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LIFA A/S Landinspektører, Vejle  

Roms Hule 4, st. 

7100 Vejle 

 

Per Christian Nielsen, LIFA A/S <pcn@LIFA.DK> 

Kystdirektoratet 

J.nr. 20/00198-5 

Ref. Jan Kofod Winther 

16-03-2020 

 

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til ændret 

anvendelse til helårshus og til ny bolig på matr.83c, Andkær By, 

Gauerslund, Solskinsvej 110, 7120 Vejle Øst, Vejle Kommune 

 

 

 

Ansøgning 

Du har den 10. januar 2020 ansøgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til  

ny bebyggelse og ændret anvendelse, matr.83c, Andkær By, Gauerslund, 

Solskinsvej 110, 7120 Vejle Øst, Vejle Kommune. 

 

Afgørelse 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed afslag på dispensation i medfør af 

naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 til ændret anvendelse til helårshus. Der 

meddeles endvidere afslag på genopførelse af det ansøgte som sommerhus. 

 

Afgørelsen kan påklages jf. afsnittet herom sidst i afgørelsen. 

 

Tilkendegivelse 

Kystdirektoratet skal endvidere tilkendegive, at såfremt bygningens status var 

blevet ændret til helårshus, ville der ligeledes være blevet meddelt afslag på 

genopførelse af den ansøgte bebyggelse.  

 

Redegørelse for sagen 

Ifgl. BBR er ejendommen bebygget med et sommerhus i 1½-plan med et grund-

areal på 54 m² samt et udhus på 30 m². Ansøger har opgivet boligarealet for 

sommerhuset til 94 m² incl. udedas på 3 m², samt et teknikrum på 5 m². Udhusets 

areal er på 24 m²  

 

Ejendommens status ønskes ændrer fra sommerhus til helårs. Endvidere ønskes 

den eksisterende bebyggelse nedrevet og der opføres en ny bolig i 1½-plan med et 

grundareal på 96 m² og 65 m² på 1. sal – i alt 161 m². 

 

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

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

Matr.nre. 83a og 83c udgør en samlet fast ejendom med et areal i henhold til 

matriklens oplysninger på 5.680m². 

Hele ejendommen er beliggende i landzone og omfattet af noteringen som 

strandbeskyttet areal samt pålagt fredskovsnotering. Begge noteringer omfatter 

dermed også det areal, hvorpå den på ejendommen eksisterende bebyggelse er 

beliggende. 

Bebyggelsen består af 2 bygninger, bygning 1, der er noteret som sommerhus, er 

opført som bindingsværkshus. Bygningen har tidligere være anvendt til 

helårsbeboelse. Bygning 2, der anvendes som gæstehus, er opført i træ. 

Bygning 1 er i henhold til BBR opført i 1843. Huset opvarmes i dag med 2 

brændeovne, og er uden isolering i gulv, vægge og loft. Vinduerne er enkeltlags 

glas. Bygningen er opført i 1½ plan og vores opmåling viser et samlet boligareal 

på 94m², samt et skur/teknikrum på 5m². I boligarealet er medregnet husets das 

på 3m². Bygningen fremstår velholdt. 

Bygning 2 anvendes som gæstehus og udgør i henhold til opmåling 26m². 

 

 

 

  
Bygning 1                                                         Bygning 2   

 

Området omkring de 2 bygninger anvendes til parkering og almindeligt ophold. 

Bebyggelsen er for offentligheden kun synlig fra Vejle Fjord i en smal stribe, der 

altid har været ryddet for højstammet træer. 

Som nævnt ønskes de 2 eksisterende bygninger nedrevet i helhed og erstattet med 

en ny og tidssvarende bolig, der fremtidigt ønskes anvendt til helårsbeboelse. 

Den nye bygning tænkes opført i 1½ plan med en placering stort set svarende til 

den nuværende bygning 1. Som det fremgår af nedenstående principskitse fast-

holdes det nordøstlige hjørne, men huset vinkles ca. 10° i forhold til det 

eksisterende. Facadelængden vil v-re uændret, mens hustest bredde af hensyn til 

en funktionel indretning øges med ca. knap 3 meter. Set fra kysten vil bygningen 

således ikke fremstå større end i dag, og iagttages helheden, vil området fremstå 

mindre bebygget end i dag, idet der kun opføres en bygning som erstatning for 

de nuværende 2. 

Den nye bygning ønskes opført i mursten og taget dækkes med tegl eller pap. 

Omkring huset anlægges terrasser til almindeligt ophold. Der henvises i 

sammenhængen til vedhæftede principskitser for det ønskede byggeri. Den nye 

bygning vil være underlagt gældende byggelovgivning, hvilket vil medføre en 

http://www.kyst.dk/
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væsentlig reduktion af varmetabet fra ejendommen, når der sammenlignes med 

den nuværende situation. 

 

 
 

 
 

Den omhandlede bebyggelse ligger mellem et område med helårshuse ved Ibæk 

Strandvej og et sommerhusområdet ved Andkær Vig med. Området har en 

udstrækning på ca. 2,8 km, og er stort set skovbevokset med fredskov. Der ligger 

ca. 12 boliger i området mellem kysten og jernbanen, af hvilke alene 3 er 

http://www.kyst.dk/
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helårsboliger. Resten er registeret som sommerhuse. Alle boliger ligger inden for 

strandbeskyttelseslinjen. 

 

 
Området mellem Ibæk Strandvej og Andkær Vig. Blå-sommerhuse / rød-helårs 

 

Ejendommen er beliggende i/op til Natura 2000-område nr. 79 - Munkebjerg 

Strandskov (habitatområde nr. 68), jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 

2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 

samt beskyttelse af visse arter. 

 

 
 

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. 3, 9 og 10, kan der uanset stk. 1 gøre undtagelse fra § 15, stk. 1, til  

3) en mindre om- eller tilbygning med henblik på modernisering og udvidelse af 

toilet- og badefaciliteter i eksisterende sommerhuse, 

9) udvendig isolering af en helårsbolig med op til 25 cm isolering, isolering af et 

tilhørende skur med op til 10 cm isolering og en mindre øgning af taghøjden i 

forbindelse med isolering, 

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

den side af boligen, der vender væk fra vandet. 

 

http://www.kyst.dk/
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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 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 

 

Ændret anvendelse fra sommerhus til helårsbolig  

Det er Kystdirektoratets vurdering, at den ændrede anvendelse fra sommerhus stil 

helårsbolig vil kunne medføre en uønsket udvikling i et område, hvor bebyggelse 

hovedsagelig er sommerhuse. Uanset boligen tidligere måtte have været anvendt 

til helårsbeboelse, finder Kystdirektoratet ikke, at dette kan begrunde en 

dispensation, boligstrukturen i området taget i betragtning. En ændring af 

områdets boligmasse fra sommerhuse til helårsbeboelse vil endvidere på sigt 

kunne medføre en uønsket og øget belastning af kystområdet. 

 

Kystdirektoratet meddeler derfor på det foreliggende grundlag afslag på denne del 

af ansøgningen. 

 

Uanset den resterende del af ansøgningen herefter kan siges at bortfalde, har 

Kystdirektoratet nedenfor vurderet hvilke rammer der vil være for opførelse af ny 

bebyggelse (såvel sommerhus som helårsbolig) på ejendommen. 

 

Genopførelse af ny bolig 

Efter administrativ praksis meddeles normalt dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 15 til – efter nedrivning - at genopføre et nyt hus, 

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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Kystdirektoratet finder, at den ansøgte justering af boligens placering vil kunne 

accepteres, hvorimod udformningen med de markante kviste findes at ligge uden 

for dispensationsrammen jf. § 65 b, stk. 3, nr. 9, efter hvilken der primært kan 

forventes dispensation til mindre kviste og fortrinsvis væk fra vandet. Boligens 

begrænsede synlighed er ikke et særligt tilfælde, som vil kunne begrunde den 

ansøgte udformning, som således ikke ville kunne godkendes. 

 

F.s.v. angår en ansøgte boligs størrelse finder Kystdirektoratet, at denne væsentligt 

overstiger hvad der vil kunne forventes meddelt dispensation til, hvad enten 

boligen måtte blive genopført som helårsbolig eller sommerhus. 

  

Kystdirektoratet lægger til grund, at ”boligen” alene består af bygning 1. Bygning 2 

finder Kystdirektoratet på det foreliggende grundlag i realiteten er et udhus, 

uanset det periodevis måtte blive anvendt til overnattende gæster. Efter praksis 

dispenseres der ikke til at konvertere udhus til boligareal. Derimod vil der kunne 

opføres et tilsvarende udhus med samme areal. Det bemærkes, at et sådant udhus 

vil kunne isoleres indvendigt med 10 cm., jf. § 65 b, stk. 3, nr. 10. 

 

Den eksisterende bolig har et grundareal på 54 m², hvortil kommer et udedas på 3 

m² sat et teknikrum på 5 m². Såfremt det lægges til grund, at dette er det samlede 

bebyggede boligareal, vil dette være 62 m². Udvendig isolation jf. § 65 b, stk. 3, nr. 

9, vil kunne begrunde en udvidelse med yderligere 7-8 m². 

 

For et helårshus ville der således efter praksis kunne dispenseres til en ny bolig i 

1½-plan med makismalt 70 m² bebygget areal, hvilket væsentligt overstiges af det 

ansøgte bebyggede areal på 96 m². 

 

For et sommerhus vil der kunne forventes en udvidelse af boligarealet med 5 m² til 

tilsvarende toiletforhold og en udvidelse af det bebyggede areal til udvendig 

nutidig isolation, hvilket vil være væsentligt mindre end det ansøgte byggeris 

arealer. 

 

Kystdirektoratet finder endvidere, at der ikke ses at foreligge en særlig 

begrundelse, som ville kunne føre til en dispensation.  

 

Der er i vurderingen lagt vægt på, at en dispensation til det ansøgte byggeri vil 

indebære en væsentlig påvirkning af kyststrækningen, og at en dispensation vil 

kunne skabe en utilsigtet præcedensvirkning i andre lignende sager, dvs. at andre 

grundejere vil kunne få en forventning om at kunne opnå dispensation til lignende 

byggeri inden for strandbeskyttelseslinjen i strid med lovens formål. 

 

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. 

http://www.kyst.dk/
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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  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Hans Erik Cutoi-Toft 

Afdelingschef 

 

 

 

http://www.kyst.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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http://www.virk.dk/
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Afgørelsen er sendt til: 

 

 Vejle Kommune, post@vejle.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Vejle, vejle@dn.dk 

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Trekantområder, trekantomraadet@friluftsraadet.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Vejle, vejle@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk  

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 Miljøstyrelsen, ojl@mst.dk;  

 

post@vejle.dk; dn@dn.dk; vejle@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

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

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

ojl@mst.dk; MARDP@vejle.dk; pcn@LIFA.DK;  

 

http://www.kyst.dk/
mailto:post@vejle.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:vejle@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:trekantomraadet@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:vejle@dof.dk
mailto:jyllandskredsen@botaniskforening.dk
mailto:miljo@kano-kajak.dk
mailto:sager@jaegerne.dk
mailto:ojl@mst.dk
mailto:post@vejle.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:vejle@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:trekantomraadet@friluftsraadet.dk;
mailto:natur@dof.dk
mailto:vejle@dof.dk
mailto:jyllandskredsen@botaniskforening.dk
mailto:miljo@kano-kajak.dk
mailto:sager@jaegerne.dk
mailto:ojl@mst.dk
mailto:MARDP@vejle.dk
mailto:pcn@LIFA.DK

