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Kystdirektoratet 

J.nr. 20/02074-5 

Ref. Jan Kofod Winther 

12-08-2020 

 

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til matrikulær 

ændring og opførelse af sommerhus til erstatning for 2 mindre - matr. 

7p,7q og 7v - Børup By, Taulov, mfl. Hagenørvej 62-64, 7000 

Fredericia, Fredericia Kommune 

 

Ansøgning 

Fredericia Kommune har videresendt ansøgningen om genopførelse af ét 

sommerhus til erstatning for 2 mindre, beliggende indenfor strandbeskyttelses-

linjen på matr. 7p,7q og 7v Børup By, Taulov, mfl. Hagenørvej 62-64, 7000 

Fredericia, Fredericia Kommune. Kommune har ved fremsendelsen af 

ansøgningen anført, at der endvidere ansøges om sammenlægning af de tre 

matrikler til én. Der er ikke redegjort nærmere herfor i ansøgningen.  

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af 

naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til såvel sammenlægning af 

matriklerne som til opførelse af ét sommerhus til erstatning for to eksisterende, 

hvad enten det opføre med udgangspunkt i et ene eller det andets placering. 

 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet – se afsnittet 

”Klagevejledning”. 

 

Redegørelse for sagen 

Kystdirektoratet meddelte den 5. februar 2020 afslag på opførelse af en 

helårsbeboelse på ejendommen på 250 m² til erstatning for to sommerhuse på 

henholdsvis 40 m² og 38 m². 

 

Der er fremsendt ansøgning om opførelse på et nyt sommerhus på 99 m² med 18 

m² overdækket areal til erstatning for de to eksisterende. Ansøgningen omfatter 2 

mulige placeringer – primært med udgangspunkt i det eksisterende øverst 

beliggende sommerhus og sekundært ved det nederste. 

 

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

 

http://www.kyst.dk/
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Grunden er ganske skrånende ned mod kysten hvor der er en ca. 5 m høj skrænt. 

Begge husene ligger ”klemt” op mod kanten af en støre bevoksning og er orienteret 

med gavlen mod havet og det nederste hus ligger på en naturlig flade ud mod 

skrænten. 

 

                         

                           
 

Ansøgte alternative placeringer – nedenfor: luftfoto med højdekurver  

 

 
 

Det øverste hus ligger 41 m fra vandet på et oparbejdet plateau i kote ca. 9 på det 

skrånende terræn. Plateauet har en lodret afslutning af træsveller på ca. 2 m mod 

vandet. Den ansøgte bebyggelse vil ligeledes kræve yderligere store terrænændrin-
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ger, idet huset vil blive placeret ca. 12 m længere ud i det åbne naturligt skrånende 

terræn, hvor der er et fald på ca. 2-3 m, der skal udlignes. Huset har en 

facadebredde mod vandet på ca. 17 m mod ca. 8 m for det eksisterende og 

endvidere trækkes huset ca. 4 m længere væk fra bevoksningen og 5-6 m nærmere 

vandet.   

 

Det nederste hus ligger på et plateau ud til skrænten ca. i kote 5 i en afstand på 12 

m fra vandet og vil få en tilsvarende forøgelse af facaden mod vandet som ved den 

øverste placering, men vil næppe kræve større terrænændringer 

 
Facade mod vandet                                              og mod det åbne areal mod sydvest 

 

 
Eksisterende bebyggelser 

 
  

http://www.kyst.dk/
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Eksisterende bebyggelse set fra offentlig sti 

 

 

I afgørelsen af 5. februar 2020 hvori der blev meddelt afslag på opførelse af en 

helårsbolig anførtes at: Kystdirektoratet skal afslutningsvis bemærke, at om der i 

stedet for en helårsbolig var ansøgt om opførelse af et sommerhus, ville der ikke 

kunne forventes dispensation til at opføre en bebyggelse med den ansøgte 

størrelse, idet der alen kunne forventes dispensation til opførelse af et enkelt 

sommerhus på mellem ca. 80 - 100 m² ved sammenlægning af de to sommerhuse 

 

Direktoratet har i forbindelse med efterfølgende korrespondance med ansøger 

understreget, at ovenstående ikke var en konkret tilkendegivelse fra Kystdirektora-

tets side om, at direktoratet ville være sindet at dispensere til et sommerhus af den 

omhandlede størrelse, men alene en generel vurdering af, at man ikke skulle 

forvente mere end summen af de to huse. Og dette skal ses på baggrund af, at der 

var ansøgt om én enkelt beboelse hvis areal overgik summen af de to (der skulle 

sammenlægges) væsentligt. 

 

I den følgende mail af 27. februar 2020, er der foretaget en konkretiseret 

vurdering, der er baseret på tilsendt billedmateriale, der gav direktoratet mulighed 

for at inddrage dele af de landskabelige konsekvenser af at samle de to bebyggelse i 

én. Og i denne vurdering tilkendegives at der ikke skal forventes mere end ca. 60 

m², men at en endelig stillingtagen må afhænge af konsekvenserne af et konkret 

projekt. Direktoratet anførte herefter i en mail af 30. april 2020, at der kan træffes 

en ”konkret afgørelse, men dette må forudsætte et ansøgningsmateriale som 

illustrerer den ansøgtes konkrete beliggenhed i forhold til terrænkoter, idet den 

ansøgte beliggenhed er ganske skrånende og derved forudsætter væsentlige (og 

uacceptable) terrænændringer. Og den plane flade ved det nederste sommerhus 

vil vi ikke acceptere bebygges yderligere.”  
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Det fremsendte ansøgningsmateriale er forholdsvist rudimentært og redegør 

således ikke for omfanget af terrænændringer, placering i terræn mv. De i 

redegørelsen anførte koter mv. derfor baseret på Kystdirektoratets vurderinger ud 

fra kortmateriale mv. Direktoratet har endvidere besigtiget området uden sagens 

parter.  

 

 
 

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. 

 

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.  

 

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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Kystdirektoratet har på baggrund af det af Fredericia Kommune anførte om 

ansøgning af matrikulær sammenlægning af de tre grunde til én, besluttet at 

behandle dette på det foreliggende principielle grundlag.  

 

Sammenlægning af de 3 matrikler til én 

Praksis vedrørende udstykning er restriktiv. Begrundelsen er bl.a., at selve det 

forhold, at der fremkommer en ny selvstændig ejendom helt eller delvis inden for 

strandbeskyttelseslinjen typisk vil medføre, at arealet kommer til at fremstå med 

et ændret præg og skabe forventning om adgang til bebyggelse eller andre 

foranstaltninger i strid med lovens hovedregel.  

 

Forbuddet mod arealoverførsel administreres mere lempeligt som følge af, at det i 

disse sager kan være mindre sandsynligt, at arealoverførslen vil medføre faktiske 

ændringer af kystlandskabet i strid med formålet med strandbeskyttelsen. Når det 

er tilfældet, stilles der lempelige krav til den særlige. 

 

Det er Kystdirektoratets vurdering at den ansøgte overførsel hvor 3 matrikler skal 

samles i én med stor sandsynlighed kan medføre uønskede ændringer i 

kystlandskabet, eksempelvis forventning om ny bebyggelse. 

 

Kystdirektoratet meddeler hermed på det foreliggende grundlag afslag på den 

ansøgt arealoverførsel. 

 

Ansøgning om opførelse af nyt sommerhus 

Kystdirektoratet meddeler hermed afslag på opførelse af nyt sommerhus til 

erstatning for 2 eksisterende med en placering ved såvel det øvre som ved det 

nedre af de eksisterende sommerhus. 

 

Kystdirektoratet har navnlig lagt vægt på, at ved begge de ansøgte placeringer 

vurderes det ansøgte sommerhus, på grund af den større facade mod vandet og 

den mere synlige placering, at medføre en væsentligt og uacceptabel påvirkning af 

kystlandskabet i forhold til den nuværende situation med to mindre huse, der er 

forholdsvist diskret placerede op mod en bevoksning. Det ny sommerhus placeres 

således langt mere synligt og dominerende ud i det åbne område på begge 

lokaliteter, og ved den øvre placering vil der være behov for væsentlige 

terrænindgreb.  

 

At Kystdirektoratet tidligere – på baggrund af en generel betragtning om vilkårene 

for at sammenslå flere bygninger til én – måtte have tilkendegivet en mulig 

(maksimal) størrelse på en sådan bygning, kan ikke føre til andet resultat.  

 

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.  

  

http://www.kyst.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 7 

 

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/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:jkw@kyst.dk
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Afgørelsen er sendt til: 

 

 Fredericia Kommune, kommunen@fredericia.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Fredericia, fredericia@dn.dk 

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Trekantområder, trekantomraadet@friluftsraadet.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Fredericia, fredericia@dof.dk 

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk   

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

 

 

 

 

 

kommunen@fredericia.dk; dn@dn.dk; fredericia@dn.dk; 

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

fredericia@dof.dk; jyllandskredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-kajak.dk; 

sager@jaegerne.dk; lars.bak@fredericia.dk; mmd@70151000.dk; 

nva@70151000.dk; 
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