til bibehold af alle tre forhold. 

 

 
Fra ansøgning, billede af kviste i tagflade mod kysten 

http://www.kyst.dk/
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Fra ansøgning, billede af udestue 

 

Ved gennemgang af ortofotos (oprettede, målfaste flyfotos), er det 

Kystdirektoratets vurdering at kvistene er etableret i perioden mellem 1999 og 

2002, samt at udestuen eksisterede i 1988. Direktoratet finder efter 

gennemgangen af ortofotos ikke anledning til at tilsidesætte det i BBR oplyste om 

drivhuset alder. Det bemærkes, at boligen er opført som helårsbolig og, så vidt det 

ses af byggesagsarkivet, havde status som helårsbolig, da den udvidede linje trådte 

i kraft den 2. september 2002 i Århus Amt. 

 

 
Ortofoto fra 1988, udestue og drivhus ses opført 

 

Ejendommen er beliggende op til Natura 2000-område nr. 245 Ålborg Bugt østlig 

del (fuglebeskyttelsesområde nr. 112), jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 

2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 

samt beskyttelse af visse arter. 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 112  
Fugle:  lysbuget knortegås 

(T)  
edderfugl (T)  

sortand (T)  

 

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. 

 

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.  

 

Før der gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, skal der ifølge 

bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder 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 § 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 

Af ortofotos ses, at drivhuset eksisterede før den udvidede strandbeskyttelseslinje 

trådte i kraft, og af BBR fremgår at drivhuset er opført i 1968. Kystdirektoratet 

anser drivhuset, der ligger i den udvidede strandbeskyttelseslinje, for lovligt 

eksisterende.  

 

Det øvrige ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 

 

Indretning af bolig i garage 

Efter naturbeskyttelseslovens § 65b stk. 3 nr. 3 meddeles der dispensation til en 

mindre om- eller tilbygning med henblik på modernisering og udvidelse af toilet 

http://www.kyst.dk/
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og badefaciliteter i eksisterende sommerhuse. Efter praksis er en mindre 

tilbygning 6- 8 m2. Der meddeles efter praksis i udgangspunktet ikke dispensation 

til yderligere udvidelse af sommerhuse.  

 

Ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse kan være en tilstandsændring 

omfattet af forbuddet, når den nye anvendelse medfører en merbelastning af 

kystområdet. Indretning til beboelse og visse typer erhverv, anses efter praksis 

altid som en dispensationskrævende tilstandsændring. Efter Naturklagenævnets 

principielle afgørelse publiceret i Naturklagenævnet orienterer nr. 404 fra januar 

2007, NKO404, kan eksisterende etageareal (i boliger) i visse tilfælde inddrages til 

beboelse uden dispensation, da det ikke anses for en tilstandsændring, når der 

eksempelvis ikke sker ydre, bygningsmæssige ændringer. 

 

I den konkrete sag er der tale om, at en indbygget garage på 20 m2, der er helt 

integrereret i boligen og, efter det på tegningerne oplyste, omgivet af boligareal på 

tre sider ønskes indrettet til bolig. Ved ændringen udskiftes en port i bygningens 

facade med en dør. Da der således sker mere end bagatelagtige ydre 

bygningsmæssige ændringer, vurderer Kystdirektoratet at indretningen af bolig 

forudsætter dispensation. 

 

I dette helt særlige tilfælde, hvor garagen er helt integreret midt i boligen og der 

efter praksis kan meddeles dispensation til at inddrage en del af garagen til bolig, 

med dertilhørende bygningsmæssige ændringer, finder Kystdirektoratet at der kan 

indrettes bolig i hele garagen. Der er lagt vægt på, at der kun sker mindre 

ændringer af facaden, at der fremadrettet stadigt er tale om et sommerhus til én 

familie og at der alene er tale om en begrænset udvidelse af boligarealet indenfor 

bestående bygningsmæssige rammer. 

 

Kystdirektoratet bemærker, at der ikke kan forventes efterfølgende dispensation til 

opførelse af garage/udhuse på ejendommen. 

 

Lovliggørelse  

Et ulovligt etableret forhold kan lovliggøres retligt ved dispensation eller fysisk ved 

fjernelse. Forholdet skal i udgangspunktet behandles som om der var indgivet en 

forudgående ansøgning om dispensation. 

 

Efter det oplyste, er der ikke meddelt dispensation til forholdene. Kystdirektoratet 

har ikke kunnet finde afgørelser om udestue og kviste. 

 

Kviste 

Ejendommen er oprindeligt opført som en helårsbolig, fremtræder som en 

helårsbolig og er opført med udnyttet tagetage. 

 

Kystdirektoratet lægger til grund for afgørelsen, at kvistene er etableret i mellem 

1999 og 2002 og således har eksisteret i omtrent 20 år. Ejendommen har skiftet 

ejer i den mellemliggende periode, hvorfor det ikke er nuværende ejer, der har 

opført kvistene. 

 

http://www.kyst.dk/
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Da ejendommen er noteret som sommerhus, finder lovens § 65b stk. 3 nr. 10 om 

dispensation til kviste på helårsboliger ikke anvendelse. 

 

Kvistene er mindre kviste, der er etableret i tagfladen og de går således ikke ud til 

boligens facade. 

 

Efter en samlet vurdering af kvistenes fremtræden, det forhold at der er lovlig 

bolig på tagetagen, tiden der er gået siden opførelsen og bebyggelsens generelle 

fremtræden og påvirkning af kystlandskabet, meddeler Kystdirektoratet 

dispensation til bibehold af kvistene. Det er indgået med betydelig vægt, at 

kvistene har eksisteret upåtalt i 20 år samt at boligen er opført som helårsbolig og 

fremtræder som en sådan og i øvrigt er beliggende sammen med anden bebyggelse 

og ikke på en uberørt kyststrækning. 

 

Udestue 

Udestuen har eksisteret siden i hvert fald 1988. Den er opført landværts og 

sammenbygget med boligen, inde i ejendommens lukkede have, mellem boligen og 

det lovligt eksisterende drivhus. 

 

Efter en samlet vurdering af den tid udestuen upåtalt har eksisteret, størrelsen og 

karakteren af udestuen, placeringen landværts boligen i haven og ejendommens 

generelle fremtræden og beliggenhed, finder Kystdirektoratet at udestuen skal 

lovliggøres retligt ved dispensation. Sagens særlige omstændigheder og særligt det 

forhold, at udestuen har eksisteret upåtalt i mere end 30 år, er indgået med 

betydelig vægt. 

 

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. Der er lagt vægt på, at sagen omhandler forhold i 

og på eksisterende bebyggelse, indenfor haveareal på en ejendom udenfor Natura 

2000 området. 

 

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, 

http://www.kyst.dk/
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 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 Martin 

Kjeldgaard på mackj@kyst.dk  

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Hans Erik Cutoi-Toft 

Områdechef 

 

Afgørelsen er sendt til:  

 Norddjurs Kommune, plan@norddjurs.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs norddjurs@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Østjylland, oestjylland@friluftsraadet.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Norddjurs norddjurs@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk  

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 Stokvad, Rådgivende Ingeniører, Jan Mortensen, jm@stokvad.dk  
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plan@norddjurs.dk; dn@dn.dk; norddjurs@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

oestjylland@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; norddjurs@dof.dk; 

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

jm@stokvad.dk 
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