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BØGEBJERG HOLDING ApS  

Holger Sørensen 

Baskærvej 7 

6040 Egtved 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 20/00363-2 

Ref. Jan Kofod Winther 

03-03-2020 

 

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af ny 

bebyggelse på matr.22d, Agtrup By, Sdr. Bjert, Agtrup Midtskovvej 122, 

6091 Bjert, Kolding Kommune 

 

 

Ansøgning 

Kystdirektoratet meddelte den 6. november 2019 afslag på dispensation til 

opførelse af ny bebyggelse, idet såvel udhuse som beboelse størrelsesmæssigt gik 

ud over hvad der kunne forventes dispensation til på ejendommatr.22d, Agtrup 

By, Sdr. Bjert, Agtrup Midtskovvej 122, 6091 Bjert, Kolding Kommune.  

 

Du har den 18. december 2019 og 24. februar 2020 fremsendt reviderede 

ansøgninger om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af nyt hus 

og driftsbygninger / udhuse på ejendommen samt ændring af skel. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed afslag dispensation i medfør af naturbeskyttelses-

lovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til opførelse af den ny bolig og udhuse som ansøgt. Der 

meddelelse endvidere afslag på den ansøgte placering af den ny bebyggelse 

 

Afgørelsen kan påklages jf. afsnittet herom. 

 

Redegørelse for sagen 

Ejendommen er en beboelse beliggende i landzone med et jordtilliggende på ca. 

7,6 ha, Ejendommen er i sin helhed omfattet af strandbeskyttelseslinjen og delvist 

af skovbyggelinjen, og beboelsen ligger i den udvidede del af det strandbeskyttede 

område. Ejendommen er delvist skovbevokset og har herudover åbne arealer. 

Fredskovarealerne udgør ca. 3,5 ha og et ”græsningsareal” foran beboelsen ned 

mod kysten ca. 1 ha. Herudover findes en større lysning i tilknytning til 

fredskovarealer, som er delvist bevokset, og delvist åbne arealer omkring og bag 

beboelsen.  

 

Den eksisterende beboelse er i 1½-plan med et grundareal på 133 m² samt en 1. 

sal på 85 m², der er fuldt udnyttet til beboelse – i alt 218 m² beboelsesareal. Taget 

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

http://www.kyst.dk/
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danner mod veste et udhæng på ca. 2 m overdækket areal på ca. 15 m² i grundplan 

og med en balkon i 1. sals højde. Der er opført en garage på 36 m² i direkte 

forlængelse af beboelsen mod øst. 

 

Herudover findes registreret 188 m² udhuse mv. fordelt på 7 mindre bebyggelser 

på hhv. 47m² (B2 carport), 20 m² (B3 udhus), 27 m² (B4 drivhus), 36 m² (B5 

garage), 8 m² (B6 udhus - skovhytten), 40 m² (B7 spejderhytte), og 10 m² (B8 

udhus).  

 

Beboelsen, garagen (B5) samt carport (B2) nedrives og der skal opføres en ny bolig 

i 1½-plan med et grundareal på 184 m² med fuld kælder samt 63 m² beboelse på 

1. sal, i alt 250 m² beboelsesareal. Endvidere opføres i alt 60 m² overdækket areal 

– ca. 30² m i stueplan i den vestlige ende af boligen, ca. 20 m² under en balkon 

mod kysten og ca. 10 m² ved indgangspartiet (efter Kystdirektoratets opmåling). 

Der opføres endvidere to udhuse på hver 150 m² symmetrisk anbragt mod syd og i 

tilknytning til beboelsen. 

 

Beboelsen udformes i lighed med den eksisterende som et længehus, men med en 

markant frontspids mod vandet, hvor husets facaden endvidere er en næsten hel 

glasfacade afbrudt af enkelte murpartier. Frontspidsen opføres med en overdækket 

altan på ca. 20 m² og overdækker et tilsvareden areal under. 

 

Den ny beboelse opføres med beboelsens østlige gavl af bebyggelsen i 1½-plan 

forskudt ca. 17 m mod øst hvor terrænet ligger ca. 1½ m lavere end ved den 

nuværende placering. Den ændrede placering centrerer beboelsen i forhold til 

markvejen, som fører op til ejendommen, hvorved den samlede bebyggelse vil 

fremtræde som et symmetrisk anlæg set fra vejeadgangen, da udhusene er placeret 

på hver side af aksen gennem vejadgangen. 

 

I husets kælderplan, der primært er angivet benyttet til ”rekreative” formål, 

anlægges en ca. 10 m lang lysgård ud for jagtstuen. Jagtstuer er forsynet med 2 

fløjdøre og store vinduespartier ud mod lysgården, hvorfra der fører en trappe til 

terræn. 

 

 
Eksisterende beboelse 

http://www.kyst.dk/
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Endvidere ønskes opført 2 driftsbygninger/udhuse hver på 150 m² på hver side af 

beboelsen. Kystdirektoratet har tidligere tilkendegivet i afslaget af 6. november, at 

der vil kunne forventes dispensation til at opføre en samlet udhusmasse på 200 - 

220 m² til jordbrugsdrift og garageformål i tilknytning til en ny beboelse, 

såfremt den eksisterende garage og carport fjernes. 

 

Det bemærkes, at (mindre) dele af driftsbygningerne i jf. den tidligere ansøgning 

skal anvendes til ”boligformål” – bryggers, vaskemaskiner og opbevaring – angivet 

til 14 m². 

  

Ejendommen mod øst ejes endvidere af ansøger, og der ansøges om de nødvendige 

justeringer af skel således hele bebyggelsen ligger på matriklen, idet dele af den ny 

bebyggelse placeres over det nuværende skel.  

 

Ansøger har til det fremsendte projekt bemærket ved fremsendelsen (idet der 

refereres til tidligere projekt): 

Hovedhuset er på vedhæftede tegning reduceret til 250 etage m2, Udhusene er 

reduceret til 150 m2 hver. 

Den ene udhus tænkes anvendt som bilgarage samt maskinhus til skovtraktor, 

vogn, snerydningsmateriel, trailer, have park maskiner m. v. Den anden 

udbygning tænkes anvendt til et mindre værksted, foderopbevaring samt stald til 

4-5 stk. amme køer som i sommerhalvåret er tiltænkt at skulle naturpleje de åbne 

græsarealer som ligger på både matr. Nr. 22D samt nr. 65A, og som til den tid 

begge får undertegnede som ejer. 

Jeg har fået en landmåler til at indtegne terrænforskellene således at vi kan 

visualisere for Dem hvordan forholdene er derude, og hvordan vi tænker at det 

er mest hensigtsmæssigt at placere bygningerne i fh. t. terrænet, og stort set uden 

at flytte på huset i fh. t. det eksisterende hus, samt overholde max højde på 8,5 

meter. (Se kote og Skelplan). 

På kote og Skelplan fremgår det at vi via landmåleren vil ansøge om at flytte 

skellet nogle meter, for at bygningerne kan placeres centralt for indkørslen og 

mest hensigtsmæssigt i fh. til terræn forholdene, samt derved at foretage mindst 

mulig terrænregulering. Måske De allerede nu kan tilkendegive om hvorvidt 

Kystdirektoratet ser mulighed for at godkende denne mindre ændring af skel 

mod øst ?!? 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Tagetage 63 m² 

 

 

 
Kælderplan 184 m² 
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”Eksisterende hus der fjernes” omfatter også garage 

 

Endvidere ønskes opført 2 driftsbygninger/udhuse hver på 150 m² på hver side af 

beboelsen. Kystdirektoratet har tidligere tilkendegivet i afslaget af 6. november, at 

der vil kunne forventes dispensation til at opføre en samlet udhusmasse på 200 - 

220 m² til jordbrugsdrift og garageformål i tilknytning til en ny beboelse, 

såfremt den eksisterende garage og carport fjernes. 

 

Det bemærkes, at (mindre) dele af driftsbygningerne ifølge den tidligere 

ansøgning, skal anvendes til ”boligformål” – bryggers, vaskemaskiner og 

opbevaring – angivet til 14 m². 

  

Den ansøgte placering nødvendiggør endvidere skelforandring mod øst. 

Ejendommen mod øst ejes endvidere af ansøger, og der ansøges herom  

http://www.kyst.dk/
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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 i 

§ 15, stk. 1. 

Efter stk. 3, nr. 10) kan der uanset stk. 1, gøre undtagelse fra § 15, stk. 1, til 

etablering af mindre kviste og tagvinduer på en helårsbolig så vidt muligt på den 

side af boligen, der vender væk fra vandet, og efter  

nr. 11) til en mindre udvendig kældertrappe og mindre lysskakter i forbindelse 

med kælderen under en helårsbolig. 

 

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, idet Kystdirektoratet lægger til grund, 

at der ikke er tale om en landbrugs- eller skovbrugsejendom omfattet af § 15a, stk. 

1, nr. 6. 

 

Kystdirektoratet har lagt oplysningerne i BBR til grund for det følgende. Ansøger 

har oplyst, at dele af ”garagen” er bolig (23 m²). Kystdirektoratet har konkret 

efterprøvet hvorvidt dette vil ændre ved nedenstående vurderinger og konklusio-

ner, hvilket det ikke gjorde. 

 

Opførelse af ny beboelse – udformning og størrelse 

Efter administrativ praksis meddeles normalt dispensation fra naturbeskyttelses-

lovens § 15 til – efter nedrivning - at genopføre 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. 

http://www.kyst.dk/
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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 

 

Kystdirektoratet tilkendegav i afslaget af 6. november 2019, ”at man vil være 

sindet at dispenseres til en bolig på op til 250 m² beboelsesareal opført i op til 

1½-plan, og med et overdækket areal stort set svarende til den eksisterende 

boligs.” 

 

Den ansøgte bolig opføres i 1½-plan med et grundareal i stueplan på 184 m².  

1. salens ”grundflade” er på ca. 202 m² med et muligt boligareal på ca. 140 m², 

hvoraf dog alene 63 m² er udnyttet og indgår i ”boligarealet”. Midt-fløjen med 

indgangsparti (hall mv. på ca. 55-60 m²) er åben til kip bortset fra ca. 16 m² 

udsigtsrepos i 1. sals højde. Endvidere indgår den venstre sidefløjs 1. sal ikke i 

boligen, men henligger som loftsrum med tagvinduer. Der kunne her indrettes 

boligareal på ca. 45 – 50 m² tilsvarende den anden sidefløjs boligareal. 

 

Denne ekstensive udnyttelse af 1. salen medførere, at boligens ydre størrelse 

forøges væsentligt i forhold til den eksisterende. Eksempelvis forøges bygnings-

længden ved 1. salen fra de eksisterende 17 m til 27 m (ved næsten samme 

bygningsbredde). Forøgelse af bygningens længde med 10 m ”modsvares” af et 

boligareal på 1. sal, der formindskes med 22 m² til 63 m² i forhold til den 

eksisterende beboelses 1. sal med 85 m² boligareal. 

 

Disse forhold medfører at den ansøgte bolig – sammenlignet med den der nedrives 

– vil blive markant større i volumen og dermed fremtræder væsentligt større og 

dermed mere dominerende i landskabet end den eksisterende, uanset udvidelsen i 

boligarealet vil være forholdsvis beskedent med 32 m². 

 

Var den ansøgte boligen opført som den eksisterende med fuldt udnytte 1. sal, ville 

boligarealet være skønsmæssigt omkring 315-330 m² (Kystdirektoratets skøn). 

 

http://www.kyst.dk/
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Kystdirektoratet finder, at der er et væsentligt misforhold imellem boligens ydre 

fremtræden (størrelse / volumen) og dens boligareal på 250 m². Et misforhold 

som strider mod ovennævnte praksis om genopførelse af boliger, hvor der lægges 

afgørende vægt på at:  Det er som udgangspunkt en forudsætning, at bygningen 

opføres med omtrent samme placering, størrelse og karakter som den gamle. 

 

Kystdirektoratet meddeler på denne baggrund afslag til dispensation til at opføre 

den ny beboelse som ansøgt med en ekstensiv indre arealudnyttelse, idet der ikke 

ses at være en særlig begrundelse herfor. Den ansøgte udformning af boligen vil 

således medfører en bebyggelse, der ud over at afvige i størrelse og karakter fra 

den eksisterende, vil få en uønsket påvirkning af det omgivende kystlandskab. 

 

Kystdirektoratet skal endvidere bemærke følgende om boligens udformning, som 

strider mod en dispensation: 

 

- Den næsten sammenhængende markante glasfacade mod kysten vil være 

for dominerende. 

 

- Der ses endvidere ikke at være særlige forhold, som kan begrunde en 

dispensation til den projekterede lysgård i tilknytning til jagtstuen i kælder 

med fuld vindues-størrelse i bredden samt 2 fløjdøre. I kældre accepteres 

efter den lempeligere praksis i § 65b, stk. 3, nr. 11, kun mindre lysskakter i 

forbindelse med kælderen under en helårsbolig. 

 

At boligen ligger isoleret med begrænset synlighed fra omgivelserne, er ikke et 

særligt forhold, som kan begrunde en dispensation til forøget boligstørrelse, større 

vinduespartier, lysgårde el. lignende. 

 

Driftsbygninger/udhuse 

Kystdirektoratet finder, at der på baggrund af ejendommens karakter med skov og 

græsningsarealer kan dispenseres til en nødvendig bygningsmasse for arealernes 

udnyttelse og opretholdelse. Der er tidligere ved afgørelsen af 6. november 2019 

tilkendegivet at kunne etableres 200-220 m² driftsbygninger mod fjernelse af 

carport og garage (86 m²).  

 

Det bemærkes at det ved den tidligere ansøgning er tilkendegivet, at visse 

funktioner, der henhører under beboelse, så som bryggers, vaskemaskiner og 

lagerplads, er placeret i udhusene. 

 

Kystdirektoratet vil på denne baggrund ikke træffe endelig afgørelse om, hvorvidt 

det ansøgte areal på 300 m² kan godkendes, men fastholde tilkendegivelsen om, at 

der vil kunne opføres 200 – 200 m² udhuse. Ved en fornyet ansøgning må der 

nærmere udredes hvad der henhører under ”bolig” og hvad der er kan relateres til 

land- og skovbrugs lignende aktiviteter. 

 

Boligens ændrede placering 

For så vidt angår bygningens beliggenhed finder Kystdirektoratet ikke, at den 

ønskede forskydning af beboelsen med ca. 17 m mod øst kan imødekommes. Den 

ansøgte placering medfører, at bygningens østlige del bliver flyttet mod lavere 

http://www.kyst.dk/
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terræn, hvilket nødvendiggør yderligere terrænændringer, og der ses ikke at 

foreligge en særlig begrundelse herfor. 

 

Der ses således ikke at være nogen særlig begrundelse for at acceptere den ønskede 

flytning af beboelsen, men mindre ønsket om etablering at et symmetrisk anlæg 

lægges til grund. 

 

Dette hensyn vil dog ikke kunne tilsidesætte hensynet til at minimere indgrebene i 

kystlandskabet, og behovet for en landskabelig acceptabel placering af de ansøgte 

udhus-/driftsbygningers placering ses herved ikke at være tilsidesat, idet et 

symmetrisk anlæg ikke nødvendigvis er en kvalitativ forbedring i kystlandskabet. 

 

Kystdirektoratet skal endvidere bemærke, at den bolig, der vil kunne forventes 

godkendes, vil have et fodaftryk der (stort set) vil kunne rummes inden for den 

eksisterende boligs rammer.  

 

Kystdirektoratet finder således på det foreliggende grundlag, at en ny bebyggelse 

bør placeres (stort set) som den eksisterende, samt at driftsbygningernes 

udformning og placering må underordne sig dette. 

 

Kystdirektoratet har ikke nærmere vurderet hvorvidt der kan dispenseres til 

skelforandringen, idet denne ikke synes aktuel ovenstående afslag taget i 

betragtning. 

  

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 

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/
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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: 

 Kolding Kommune, kommunen@kolding.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk   

 Danmarks Naturfredningsforening, Kolding, kolding@dn.dk 

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Trekantsområdet, trekantomraadet@friluftsraadet.dk   

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Kolding, kolding@dof.dk 

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk  

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

 

 

kommunen@kolding.dk; dn@dn.dk; kolding@dn.dk; 

trekantomraadet@friluftsraadet.dk;  natur@dof.dk; kolding@dof.dk; 

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

kajak.dk; sager@jaegerne.dk; holger@porc-ex.dk  
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