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Arkitekthuset Ejnar Skovsted  

   

      

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 19/02060-3 

Ref. Jan Kofod Winther 

01-04-2020 

 

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udvidelse af en 

eksisterende taskekvist samt etablering af altan på matr.13d, Rodskov 

By, Hornslet, Strandvejen 158, 8410 Rønde, Syddjurs Kommune 

 

 

Ansøgning 

Du har den 30. juli 2019 ansøgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til  

udvidelse af en eksisterende taskekvist samt evt. etablering af altan på matr.13d, 

Rodskov By, Hornslet, Strandvejen 158, 8410 Rønde, Syddjurs Kommune. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af 

naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til etablering af det ansøgte 

kvistparti, med såvel som uden altan. 

 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet – se afsnittet 

”Klagevejledning”. 

 

Redegørelse for sagen 

Ejendommen er en helårsbeboelse beliggende ud til kysten adskilt herfra af 

Strandvejen. Beboelsen har et grundareal på 102 m² og har en udnyttet tagetage 

på 80 m². En eksisterende kvist, der er placeret asymmetrisk på tagfladen mod 

vandet ønskes erstattet af et kvistparti bestående af 6 vinduer/døre, der placeres 

symmetrisk. 

 

Herudover ønskes opført en 2 m bred altan og subsidiært ingen altan. 

 

I ansøgningen anføres: 

På vegne af ejer af ejendommen (fuldmagt er vedlagt) indsender vi hermed 

ansøgning om tilladelse til udvidelse af en eksisterende taskekvist på ejendom-

men samt etablering af altan foran. Taskekvisten ønskes ca. udvidet med 3 meter 

i bredden. 

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

 

http://www.kyst.dk/
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Ansøgningen begrundes dels med at nytteværdien/udsigten mod Århusbugten vil 

blive øget meget ved at udvide den eksisterende kvist, ligesom det efter vores 

mening vil forskønne ejendommen meget at få etableret en kvist som sidder i 

midten af huset, da den nuværende kvist sidder "skævt" placeret på tagfalden. 

 

1.salens lysindfald vil ligeledes blive øget meget ved at udvide den nuværende 

kvist i bredden. 

 

Vi håber I vil se positivt på vores ansøgning, da der er tale om en eksisterende 

kvist som blot ønskes udvidet - og således ikke egentlig nybyg på ejendommen. 

 

Bygherre ønsker ligeledes en altan foran kvisten som vil gå ca. 2 meter ud fra 

ejendommens facade. 

 

Da vi er bekendt med at strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt 

har vi i ansøgningen vedlagt et alternativt og reduceret forslag hvor altanen er 

undladt. (2. prioritet). Vi gør dog opmærksom på at forslaget med altanen er 

bygherres 1. ønske, såfremt dette ville kunne tillades, men at forslaget uden altan 

er det gældende - såfremt dette kan fremme vores ansøgning. 

 

 
Med altan 

http://www.kyst.dk/
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Uden altan 

 

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. 

 

Efter § 65 b, stk. 1, kan der i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i 

§ 15, stk. 1. 

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

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

side af boligen, der vender væk fra vandet. 

 

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. Tilstandsændringen 

forudsætter derfor, at der meddeles dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  

 

http://www.kyst.dk/
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Det ansøgte omfatter etablering af et væsentligt større vinduesareal/kvistparti 

mod vandet til erstatning for det eksisterende mindre parti. Det ansøgte kræver 

dispensation efter den restriktive bestemmelse i § 65, b, stk. 1, der forudsætter, at 

der er tale om et ”særligt tilfælde”.  Bestemmelsen i § 65 b, stk. 3, nr. 10, som 

lemper muligheden for mindre kviste og tagvinduer ”så vidt mulig mod land”, kan 

tolkes således, at der som udgangspunkt ikke kan forventes dispensation til 

vinduespartier i tagetagen mod vandet. 

 

Kystdirektoratet finder ikke, at det i ansøgningen er begrundet, at der er tale om et 

særligt tilfælde, som kan begrunde en så væsentlig udvidelse af den eksisterende 

kvist, hvad enten denne etableres med altan eller ikke. Kystdirektoratet vurderer, 

at det ansøgte medfører, at bebyggelsen vil fremtræde væsentligt mere markant i 

kystlandskabet.  

 

Det i ansøgningen anførte om, at ejendommen forskønnes samt at nytteværdien 

forøges ved forbedret udsigt over bugten, er ikke et særligt forhold som kan 

begrunde en dispensation, og kan således ikke føre til andet resultat. Det er således 

ikke en dispensationsfremmende begrundelse, at den eksisterende bebyggelse 

måtte have en uheldig fremtoning. 

 

Kystdirektoratet skal således efter en samlet afvejning af sagen meddele afslag til 

det ansøgte, såvel med som uden altanved vinduespartiet. 

 

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 

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/


 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 5 

 

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: 

 

 Syddjurs Kommune, syddjurs@syddjurs.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforenings, Syddjurs, syddjurs@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Østjylland, oestjylland@friluftsraadet.dk   

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forenings, Syddjurs, syddjurs@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk  

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

 

syddjurs@syddjurs.dk; dn@dn.dk; syddjurs@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

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

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

ejnar@arkitekthuset-skovsted.dk; thomasvalter@gmail.com;  
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