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Kystdirektoratet 
J.nr. 19/01715-3 
Ref. Hanne Rungø Hilligsøe 
10-07-2020 
 

Afslag på ansøgning om ændring af klitfredningslinjen og afslag på 
ansøgning om dispensation til opførelse af tilbygning og carport, på 
ejendommen matr. nr. 96bm Hune By, Hune - Hunetorp Klitvej 61, 
9490 Pandrup, Jammerbugt Kommune 
 
 
Ansøgning 
Kystdirektoratet har den 23. juni 2019 modtaget din ansøgning om ændring af 
klitfredningslinjen på ovenstående ejendom. Som alternativ til ansøgningen om 
ændring af klitfredningslinjen har du ansøgt om dispensation fra klitfredningen til 
opførelse af en tilbygning på ca. 60 m2 og en carport på ca. 30 m2.  
 
Ansøgningen om ændring af klitfredningslinjen vedrører flere ejendomme. Der er 
til ansøgningen ikke vedlagt samtykkeerklæringer fra de pågældende grundejere. 
Kystdirektoratet vurderer dog, at ejer har en retlig interesse i at få en afgørelse på 
ansøgningen.  
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om ændring af klitfrednings-
linjen. Afgørelsen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 9, stk. 3, § 69, 
stk. 1 og 2 samt § 69 a, stk. 1 og 6.  
 
Kystdirektoratet meddeler endvidere afslag på ansøgning om dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 8 samt klitfrednings-
bekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 til opførelse af tilbygning og carport inden for 
klitfredningen.  
 
Redegørelse for sagen 
Ejendommen, matr. nr. 96bm Hune By, Hune, ligger i et sommerhusområde i 
Rødhus i Jammerbugt Kommune.  
 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 
2 Bekendtgørelse nr. 1061 af 21. august 2018 af bekendtgørelse om klitfredning 
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Ejendommen er delvist omfattet af Deklaration om fredning i medfør af lov om 
sandflugtens bekæmpelse, tinglyst den 24. juli 1971. Der er tale om fredning af en 
indlandsklit. 
 
På grunden er der i 1979 opført et sommerhus uden for klitfredningen, se figur 1. 
 

 
Figur 1. Oversigtskort (tv) og detailkort (th). Den røde prik viser placeringen af 
sommerhuset på matr. nr. 96bm Hune By, Hune. Orange skravering viser klitfredede 
arealer. Sorte linjer viser vejledende matrikelskel.  
 
Ejendommen ligger inden for skovbyggelinjen og på et areal, der er registreret som 
beskyttet natur (hede) efter naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Ansøgning om ændring af klitfredningslinjen 
Baggrunden for ansøgningen om ændring af klitfredningslinjen er et ønske om at 
renovere/udvide sommerhuset for at opfylde de almindelige krav til et nutidig 
sommerhus.  
 
Ifølge ansøger har klitfredningslinjen omkring de tre matr. nr. 96bl og 96bm og 
96bn Hune By, Hune et noget tilfældigt forløb, der bl.a. omfatter et mindre 
vejforløb. Derfor ansøges om en revision af klitfredningslinjen som vist med gul 
linje i figur 2.  
 

 
Figur 2. Kortmateriale fra ansøgningen. Den grå markering viser klitfredede arealer. Den 
gule linje viser det ansøgte ændrede forløb af klitfredningens afgrænsning. 
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Ifølge ansøger vil den ansøgte ændring følge princippet for fredningen på de øvrige 
grunde i området, og give bedre byggemuligheder på de eksisterende grunde uden 
at der er gået på kompromis med fredningsinteresserne i området. 
 
Ansøgning om dispensation til opførelse af tilbygning og carport 
Som alternativ til ændring af klitfredningslinjen ansøges om dispensation til at 
ombygge/tilbygge sommerhuset. Det ansøgte projekt indebærer, at der opføres en 
tilbygning til sommerhuset på ca. ca. 60 m2 og en carport på ca. 30 m2 inden for 
klitfredningen. Projektet er skitseret i figur 3. 
 

 
Figur 3. Skitse fra ansøgningsmaterialet. Grå markering viser klitfredede arealer. 
Placeringen af den ansøgte tilbygning og carport er vist med blåt. 
 
Bilag IV-arter 
Kystdirektoratet vurderer, at området er et egnet levested for bilag IV-arten 
markfirben, som bl.a. kan findes på kystnære heder, hvor der er bar og gerne sandet 
jord.  
 
Natura 2000 
Det nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 3 km mod sydvest, jf. bekendt-
gørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter. Der er tale 
om Natura 2000-område nr. 21, nr. Ejstrup Klit, Egvands Bakker og Lien med 
Underlien (habitatområde nr. 193 og 219). Udpegningsgrundlaget for Natura 
2000-området ses i figur 4. 
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Figur 4. Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 21. 
 
 
Lovgivning 
Af naturbeskyttelseslovens § 8 fremgår, at der ikke må foretages ændringer i 
tilstanden af klitfredede arealer. Der må ikke foretages gravearbejder, etableres 
hegn, placeres campingvogne og lignende, arealerne må ikke afgræsses, 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 
klitfredningen. 
 
Der kan i særlige tilfælde gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. § 65b. 
 
Af klitfredningsbekendtgørelsens § 1 fremgår, at det på de klitfredede arealer 
blandt andet ikke er tilladt at fjerne beplantning eller indretninger, der tjener til 
sandflugtens dæmpning, køre med motorkøretøjer uden for lovligt anlagte veje, at 
opstille telte og lignende eller at foretage gravearbejder, at cykle eller ride uden for 
lovligt anlagte veje. 
 
Kystdirektoratet kan gøre undtagelse fra forbuddene, jf. § 4. 
 
Klitfredningen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale 
interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger 
en særlig begrundelse herfor, og når dispensationen vil være uden konsekvenser 
for den fremtidige administration af de klitfredede arealer. 
 
Før der gives dispensation fra klitfredningen, 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 
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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 § 8, 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 
Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om klitfredning har til formål at bevare de 
åbne kystlandskaber og de landskabelige, biologiske og rekreative værdier, der er 
knyttet hertil. Klitfredningen har endvidere til formål at forebygge og bekæmpe 
sandflugt.  
 
Ændring af klitfredningslinjen – afslag 
Efter naturbeskyttelseslovens § 9, stk. 3 og § 69, stk. 1 og 2, kan miljøministeren 
(Kystdirektoratet) bestemme, at reglerne i § 8 om klitfredning ikke skal gælde for 
nærmere bestemte områder, dvs. fritage et nærmere afgrænset areal i beskyttelses-
zonen fra klitfredning. En sådan ophævelse kan kun forventes, når der foreligger 
ganske særlige forhold. I praksis anvendes bestemmelserne yderst sjældent. 
 
Kystdirektoratet finder ikke, at den konkrete ansøgning, der er begrundet med et 
ønske om byggeri, udgør et sådant særligt tilfælde, der kan føre til en ophævelse af 
klitfredningen på en del af ejendommen med henvisning til lovens § 9, stk. 3 og § 
69, stk. 1 og 2.  
 
Desuden kan miljøministeren, jf. lovens § 69 a, stk. 1 revidere grænserne for 
klitfredning når der er sket en væsentlig tilbagerykning eller tilvækst af kysten, 
eller hvis det er nødvendigt af hensyn til risikoen for sandflugt. Endvidere kan 
miljøministeren rette mindre fejl, der er sket ved fastlæggelsen af linjen, jf. lovens 
§ 69 a, stk. 6. 
 
Kystdirektoratet finder heller ikke grundlag for at revidere klitfredningslinjens 
forløb med henvisning til lovens § 69 a, stk. 1, idet ansøgningen ikke er begrundet 
med ændringer af kystlinjen eller risiko for sandflugt. Klitfredningens afgrænsning 
svarer til deklarationskortet fra 1971, og der er således heller ikke grundlag for at 
revidere linjen med henvisning til lovens § 69 a, stk. 6, idet der ikke er sket en fejl 
ved fastlæggelsen af linjen. 
 
På ovenstående grundlag meddeler Kystdirektoratet afslag på ansøgningen om 
ændring af klitfredningslinjen. 
 
Byggeprojekt - afslag 
Det ansøgte ligger inden for klitfredningslinjen. Tilstandsændringen forudsætter 
derfor, at der meddeles dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 
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Efter administrativ praksis meddeles der som udgangspunkt ikke dispensation til 
opførelse af ny bebyggelse inden for klitfredningslinjen, medmindre der er tale om 
udskiftning af eksisterende bebyggelse med et nyt, med omtrent samme placering, 
størrelse og udformning. 
 
Kystdirektoratet finder efter en konkret vurdering ikke, at der er særlige forhold, 
der kan begrunde, at der i strid med praksis gives dispensation til det ansøgte 
byggeri.  
 
Ved vurderingen har direktoratet bl.a. lagt vægt på, at indlandsklitten var fredet, 
før sommerhuset blev bygget og at klitfredningen har været et vilkår både ved 
udstykningen, ved bebyggelsen og i forbindelse med efterfølgende køb og salg af 
ejendommen. Det i ansøgningen anførte om at det eksisterende sommerhus, der 
ligger uden for klitfredningen, ønskes renoveret/tilbygget for at opfylde de 
almindelige krav til et nutidigt sommerhus, kan ikke føre til en ændring af denne 
vurdering.  
 
Der er i vurderingen endvidere lagt vægt på, at en dispensation til det ansøgte 
byggeri vil indebære en væsentlig landskabelig påvirkning af den fredede indlands-
klit, 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 klitfredningslinjen i strid med 
lovens formål. 
 
Efter en samlet vurdering og på ovenstående grundlag meddeler Kystdirektoratet 
afslag på ansøgning om dispensation til opførelse af tilbygning og carport på 
ejendommen inden for klitfredningen. 
 
 
Kystdirektoratet har ikke med denne afgørelse foretaget en vurdering af, om det 
ansøgte kan påvirke Natura 2000-området væsentligt eller 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, 
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 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. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 

 
Hanne Rungø Hilligsøe 
+45 20 85 56 17 
hrh@kyst.dk 
 
 
 
Afgørelsen er sendt til:  
 

 Jammerbugt Kommune, raadhus@jammerbugt.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt, jammerbugt@dn.dk  
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Nordvest v/ Jørn Schjøtler, 

nordvest@friluftsraadet.dk   
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Jammerbugt, jammerbugt@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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