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Afgørelse om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af
ny helårsbolig til erstatning for eksisterende på matr.686, Kollund,
Bov, Fjordvejen 49A, Sønderhav, 6340 Kruså, Aabenraa Kommune

Ansøgning
Kystdirektoratet har den 17. januar 2020 modtaget den oprindelige ansøgning om
dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af ny helårsbolig til
erstatning for eksisterende på matr.686, Kollund, Bov, Fjordvejen 49A,
Sønderhav, 6340 Kruså, Aabenraa Kommune.
Direktoratet har efterfølgende haft en dialog med ansøger, som har resulteret i en
tilpasning af projektets udformning i forhold til kystbeskyttelsesinteresserne.
Afgørelse
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 1, jf. § 15, til genopførelse af bolig, garage samt en mindre
hævet terrasse som ansøgt og som beskrevet i redegørelsen.
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.
Redegørelse for sagen
Ejendommen er en stråtækt helårsbeboelse opført i 1727 og tilbygget/forlænget i
1991. Ejendommen er i sin helhed beliggende i det udvidede strandbeskyttelsesområde, inden for skovbyggelinjen og bebyggelsen ligger ca. 75 m fra kysten.
1

Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse
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Bebygget boligareal er 136 m² med en udnyttet 1. sal på 59 m² - i alt et
beboelsesareal på 195 m². Herudover findes et udhus på 40 m², et ”drivhus” på 5
m² i forlængelse af udhuset samt yderligere et udhus på 9 m² ifgl. BBR.
Den eksisterende bebyggelse med bolig og alle udhuse nedrives og der opføres en
ny bolig, en garage og en hævet terrasse (stort set) lig den eksisterende hævede
terrasse i udformning, men med et mindre areal. Boligen er utidssvarende og
ligger placeret direkte op mod en skrænt, hvorfor den ny bolig ønskes fremrykket 6
m mod vandet, hvor den placeres delvist på det eksisterende terrasseareal, der
ligger foran boligen. Garage- og udhusbygningen placeres mellem bolig og skrænt.
Den ny bolig opføres i 1½-plan med et bebygget areal på 150 m2, og med en 1. sal
på 100 m2 - i alt et boligareal bliver 250 m2. Boligen opføres i samme stil som den
eksisterende og med stråtag.
Garage- og udhusbygningen opføres med et areal på 58 m2. Ansøger har opgjort
arealet af småbygninger/udhuse der fjernes til i alt 60 m2.
I ansøgningen anføres:
Den eksisterende bygning ligger på kote 5,5 og har en højde på 6,8 m, således at
tagryggen i dag har kote 12,3. Huset er ret skævt, så i stueetagen varierer højden
fra gulv til loft fra 1,93 m til 1,83 m. Gennemsnitlig 1,88 m. På 1.etage er 2 rum
med kip, hvor der er 3,5 m fra gulv til loft, og i de øvrige rum er højden 1,97.
Den nye bygning, skal naturligvis opfylde de krav som bygningsreglementet
(BEK nr. 1399 af 12/12 2019) stiller til loftshøjder. Her er kravet fastsat til mindst
2,3 m i stueplan, og i rum med skråvægge kan kravet opfyldes med en fri
loftshøjde på mindst 2,3 m over mindst 3,5 m2 af gulvarealet. Kravene til
loftshøjder alene giver således et højere hus på 2 x 2,3 – (1,93+1,88) = 1,55 m.
Det nye hus skubbes 6 m mod vandet, således at huset bygges i kote 4,5 og med en
total bygningshøjde på 8,20 m vil tagryggen ligge i kote 12,70.
Den højere kote på 0,40 m til tagryggen kan således begrundes med kravene til
nybyggeri.
Terrasseanlæg
Den eksisterende terrasse forløber langs husets facade på 20 m og går ca. 5 m ud
mod vandet. Den er på i alt ca. 100 m2. Denne terrasse ”skubbes” blot med huset,
og placeres ca. (kote 5,5 – kote 4,25) 1,25 m lavere i terrænet, hvilket bevirker, at
den visuelt set vil være en naturlig del af haven. Terrassen vil få flisebelægning,
og der laves en trappe - som i dag – ned mod vandet. Terrasseskrænten vil blive
beplantet med buske og prydplanter, som i dag.
Kystdirektoratet skal bemærke, at terrassearealet efterfølgende er reduceret til 60
m² (som vist på grundplanerne nedenfor).
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Placering af ny bebyggelse – tværsnit af terræn

Facade af ny bolig – garagen er placeret bag boligen – og foto af eksisterende
(under)
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Eksisterende bebyggelse set fra vejen

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 § 15 a, stk. 3, kan der uanset forbuddet i § 15, stk. 1, i lovligt etablerede haver,
placeres mindre bygninger, anlæg og installationer i tilknytning til boligen og højst
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15 m fra denne, som en terrasse etableret i niveau med og i sammenhæng med
beboelsen, et gyngestativ, højbede og en sandkasse og andre legeredskaber samt et
mindre skur på op til 10 m², medmindre der allerede lovligt er opført et skur i
tilknytning til boligen. På tilsvarende måde kan der opføres et mindre drivhus på
op til 10 m² i forbindelse med helårsboliger.
Efter § 65 b, kan der i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 15,
stk. 1.
Efter § 65 b, stk. 3, nr. 1, kan der, uanset stk. 1 gøre undtagelse fra § 15, stk. 1, til
mindre bygninger, anlæg og installationer i haver som nævnt i § 15 a, stk. 3 og 4,
men som placeres uden tilknytning til beboelsen, og andre mindre anlæg og
installationer, som f.eks. drivhuse på op til 10 m2 og hævede terrasser.
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.
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.
På baggrund af de oplysninger Kystdirektoratet har modtaget i sagen om
bygningens udformning og placering mv., vurderes det, at det ansøgte er omfattet
af ovennævnte praksis, og at der derfor kan dispenseres fra strandbeskyttelseslinjen.
Kystdirektoratet har herved lagt vægt på, at den lidt ændrede placering ikke
vurderes at have reel indflydelse på kystlandskabet og at den er funktionelt
begrundet, samt at forøgelsen af boligarealet er i overensstemmelse med praksis
for ejendommen i den udvidede del af strandbeskyttelseslinjen jf. nedenstående
bemærkninger.
For arealer i den udvidede del af strandbeskyttelseszonen (100-300 m ) fremgår
det således af bemærkningerne til "kystloven" (lov nr. 439 af 1. juni 1994), at der
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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
Da boligen i nærværende sag opfylder ovennævnte betingelser, kan der gives
dispensation til udvidelse af boligen op til 250 m².
Der ses endvidere ikke at være forhold som taler imod, at den eksisterende
udhusmasse på ca. 60 m² konverteres til en garage- udhusbygning på 58 m² som
ansøgt.
Det er Kystdirektoratets vurdering, at en terrasse på 60 m² opført i niveau med
terræn og i tilknytning til boligen, vil være omfattet af undtagelsen i § 15 a, stk. 3.
Den ansøgte terrasse på 60 m² og således en ”mindre terrasse”, men da den
etableres på en opfyldning er der tale om en hævet terrasse, hvorfor den kræver
dispensation efter § 65 b, stk. 3, nr. 1.
Kystdirektoratet finder, at der kan gøres undtagelse til den hævede terrasse såvel
som den terrænændring/opfyldning, hvorpå terrassen etableres samt den foranliggende skråning mod eksisterende terræn med trappe. Direktoratet har lagt
afgørende vægt på, at der er tale om at retablere et eksisterende lovligt terrasseanlæg med skråning og trappe, dog med en ændret placering men med en noget
reduceret størrelse.
Kystdirektoratet meddeler således efter en samlet vurdering af det ansøgte
dispensation som ansøgt til opførelse af en ny bolig i 1½-plan med et grundareal
på 150 m², en garage- udhusbygning på 58 m² samt terrænændring til en hævet
terrasse på 60 m².
Det forudsættes at den eksisterende bygningsmasse nedrives i sin helhed.
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.
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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
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Afgørelsen er sendt til:












Aabenraa Kommune, post@aabenraa.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Aabenraa, dnaabenraa-sager@dn.dk.
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk
Friluftsrådet, Kreds Sønderjylland Øst, soenderjylland@friluftsraadet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Aabenraa, aabenraa@dof.dk
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen,
jyllandskredsen@botaniskforening.dk
Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk
Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk

post@aabenraa.dk; dn@dn.dk; dnaabenraa-sager@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk;
soenderjylland@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; aabenraa@dof.dk;
jyllandskredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-kajak.dk; sager@jaegerne.dk;
leqf1997@gmail.com; montevideo@os.dk; jka@jka-arkitekter.dk;
planeriet@mail.dk;
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