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Erik Brændgaard Nielsen  
Stevnsvej 11 
7700 Thisted 
 
Att.  Rasmus Bangsgaard Busch, P + P Arkitekter A/S, rbb@pplusp.dk 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 19/02585-13 
Ref. Hanne Rungø Hilligsøe 
13-08-2020 
 

Afslag på ansøgning om dispensation  til genopførelse af bolig og 
statusændring fra sommerhus til helårsbeboelse inden for 
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 2m Malle By, 
Sennels - Mallevej 82, Sennels, 7700 Thisted, i Thisted Kommune 
 
 
Ansøgning 
P + P Arkitekter A/S har den 23. september 2019 på vegne af grundejer Erik 
Brændgaard Nielsen ansøgt om dispensation til genopførelse af bolig med ændring 
af status fra sommerhus til helårsbeboelse på ejendommen matr. nr. 2m Malle By, 
Sennels - Mallevej 82, Sennels, 7700 Thisted. 
 
I forbindelse med sagsbehandlingen har der været en dialog mellem ansøger og 
Kystdirektoratet om mulighederne for at tilpasse projektet med henblik på at opnå 
en dispensation. Der er i den forbindelse den 20. maj 2020 indsendt en revideret 
ansøgning til Kystdirektoratet. Det har imidlertid ikke været muligt at nå til 
enighed om et projekt, der kan dispenseres til, og derfor træffer Kystdirektoratet 
efter aftale med ansøger hermed afgørelse på den oprindelige ansøgning af den 23. 
september 2019. 
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af bolig og 
statusændring fra sommerhus til helårsbeboelse. 
 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet – se afsnittet 
”Klagevejledning”. 
 
Redegørelse for sagen 
Ejendommen ligger i landzone mellem Thisted og Sennels. Grunden er 9.855 m2 
og ligger i sin helhed inden for strandbeskyttelseslinjen direkte ud til Limfjorden, 
se figur 1.  

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 
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Figur 1. Kort over området. Sommerhuset på Mallevej 82 er markeret med rød prik. Gul 
skravering viser strandbeskyttede arealer.  
 
 
På grunden ligger et sommerhus, der er opført i 1975. Der er ikke andre bygninger 
på ejendommen.  
 
Sommerhuset har et boligareal på 72 m2 og er med fuld kælder. Thisted Kommune 
har oplyst til ansøger, at der forventeligt kan opnås tilladelse til at 
kælderværelserne mod syd kan benyttes til beboelse sådan som det ser ud nu.  
 
Sommerhuset ligger uden for den oprindelige 100 meter strandbeskyttelseslinje. 
Det vil sige, at bygningen ligger i den udvidede del af strandbeskyttelseszonen, 
som i daværende Viborg Amt blev fastlagt i 2003.  
 
Området er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt landskab.  
 
Det eksisterende hus ses på billedet i figur 2.  
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Figur 2. Foto af det eksisterende sommerhus (sydlig facade). 
 
Der er ansøgt om dispensation til en statusændring fra sommerhus til helårsbolig. 
Ansøgningen er bl.a. begrundet med, at Mallevej i forvejen rummer mange huse 
med status som helårsbeboelse med lignende placering, herunder nærmeste nabo, 
Mallevej 84, der har opnået status som helårsbeboelse. Desuden er ansøgningen 
begrundet med, at bygningen ligger i en bevoksning, der ifølge en udstyknings-
deklaration skal bevares, og at huset har en minimal landskabelig påvirkning. 
 
Der er samtidig ansøgt om dispensation til at genopføre et nyt hus på grunden, der 
kan opfylde gældende krav for helårsbeboelse. Den ansøgte bolig har samme 
placering som den eksisterende bygning. I det ansøgte projekt indrettes der bolig i 
to fulde plan, og der er desuden ansøgt om en udvidelse med henblik på 
modernisering af bad- og toiletfaciliteter, således at det ansøgte boligareal udgør i 
alt 166 m2. I projektet indgår opførelse af en hævet terrasse på 17 m2 ved den 
østlige facade. Terrassen er hævet på søjler og er udstyret med en udvendig 
betontrappe. Der ansøges desuden om opførelse af en dobbeltgarage på 42 m2, der 
er gravet ind i skråningen ved boligens vestlige side og med direkte adgang til 
boligens bryggers. Garagebyggeriet indebærer yderligere terrænændringer af 
hensyn til adgangsforholdene. 
 
I figur 3 ses skitser fra ansøgningsmaterialet. 
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Figur 3. Skitser fra ansøgningsmaterialet. 
 
 
Natura 2000 
Det nærmeste Natura 2000-område (nr. 16, Løgstør Bredning, Vejlerne og 
Bulbjerg) ligger ca. 4 km øst for ejendommen. Natura 2000-området omfatter 
habitatområde nr. 16 og fuglebeskyttelsesområde nr. 8, 12, 13, 19 og 20. 
Ramsarområde nr. 6 indgår i fuglebeskyttelsesområderne. 
 
Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ses i figur 4. 
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Figur 4. Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 16. 
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Udpegningsgrundlagene for de danske habitat- og fuglebeskyttelsesområder er 
under opdatering, og forslag til ændringer har været i høring frem til den 15. 
november 2019. De nye udpegningsgrundlag er endnu ikke offentliggjort.  
 
I ændringsforslaget for habitatområde nr. 16 fjernes arten Havlampret, mens 
naturtypen Hvid klit (2120) tilføjes. I ændringsforslaget for fuglebeskyttelses-
område nr. 8 fjernes arten Engryle. I ændringsforslaget for fuglebeskyttelsesom-
råde nr. 12 tilføjes arten Havterne. I ændringsforslaget for fuglebeskyttelsesom-
råde nr. 13 tilføjes arterne Bramgås, Knarand, Skeand, Blåhals og Stor 
kobbersneppe, mens arterne Fiskeørn, Pomeransfugl, Sædgås og Vandrefalk 
fjernes. I ændringsforslaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 19 tilføjes arten 
Rørdrum, mens arten Pomeransfugl fjernes. I ændringsforslaget for 
fuglebeskyttelsesområde nr. 20 tilføjes arterne Krikand, Skeand, Blåhals, Klyde og 
Skestork, mens arterne Blå Kærhøg, Sædgås, Vandrefalk, Hvid stork og Sortterne 
fjernes.  
 
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.  
 
Før der gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, skal der ifølge 
bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområde 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 
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. 
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Begrundelse for afgørelsen 
Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Tilstandsændringen 
forudsætter derfor, at der meddeles dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  
 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at ændret anvendelse af bygningen fra 
sommerhus til helårsbeboelse vil medføre en mere intensiv udnyttelse af huset, 
haven og de omkringliggende arealer. Da en mere intens udnyttelse vil øge 
belastningen af naturen og landskabet i området, kræver en sådan ændring en 
dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1. Dette er gentagende gange 
fastslået af Miljø- og Fødevareklagenævnet. For at der kan meddeles den 
nødvendige dispensation til ændringen, skal der foreligge et såkaldt særligt 
tilfælde.  
 
Sommerhuset ligger i det åbne land i et område med spredt bebyggelse af både 
helårsboliger og sommerhuse. Ejendommene ligger generelt langt fra hinanden. 
Den nærmeste nabo er Mallevej 84, der ligger ca. 30 meter mod vest, mens øvrige 
naboer ligger mere end 300 meter væk. De nærmeste samlede/bymæssige 
bebyggelser ligger ved kysten ca. 1,5-2,0 km mod henholdsvis vest (Fårtoft) og 
nordøst (Sennels). Landskabet er kuperet og varierer mellem dyrkede arealer, 
plantager og strandeng. Kyststrækningen er i kommuneplanen udpeget som 
bevaringsværdigt landskab. Sommerhuset er placeret inde i en bevoksning, der 
ifølge en udstykningsdeklaration skal bevares. 
 
Kystdirektoratet har foretaget en samlet vurdering i forhold til de aktuelle forhold 
på ejendommen som beskrevet ovenfor. Direktoratet finder ikke, at der er særlige 
forhold, der kan begrunde, at der i strid med praksis gives dispensation til 
statusændring fra sommerhus til helårsbolig. I denne vurdering er der særligt lagt 
vægt på, at den eksisterende bygning er opført og tilladt som et sommerhus, og at 
det visuelt fremstår som et sådant. Der er desuden lagt vægt på, at ejendommen 
ligger direkte ned til kysten, og at der er tale om en kyststrækning, hvor 
ejendommene ligger langt fra hinanden. Endelig er der lagt vægt på, at en 
dispensation vil kunne medføre en uønsket præcedensvirkning. Det vil sige, at 
andre grundejere kan få en forventning om at kunne opnå en dispensation i en 
lignende situation, ikke blot for øvrige ejendomme i området, men også generelt i 
forhold til strandbeskyttelseslinjen andre steder i landet. Kystdirektoratet finder 
ikke, at sommerhusets placering inde i en bevoksning kan tillægges afgørende vægt 
i den samlede vurdering, ej heller kan det tillægges afgørende vægt, at der ligger 
enkelte andre helårsboliger på kyststrækningen.  
 
I ansøgningen er der henvist til, at naboejendommen, Mallevej 84, har opnået 
status som helårsbeboelse. Det fremgår af dokumenter i Thisted Kommunes 
offentligt tilgængelige byggesagsarkiv, at Viborg Amt i 1999 har meddelt 
landzonetilladelse efter planloven til ændring af status fra sommerhus til 
helårsbolig på Mallevej 84. Bygningerne på Mallevej 84 blev omfattet af 
strandbeskyttelseslinjen i 2003 (tilsvarende Mallevej 82). Ansøgningen om 
statusændringen for ejendommen på Mallevej 84 i 1999 er derfor ikke blevet 
behandlet efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser om strandbeskyttelse, og 
sagen er derfor ikke sammenlignelig med den aktuelle situation på Mallevej 82.  
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Efter administrativ praksis meddeles normalt dispensation fra naturbeskyttelses-
lovens § 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. For sommerhuse er der dog mulighed for at dispensere til en 
mindre udvidelse med henblik på modernisering af bad- og toiletfaciliteter. 
 
Det ansøgte byggeprojekt opfylder ikke de nævnte krav, idet det er en forudsæt-
ning fra ansøgers side, at bygningen samtidig ændrer anvendelse fra sommerhus 
til helårsbolig. Desuden indeholder projektet flere andre elementer, som er i strid 
med administrativ praksis, herunder opførelse af en garageanlæg på 42 m2 og 
etablering af en svævende terrasse, hvilket gør sig gældende uanset om der er tale 
om et sommerhus eller en helårsbolig. Kystdirektoratet har ikke foretaget en 
vurdering af størrelsen på det ansøgte byggeri, idet der ikke foreligger sammen-
lignelige mål på den eksisterende bygning og det projekterede byggeri, og idet det 
ikke er endeligt afklaret, hvor stor en del af den eksisterende kælder, der vil kunne 
godkendes af kommunen som beboelse. Det bemærkes, at Kystdirektoratet gerne 
indgår i en ny dialog om mulighederne for at opnå en dispensation til genopførelse 
af et nyt sommerhus på ejendommen.   
  
Efter en samlet vurdering og på ovenstående grundlag meddeler Kystdirektoratet 
afslag til det samlede projekt.  
 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ved en eventuel realisering ikke i 
sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-
området væsentlig. Der er ved denne vurdering lagt vægt på den forholdsvis store 
afstand på 4 km. Kystdirektoratet finder heller ikke, at det ansøgte kan medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 
dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV, idet der er tale om 
genopførelse af en eksisterende bolig med samme placering. Afslaget meddeles 
således på baggrund af andre hensyn end international naturbeskyttelse, jf. 
ovenstående begrundelse.  
 
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:  
 

 Thisted Kommune, teknisk@thisted.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Thy, thy@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, Thisted, thisted@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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