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Per Jensen og Helle Pedersen  
Holtevej 5 
7490 Aulum 
 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 20/00023-14 
Ref. Kaj Merrild Hareskov 
01-04-2020 
 

Dispensation til genopførsel og anvendelse af byggeri inden for 
strandbeskyttelseslinjen på matr.40a, Jegindø By, Jegindø, Havnevej 
34, 7790 Thyholm, Jegindø, Struer Kommune 
 
 
 
Ansøgning 
I har den 4. januar 2020 søgt om dispensation til at genopføre en bygning på 
ovenstående ejendom, således at den nuværende lade/stald rives ned og 
genopføres som bolig – og samtidigt overgår den nuværende bolig til 
driftsbygning. 
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1. jf. § 15, til genopførslen og byttet mellem bolig og driftsbygning, jf. 
nedenstående gennemgang. 
 
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. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt 
jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
 
I forbindelse med ansøgningen har ansøger bedt om en tilkendegivelse af, hvor der 
kan anses at være have på ejendommen. Tilkendegivelse herom gives sidst i denne 
afgørelse 
 
 
                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 

http://www.kyst.dk/
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Vilkår for dispensationen 
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår: 

- Boligen må kun have en boligenhed, hvorfor der ikke må indrettes bad 
eller køkken i annekset i den gamle bygningsenhed. 

- Ejer dokumenterer over for Kystdirektoratet, at den fraflyttede boligenhed 
er overgået til erhverv, i umiddelbar forlængelse af byggeriet. Dog senest 
3½ år fra denne dispensation, hvis dispensationen udnyttes.    

 
Denne dispensation er først gyldig, så snart endelig tinglysning har fundet sted.  
Kystdirektoratet tinglyser ovennævnte vilkår på ejendommen efter klagefristens 
udløb. Tinglysningen sker for ejers regning jf. naturbeskyttelseslovens § 66. Hvis 
der klages over dispensationen, sker tinglysningen kun, såfremt Miljø- og 
Fødevareklagenævnet stadfæster dispensationen. 
 
Redegørelse for sagen 
Ejendommen er registreret som landbrugsejendom og har en samlet bebyggelse på 
275 m2 – heraf 125 m2 bolig.  
 
Efter genopførslen vil det samlede bebyggede areal fortsat være på 275 m2, fordelt 
på 160 m2 bolig (heraf ca. 23 m2 indbygget terrasse) og 115 m2 erhverv.  
 
De 160 m2 bolig er fordelt med 95 m2 i den nye bygning (heraf ca. 23 m2 
indbygget terrasse), og 65 m2 i den nuværende bygning – lige over for nybyggeriet. 
 
Ejendommen ligger inden for strandbeskyttelseslinjen.  

2019, 
ortofoto, med anførsel af strandbeskyttelseslinje (orange) og § 3 område 
strandeng. Længen med rødt er i dag bolig – længen med gråt tag er i dag lade  
 
Ansøger ønsker at rive den nuværende lade/stald ned – og genopføre bygningen 
som bolig. Samtidigt overgår den nuværende bolig til erhvervsbygning.  
 
Ejendommen ligger i kote 2,0 m, og ansøger ønsker derfor at hæve den genopførte 
bygning med 0,5 m.  
 
Den genopførte bygning ønskes placeret 2,5 m fra den nuværende længe med rødt 
tag, som det ses på nedenstående skitsetegning.  

http://www.kyst.dk/
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Medsendt skitsetegning med angivelse af at det bygningen med rødt tag 
fastholdes – og angivelse af placering af ny beboelse 
 

 
Medsendt skitsetegning, hvor døre og vinduer i eksisterende og nye bygning er 
vist mod hinanden 
  
Ansøger er bekendt med forbeholdet for at placere bolig i to forskellige bygninger 
på en ejendom – men ønsker ikke at sammenbygge de to bygninger – både fordi 

http://www.kyst.dk/
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den nye bygning søges hævet med o,5 m, og fordi det angiveligt ikke vil være en 
god bygningsmæssige løsning. 
 
Ansøger begrunder placeringen af den nye bygning således: 
Der vil blive behov for en afstand på 2,5 meter mellem de 2 bygninger. Vi har 
opgjort denne nødvendige afstand sådan her: 
 
Dør/vinduesåbning i nybyggeri ca. 1 meter (døre/vinduer er ikke 1 meter i 
bredden/åbning, men vi vurderer at der skal være lidt luft, så de ikke støder 
sammen i blæst mv.) 
Dør/vinduesåbning i eksisterende byggeri ca. 1 meter (døre/vinduer er ikke 1 
meter i bredden/åbning, men vi vurderer at der skal være lidt luft, så de ikke 
støder sammen i blæst mv.) 
Terrænovergang på mindst 2 trin - 0,5 meter 
I alt minimum 2,5 meter. 
 
Hvis der er mindre plads mellem bygninger kan der være udfordringer med at 
gå mellem de 2 bygninger, hvis et vindue er åbent i den ene bygning, hvor der så 
vil være meget lidt plads til at komme over til den anden dør. De 2 indgangsdøre 
sidder nemlig ikke præcist lige overfor hinanden. Og her vil en halv meter altså 
ikke være for meget efter vores opfattelse. 
 
Ved en afstand på 2,5 meter vil afstanden mellem bygninger også fremstå meget 
lille pga. udhæng på husene, der forventeligt er ca. 0,5 meter på hver bygning. 
Hermed bliver der således alene ca. 1,5 meter fra udhæng til udhæng.  
 
Ansøger har været i dialog med kommunen og anfører: 
Værelsesindretning og opholdsrum der indrettes i eksisterende bygning kan 
ifølge foreløbig aftale med Struer Kommune godkendes som en anneks, og ikke 
som en ekstra boligenhed. Der etableres hverken badefacilitet eller 
køkkenfacilitet i denne del af ejendommen, hvilket er en betingelse også fra 
kommunen, således der ikke er tvivl om, at der alene er en boligenhed på 
ejendommen som nu. Der er ingen planer om udlejning eller lignende, da det 
primært er for at få et par ekstra værelser. Struer Kommune har på møde 
vurderet, at vi kan få landzonetilladelse til at lave anneks som beskrevet, hvis det 
laves i den eksisterende bygningsmasse 
 

 
1991, Danmark set fra luften, ejendommens nuværende udseende  

http://www.kyst.dk/
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I forbindelse med det nye byggeri har ansøger vedlagt nedenstående illustrationer.  

 
Medsendte illustrationer, øverst mod øst (mod vandet), nederst mod vest (mod 
land). Den åbne indbyggede terrasse ses for enden af huset 

  
Medsendte illustrationer, øverst mod nord (ind mod anneks i forblivende 
bygning), nederst mod syd (på langs med vandet) 

http://www.kyst.dk/
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De skraverede steder på illustrationerne er fast væg, efter reducerede ønsker om 
vinduespartier i byggeriet.  
 
Der er ingen tagvinduer i bygningen.  
 
Tilkendegivelse om have på ejendommen 
Ansøger har vedhæftet nedenstående kortklip med ønske om, at det kan 
tilkendegives som lovlig have på ejendommen. 

  
Kortklip medsendt ansøgningen 
 
Kystdirektoratet har fundet nedenstående tre luftfotos, som bedst viser, hvorledes 
der har været have på ejendommen.   
 

 
1954, Danmark set fra luften, der ses have på ”gårdspladsen” og træer søværts 
lade/stald  

http://www.kyst.dk/
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1991, Danmark set fra luften, der ses have på gårdsplads, søværts bygningerne, 
og ud mod grusvejen (ved nuværende bolig) 
 

 
2019, skråfoto, der vurderes at være have på gårdsplads, søværts bygningerne, 
og ud mod grusvejen (ved nuværende bolig) 
 
Kystdirektoratet kan tilkendegive, at der er have i det af ansøger angivne areal – 
dog ikke så langt mod vest (landværts) som ansøger ønsker.  
Haven ophører, hvor der på ovenstående fotos ses dyrket landbrugsjord. 
Tilkendegivelsen gælder for den del af ejendommen, som ligger inden for 
strandbeskyttelseslinjen. 

http://www.kyst.dk/
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Ejendommen er beliggende 1 km fra Natura 2000-område nr. 28, Agger Tange, 
Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø 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. 
 
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 

http://www.kyst.dk/
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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. 
 
Ansøgers ønske om at bytte boligenhed og erhvervsenhed om, mellem de to 
bygningsenheder på ejendommen, vurderer Kystdirektoratet ikke giver en øget 
belastning af det strandbeskyttede område, hvorfor der kan dispenseres til dette. 
 
Forøgelsen af boligarealet ligger inden for det, der efter praksis kan dispenseres til.  
 
Ønsket om at hæve den genopførte bygning med 0,5 m vurderer Kystdirektoratet 
rimeligt begrundet, henset til at bebyggelsen finder sted i kvote 2,0 meter. 
 
Kystdirektoratet vurderer, at det nye byggeri ikke vil indebære en væsentlig 
påvirkning af kyststrækningen. Det træder i stedet for en allerede eksisterende 
bygning – og bygningens fremtræden, herunder vinduespartier, falder inden for 
praksis i lignende sager. De største vinduespartier vender ikke direkte ud mod 
vandet.  
 
Ønsket om at have bolig både i det nye byggeri og delvist i det nuværende byggeri, 
har givet Kystdirektoratet anledning til at overveje risikoen for, om der på sigt kan 
blive oprettet to boligenheder på ejendommen.  
I det konkrete tilfælde vurderer Kystdirektoratet, at risikoen herfor er marginal. 
Dette skyldes både tinglysningen om forbuddet mod to boligenheder, afstanden 
mellem de to bygninger, og at indgangsdørene mellem de to bygninger vender mod 
hinanden. Kystdirektoratet vurderer derfor, at de to boligenheder for alle praktiske 
forhold skal vurderes som sammenbyggede.  
Kystdirektoratet anerkender herved ansøgers begrundelse for at de to bygninger 
ikke bygges fysisk sammen. 
 
På baggrund sagens oplysninger, vurderes det, at der er tale om et særligt tilfælde, 
hvor der kan dispenseres fra strandbeskyttelseslinjen.  
 
Kystdirektoratet finder efter en konkret vurdering, at der i forhold til 
strandbeskyttelseslinjen ikke er afgørende landskabelige indvendinger mod 
ansøgningen.  
 
Det er indgået i Kystdirektoratets vurdering, at en dispensation ikke vil få utilsigtet 
præcedensvirkning i strid med bestemmelsens formål.  
       

http://www.kyst.dk/
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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. 

 
Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i 
naturbeskyttelsesloven. 
 
 
 

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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Med venlig hilsen 

 
Kaj Merrild Hareskov 
+45 91 35 74 44 
kaj@kyst.dk 
 
 
Afgørelsen er sendt til:  

 Struer Kommune, struer@struer.dk / teknisk@struer.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Struer, struer@dn.dk  
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds LimfjordSyd limfjordsyd@friluftsraadet.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Struer, struer@dof.dk  
 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 

jyllandskredsen@botaniskforening.dk  
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
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