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Dispensation til genopførelse af to sommerhuse med tilhørende 
terrasser inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 
442 Kvistrup, Øsby, Jørlbjerg 23, i Haderslev Kommune 
 
Ansøgning 
Snedker- & Tømrerfirmaet CAWO har, på vegne af ejer, den 10. november 2019 
indsendt en ansøgning om genopførelse af to sommerhuse med tilhørende 
terrasser.   
Der har løbende været dialog i forbindelse med sagsbehandlingen og der er seneste 
indsendt en tilpasning af projektet den 20. august 2020. Der er taget 
udgangspunkt i det endelige projekt.  
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af de to sommerhuse med tilhørende terrasser 
på ovenstående matrikel. 
 
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 ifølge OIS-ejendomsoplysninger noteret som et ubebygget 
landbrugslod.  
 
Kystdirektoratet har tidligere behandlet lovligheden af de oprindelige 
sommerhuse. Kystdirektoratet meldte den 20. juni 2017 afslag til genopførelse af 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 
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de to sommerhuse, bibeholdelse af to eksisterende skure og terrænændringer samt 
påbud om fjernelse af samtlige anlæg og retablering af terrænændringerne. Denne 
afgørelse blev delvist omgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet, der vurderede de 
to sommerhuse for lovlige mens klagenævnet stadfæstede fjernelsen af de to skure 
der lå i forbindelse med sommerhusene.  
 
I den oprindelige ansøgning fremgik det, at de to sommerhuse blev flyttet hjem til 
ejeren for at gennemgå en kraftig renovering, hvorefter de skulle returneres til 
deres oprindelige placering. 
 
Sommerhusene var i sin helhed beliggende inden for den oprindelige 
strandbeskyttelseslinje. Se figur 1.  
 

 
Figur 1. Luftfoto forår 2016. Her ses placeringen af bygningerne beliggende Jørlbjerg 23. 
De to røde prikker markerer placeringen af de to sommerhuse. De hvide streger markerer 
matrikelskel. Den gule skravering markerer strandbeskyttelseslinjen og den orange linje 
markerer den oprindelige strandbeskyttelseslinje. 
 
Efter sagen blev delvist omgjort af klagenævnet, er der blevet indsendt en ny 
ansøgning den 10. november 2019. Af denne ansøgning er det blevet oplyst, at de 
oprindelige sommerhuse var i en så dårlig stand, at det har været nødvendigt at 
genopføre nogle helt nye sommerhuse med samme placering som de to oprindelige 
sommerhuse. Sommerhusene bliver benævnt som henholdsvis sommerhuset 
længst mod vest og sommerhuset længst mod øst. Se figur 2.  
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Figur 2. Kort der viser de to sommerhuse med benævnelse.  
 
Sommerhuset længst mod vest  
Af ansøgningen fremgår det, at det er ønsket at genopføre et stort set identisk 
sommerhus dog med mere harmonisk udseende. Derudover ønskes en lille 
forøgelse af kvadratmeter på ca. 0,31 m2 til isolering samt en forhøjelse af 
bygningshøjden på 10 cm til forhøjelse af soklen. 
 
Det oprindelige sommerhus var ikke isoleret og det ønskes således, at det nye 
sommerhus bliver isoleret. Dette betyder, at det nye sommerhus vil have en 
forøget vægtykkelse. 
 
Derudover fremgår det af ansøgningen, at det tidligere sommerhus bar præg af at 
være lappet med forhåndenværende materialer. Det oplyses, at sommerhuset efter 
al sandsynlighed var opført med sprossevinduer tilbage i tiden. 
 
Dertil oplyser ansøger, at det oprindelige sommerhus havde en størrelse på 39 m2 
samt en højde fra terræn til overkanten af taget på ca. 380-385 cm. Se figur 3 - det 
oprindelige grundplan, figur 4 - oprindelige facader og figur 5- billede af det 
oprindelig sommerhus. 
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Figur 3. Grundtegning over det oprindelige sommerhus.  
 

 
Figur 4. Facadetegninger af det oprindelige sommerhus. 
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Figur 5. Billede fra ansøgningsmateriale, hvor man ser det oprindelige sommerhus.  
 
Der har i tilknytning til det oprindelige sommerhus været en terrasse, der muligvis 
har været der siden sommerhuset blev opført i 1973. Terrassen er sidenhen blevet 
udvidet.  
 
Af ansøgningen fremgår det, at det er ønsket, at det nye sommerhus skal have en 
størrelse på 39,31 m2 og en højde fra terræn til overkanten af taget på ca. 390-395 
cm. Forhøjelsen af bygningshøjden begrundes i ønsket om at forhøje soklen, så 
sommerhusets indre sikres mod havvandet ved højvande. Sommerhuset ønskes 
beklædt i klinkbeklædning. Ligeledes er det ønsket at opføre en terrasse i 
tilknytning til sommerhuset på 15,9 m2, der er hævet 15-20 cm over terrænet.  
Det er ønsket, at der rundt om terrassen opsættes et hegn med en højde på 95 cm. 
Hegnet skal bestå af 100x100 mm stolper med brædder.  
Den ønskede terrasse har samme størrelse, placering og udformning som den 
oprindelige terrasse. 
 
På baggrund af den oprindelige indsendte ansøgning har Kystdirektoratet bedt 
ansøger om at reducere vinduesmængden i den nordlige facade, samt reducere 
terrassen således, at det svarede mere til den oprindelige terrasse på 12-14 m2. Der 
var oprindelig søgt om en terrasse på 25, 2 m2.  
 
I forbindelse med tilpasningen af projektet har Kystdirektoratet tilkendegivet, at 
der var mulighed for at rykke det ene vindue fra den nordlige facade om i den 
østlige facade, hvor det oprindelige sommerhus også havde et vindue.    
Den 20. august 2020 indsendte ansøger nye tegninger af sommerhuset. 
Sommerhusets grundplan og facader kan ses af figur 6 og figur 7. Principsnit af 
terrassen kan ses af figur 8.  
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Figur 6. Grundplanstegning af det ansøgte sommerhus med tilhørende terrasse.  
 

 
Figur 7. Facadetegninger af det ansøgte sommerhus med tilhørende terrasse 
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Figur 8. Principsnit af den ønskede terrasse.  
 
Sommerhuset længst mod øst 
Af ansøgningen fremgår det, at sommerhuset er nedtaget da soklen var sunket og 
alt beklædning samt tag skulle fornyes. Sommerhuset blev hjemtaget til huset ejer 
og har lagt i hans maskinlade.  
 
Det fremgår af ansøgningen, at det oprindelige sommerhus ikke var isoleret, og at 
det er ønsket således, at det nye sommerhus bliver isoleret. Dette betyder, at det 
nye sommerhus vil have en forøget vægtykkelse. 
 
Derudover fremgår det, at det tidligere sommerhus gennem årene har været 
vedligeholdt med forhåndenværende materialer og fremstod med en blanding af 
plastvinduer, gamle sprossevinduer, stålplader m.m. 
 
Ansøger oplyser, at det oprindelige sommerhus havde en størrelse på 22 m2 samt 
en højde fra terræn til overkanten af taget på ca. 400 cm. Sommerhuset ønskes 
opført i sort træ. Se figur 9 hvor den oprindelige grundplan samt facader fremgår. 
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Figur 9. Tegninger af den oprindelige grundplan samt facaderne.  
 
Af ansøgningen fremgår det, at det er ønsket, at det nye sommerhus skal have en 
størrelse på 30 m2 og en højde fra terræn til overkanten af taget på ca. 420 cm. 
Udvidelsen af sommerhuset på 8m2 ønskes anvendt til etablering af et badeværelse 
på 4,2 m2, mens de resterende 3,8 m2 er til isolering.  
 
I det oprindelige sommerhus var der et das i det tilhørende skur, som blev 
påkrævet fjernet. Forøgelsen af bygningshøjden begrundes i ønsket om at forhøje 
soklen, så sommerhusets indre sikres mod havvandet ved højvande.  
Ligeledes er det ønsket at opføre en terrasse i tilknytning til sommerhuset på 12 
m2, som er hævet 15-20 cm over terrænet. Det er ønsket, at der rundt om terrassen 
opsættes et hegn med en højde på 95 cm. Hegnet skal består af 100x100 mm 
stolper med brædder.  Se principsnit af terrassen på figur 8.  
Den ønskede terrasse har samme størrelse, placering og udformning som den 
oprindelige terrasse. 
 
På baggrund af den oprindelige indsendte ansøgning, har Kystdirektoratet bedt 
ansøger om at reducere dørpartiet i den nordøstlige facade, således at der ikke er 
to hele døre med glas. 
 
I forbindelse med tilpasningen af projektet har Kystdirektoratet tilkendegivet at 
ved fjernelses af nederste del af glasset i begge døre, ville vinduesmængden bliver 
reduceret tilstrækkeligt.  

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 9 

 

 
 
Den 20. august 2020 indsendte ansøger nye tegninger af sommerhuset. 
Sommerhusets grundplan og facader kan ses på figur 10 og figur 11.  

 
Figur 10. Grundplanstegning af det ansøgte sommerhus med tilhørende terrasse.  
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Figur 11. Facadetegninger af det ansøgte sommerhus med tilhørende terrasse. 
 
Ejendommen er beliggende op til Natura 2000-område nr. 112 Lillebælt 
(habitatområde nr. 96 Lillebælt, fuglebeskyttelsesområde nr. 47 Lillebælt og 
Ramsarområde nr. 15 Lillebælt), jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 
om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter. 
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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. 96 tilføjes naturtyperne Ret 
næringsfattige søer (3130), Brunvandede søer (3160) og Avneknippemose (7210). 
I ændringsforslaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 47 tilføjes fuglene Blåhals (Y) 
og Rørdrum (Y). 
 
De ønskede sommerhuse med tilhørende terrasser er beliggende henholdsvis 6 
meter og 16 meter fra området med kortlagt habitatnatur, naturtype: strandvold 
med flerårige planter (1220). Se figur 11. 
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Fig. 11. Luftfoto af området fra, hvor sommerhusene ønskes placeret. Den gule skravering 
angiver habitatnaturtypen strandvold med flerårige planter (1220). De sorte streger 
markerer vejledende matrikelskel. 
 
Der er ikke kortlagt levesteder for arter på udpegningsgrundlaget for 
habitatområdet og fuglebeskyttelsesområdet inden for en radius på 2 km fra 
ejendommen. 
 
Gældende for ejendommen:  

- De ønskede sommerhusene er beliggende op til to område der er registeret 
som beskyttet natur, henholdsvis eng og mose, omfattet af 
naturbeskyttelsesloven § 3. 

- Området er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt landskab.  
 
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. 
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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 
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. 
 
Efter administrativ praksis meddeles normalt dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens § 15 til – efter nedrivning - at genopføre et nyt 
sommerhus, 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. 
 
Efter naturbeskyttelseslovens § 65b stk. 3 nr. 3 kan der meddeles dispensation til 
en mindre om- eller tilbygning med henblik på modernisering af toilet- og 
badefaciliteter i eksisterende sommerhuse. Efter administrativ praksis kan 
udvidelsen udgøre op til 6-8 m2.   
Efter administrativ praksis kan der meddeles dispensation til en mindre udvidelse 
af det bebyggede areal, i forbindelse med modernisering af isoleringen i en bolig. 
 
For begge sommerhuse er der ansøgt om dispensation til, efter nedrivning af det 
eksisterende sommerhus, at opføre et nyt sommerhus på samme placering, med 
samme anvendelse og med en mindre udvidelse. Dertil er der ansøgt om at hæve 
begge sommerhuse med op til 20 cm. 
 
På baggrund af de oplysninger Kystdirektoratet har modtaget i sagen om 
bygningernes udformning og placering mv. vurderes det, at de ansøgte udvidelser 
samt anvendelsen heraf, som afspejles i plantegningerne, er omfattet af 
ovennævnte praksis, og at der derfor kan dispenseres fra strandbeskyttelseslinjen.  
Kystdirektoratet finder, at bygningerne i deres ydre fremtræden og materialevalg, 
mv. er tilpasset beliggenheden ret alene i det i øvrigt stort set ubebyggede 
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kystlandskab. Der er lagt vægt på, at der er tale om en mindre forhøjelse af soklen 
for at sikre sommerhusene mod oversvømmelse.   
 
Haveareal  
Kystdirektoratet har i forbindelse med sagsbehandlingen foretaget en vurdering af, 
om der i tilknytning til sommerhuset ses at være et lovligt etableret haveareal. 
Inden for den oprindelige strandbeskyttelseslinje skal en have være etableret før 1. 
januar 1968 og opretholdt kontinuerligt som have siden da, for i 
naturbeskyttelseslovens forstand at være lovligt haveareal. 
 
Kystdirektoratet finder ikke at der er tale om en lovlig etableret have, idet 
sommerhusene først er opført i 1973, hvorfor der ikke har været etableret en have 
før 1. januar 1968. 
 
Indrettelseshensyn 
Det er i praksis antaget, at en myndigheds ret til at forlange fysisk lovliggørelse kan 
fortabes, når der er gået en vis længere tid. Der kan ikke fastsættes en generel 
tidsgrænse for, hvornår retten til at forlange fysisk lovliggørelse ophører, da det 
afhænger af en konkret vurdering.  
I vurderingen indgår bl.a. karakteren af den ulovlige indretning samt en afvejning 
af den almene interesse i lovliggørelse over for hensynet til ejeren/brugeren af den 
ulovlige indretning.  
 
Det må således som udgangspunkt antages, at jo stærkere en beskyttelsesinteresse,  
desto flere år skal der gå, før retten til fysisk lovliggørelse fortabes. Praksis hviler 
på et almindeligt indrettelsessynspunkt, hvorefter en ejer/bruger normalt, når der 
er gået meget lang tid, vil have indrettet sig i tillid til, at bestående indretninger på  
grunden, som ikke er blevet påtalt fra nogen side, anses for lovlige. Ofte er der sket 
et eller flere ejerskifter, og det er derfor svært at afgøre, om ejeren i sin tid havde 
grund til at tro, at forholdet var lovligt. 
 
Terrasse 
Efter praksis vil Kystdirektoratet almindeligvis kunne dispensere til en terrasse af 
begrænset størrelse, hvis den ligger i niveau med terrænet og i umiddelbar 
tilknytning til beboelsen. Det er en forudsætning, at terrassen har et areal og 
udformning, som står i rimeligt forhold til bebyggelsen, således at terrassen visuelt 
fremstår som en underordnet og integreret del af den eksisterende bygning. 
 
Da Miljø- og Fødevareklagenævnet valgte at lovliggøre sommerhusene på 
baggrund af indrettelseshensynet, og terrasserne formentligt har eksisteret ligeså 
længe, finder Kystdirektoratet, at der på baggrund af indrettelseshensynet kan 
gives dispensation til en lignende terrasser på samme størrelse, placering og 
udformning som de oprindelige terrasser tilbage fra 70-80erne.  
 
Samlet set og på ovenstående grundlag finder Kystdirektoratet, at der kan opnås 
dispensation til sommerhusene med tilhøreende terrasser. 
 
Det ansøgte projekt er begrænset til et forholdsvis lille areal og foregår i en afstand 
af ca. 6 meter fra nærmeste kortlagte habitatnaturtype og mere end 2 km fra de 
nærmeste kortlagte levesteder for arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-
området. Afstanden og projektets karakter taget i betragtning er det 
Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med 
andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Det 
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ansøgte vil således ikke ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de 
arter, der indgår i udpegningsgrundlaget. 
 
Kystdirektoratet vurderer at lokaliteten ikke er levesteder for bilag IV arter. 
Således vil det ansøgte 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 
 

 
Christina Hattesen-Hangård 
+45 20 93 17 86 
cvj@kyst.dk 
 
 
Afgørelsen er sendt til:  

 Haderslev Kommune, post@haderslev.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, Haderslev, haderslev@dn.dk /  

bent.karlsson1@outlook.dk 
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Sønderjylland Øst, soenderjylland@friluftsraadet.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Haderslev, haderslev@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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