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Kent Mousten Sørensen  

Fjordgade 19 

9550 Mariager 

 

Kent Sørensen <ksorensen@fg19.dk> 

Kystdirektoratet 

J.nr. 20/01399-3 

Ref. Jan Kofod Winther 

09-11-2020 

 

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til terrænændring og 

genopførelse af helårshus på matr.4o, Mariager Markjorder, 

Fjordgade 17, 9550 Mariager, Mariagerfjord Kommune 

 

 

Ansøgning 

Du har ansøgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af 

helårshus samt i forbindelse hermed hæve terræn omkring huset på matr.4o, 

Mariager Markjorder, Fjordgade 17, 9550 Mariager, Mariagerfjord Kommune. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk. 1, jf. § 15, til hævning af terræn omkring beboelsen samt opførelse af nyt 

helårshus som ansøgt og beskrevet i nedenstående redegørelse.  

 

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. 

 

Vilkår 

Terrænændringen omkring huset skal udføres med ”naturlige” og jævne overgange 

til omgivende terræn. 

 

Redegørelse for sagen 

Ejendommen er en af fire helårsbeboelser på en halvø nord-øst for Mariager by, 

der alle ligger inden for den udvidede del af strandbeskyttelseslinjen. Ejendommen 

ligger i kote 1,5-3 mellem en strandeng og en stejl skrænt nord for bebyggelsen. 

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

http://www.kyst.dk/
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Ved ekstremt højvande når vandet i dag op til ejendomsgrænsen og i forbindelse 

med genopførelse af et helårshus ønsker ansøger at klimasikre beboelse, således at 

der tages højde for fremtidige havstigninger og hændelser. 

 

Der ansøges således om: 

1. Hævning af den eksisterende byggekote med 100 cm for at sikre det påtænkte 

hus mod det forventeligt stigende havspejlsniveau i fremtiden. 

2. Genopførelse af eksisterende nedslidt og utidssvarende et-familie hus erstattet 

af nyt et-familie hus med et omfang svarende til det eksisterende hus. 

3. Flytning af grundplanen for det nye hus i det eksisterende hus’ længde akse med 

2,5 meter i østlig retning, hvilket vil flytte huset væk fra kystlinjen mod vest. 

 

Ansøger ønsker endvidere at slette et skel mellem matriklerne 4a og 4o. Dette 

kræver dog ikke dispensation idet reguleringen i forhold til strandbeskyttelses-

linjen alene omfatter etablering af nye skel. 

 

 
Ejendommen og omgivelser (0,5 m højdekurver) 

 

 
Ejendommen til højre 

 

http://www.kyst.dk/
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Ejendommen (under rød pil) set fra syd 

 

Terrænændring 

Ansøger ønsker at hæve byggekoten med 100 cm.  I ansøgningen anføres: 

Umiddelbart syd for grunden findes en strandeng, der i forbindelse med 

ekstreme højtvandssituationer (storm og vindstuvning) i flere tilfælde er blevet 

oversvømmet op til kanten af grunden.  

 

Koten for grundens sydøstlige hjørne er omkring 1,5 meter. I forbindelse med de 

forventede stigninger i havspejlet gennem de næste årtier kan det forventes at 

vandstanden i verdenshavene og dermed også i Mariager Fjord vil stige. Der er 

lavet flere simuleringer af sådanne stigninger og en stigning på yderligere blot 

en halv meter vil betyde, at det eksisterende hus vil stå helt i vandkanten i 

ekstreme højtvandsituationer. 

 

  
Vandstanden på grunden ved et ”gummistøvleindex” på 2 meter. 

 

For at sikre grunden og huset mod en fremtidig vandstigning ønskes den 

eksisterende byggekote hævet med 100 cm. Dette vil bringe grunden op i niveau 

med grusvejen nord for huset. Byggearealet befæstes med sand og den opgravede 

jord deponeres på grunden, så der laves en jævn faldende skråning mod syd og 

øst til kanten af grunden. Mod vest deponeres jord, således at overfladen her 

bliver plan. Der er vedlagt et bilag, der viser en snittegning af såvel det 

nuværende hus’ placering i forhold til den gamle kystskråning mod nord som det 

nye hus med en hævning af byggekoten med 100 cm. På tegningen er yderligere 

indtegnet en omtrentlig højde på træerne på kystskråningen. (15-20 meter). 

Ligeledes er vedlagt et profil langs sydfacaden af det eksisterende hus, der viser 

terrænets forløb før og efter opførelsen af det nye hus. 

http://www.kyst.dk/
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Eksisterende koter 

 
Ansøgte terrænreguleringsområder (opfyldning) 

- øverste skravering mellem 0-0,5 m regulering af terræn 

- nederste skravering mellem 0,5-1,0 m regulering  

 

 
Terræn før og efter (også med ny bebyggelse) 

http://www.kyst.dk/
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Facade m. terræn – øverst: efter med ny bolig og under: eksisterende forhold 

 

Terrænreguleringen vil blive udført, således at denne følger det nuværende 

terræn og dermed ikke fremstår som et ”plateau” idet det noteres at den aflæste 

kote af vejen lige bag huset er ca. 3 meter. En meget væsentlig del af den samlede 

grund vil ikke blive påvirket af terrænreguleringen.  

 

Ansøger anfører om baggrunden for den valgte løsning og kote for terrænregule-

ringen som følger: 

 

 
 

Jeg kiggede herefter på den spændende rapport (Handleplan for Klimatilpasning 

2019-2022), som Mariagerfjord kommune har udarbejdet og kunne se det 

følgende på side 19: 

 

http://www.kyst.dk/
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Jeg tænkte herefter hvilke muligheder der er for at klimasikre til en 100 års 

hændelse i 2100 jf sidste delsætning. 100 års hændelsen er svarende til 275 cm 

med en usikkerhed i opadgående retning på 44 cm. (Aflæst på ovenstående 

søjlediagram) = 318 cm. Den eneste anden mulighed udover at lave terræn-

regulering som ønsket er at anlægge et dige eller en betonmur ud mod 

strandengen foran huset mod syd. Dette vil være meget dyrt og meget lidt kønt.   

 

Opførelse af ny bolig til erstatning for eksisterende 

Der ansøges om at opføre en bolig til erstatning for den eksisterende, der har et 

boligareal på 180 m² samt tilbygning på 20 m².  

 

Den ny bolig forskydes ca. 2,5 m mod øst og opføres med et areal på 212 m² 

inklusiv en sidebygning med garage og bryggers. Boligdelen er på 176 m² (heraf 10 

m² bryggers i sidebygningen) samt en garage på 36 m². Endvidere opføres en 

carport/skur på 39 m², i alt et bebygget areal på 249 m².  

 

Sokkelkote øges fra 263 cm til 300 cm ved terrænreguleringen, hvorimod boligens 

største højde over havet (kotehøjden) reduceres fra 763 cm til 715 cm, idet 

bebyggelsen i sig selv bliver lavere.  

 

I ansøgningen anføres: 

Det eksisterende hus er opført med saddeltag med en maksimal højde over sokkel 

på 5 meter. Længden af hovedhusets grundplan er 17,67 meter, mens bredden er 

10,67 meter.  

 

Grundplanen for det nye hus kan i alt væsentligt indeholdes indenfor soklen af 

det eksisterende hus, idet længden af hovedhuset grundplan er ca. 1 meter kortere 

end det eksisterende hus og dybden af det nye hus er 67 cm kortere end det 

eksisterende hus.  

 

Hovedhuset af det nye hus påtænkes bygget med en maksimal højde på 4 meter 

således, at den højdemæssige udstrækning af det nye hus er lig det eksisterende 

hus’ maksimale taghøjde, selvom byggekoten hæves med 100 cm. Det nye hus 

tænkes bygget med ensidig taghælding mod nord.  

 

Sidehuset, der planlægges bygget som en integreret del af hovedhuset men med et 

andet arkitektonisk udtryk, har ligeledes en kortere længdemæssige udstrækning 

ifh. til den eksisterende carport og overdækkede terrasse.  

 

Syd- og nordfacaden af garage/sidehus bygges som lette vægge med lodret 

listebeklædning af olieret dansk cedertræ/thuja. Syd-facaden af sidehuset 

begrønnes desuden med en fast integreret pergola med klatrende planter som 

eksempelvis vin og arkitektens trøst.  

 

http://www.kyst.dk/
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Det samlede sti- og terrasseareal for den eksisterende bygning er 126 kvm, mens 

det planlagte terrasseareal for det nye hus og carport er planlagt til 125 kvm. 

Alle gangstier og terrasser planlægges opført som fliser nedlagt direkte i 

terrænet. Tilkørsler til den nye carport og den nye garage planlægges belagt med 

græsarmeringsfliser/græsarmering, således at disse også fremstår begrønnet. 

 
Placering af ny bebyggelse sammenstillet med ansøgt terrænændring 

 

 
 

 

 
 

 
Facader nyt hus øverst N/S/V/Ø - eksisterende under (syd)  

 

 

http://www.kyst.dk/
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Plantegning nyt hus (nord op) carport under 

 

 

 
 

 
Terrasse og belægningsarealer – nyt (venstre) og eksisterende (højre) 

http://www.kyst.dk/
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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. 

 

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. 

 

Terrænændring/klimatilpasning 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at de naturgivne forhold på stedet muliggør, at 

den ansøgt terrænændring ved bebyggelsen kan udformes så den fremtræder som 

en naturlig del af det omgivende landskab. Højeste niveau vil således være lig den 

eksisterende vej mellem grunden og den bagvedliggende skrænt, således der ikke 

vil fremkomme terrænspring. Det sker endvidere en naturlig udjævning af opfyld-

ningen mod strandengen, således denne vil fremtræde som den nuværende 

skråning – dog med en lidt større hældning. Endvidere bevares det eksisterende 

terræn mod naboejendommene. 

 

Kystdirektoratet finder på denne baggrund, at der ikke er landskabelige forhold 

som taler imod den ansøgte terrænændring. Hertil kommer baggrunden for, samt 

de konkret forhold ved det ansøgte, samt at en dispensation ikke vil have nogen 

uønsket præcedens i andre tilsvarende sager. 

  

Opførelse af ny bolig 

Efter administrativ praksis meddeles normalt dispensation fra naturbeskyttelses-

lovens § 15 til – efter nedrivning - at genopføre et nyt hus, forudsat den eksisteren-

de 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 

http://www.kyst.dk/
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gamle, ligesom det er en betingelse, at den nye bygning anvendes til samme formål 

som hidtil.  

 

Kystdirektoratet finder, at ansøgte udformning af boligens ydre, hvor den opføres 

med ensidig taghældning frem for saddeltag vil kunne accepteres når der henses 

til, at der sker en væsentlig reduktion af højden. Det er endvidere vurderingen at 

uanset vinduesdelen af facaden øges, sker dette i et sådant omfang at det vil virke 

dominerende. 

 

For arealer i den udvidede del af strandbeskyttelseszonen (100-300 m) fremgår 

det af bemærkningerne til "kystloven" (lov nr. 439 af 1. juni 1994), at der 

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." 

 

 

Fsv. angår udvidelsen af boligen, skal anføres at ifølge Miljø- og Fødevareklage-

nævnets 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. 

 

Kystdirektoratet finder, at boligen opfylder betingelserne for at kunne udvides op 

til 250 m². 

 

Fsv. angår carporten på 39 m² dispenseres almindeligvis efter praksis  

efter en konkret vurdering til opførelse af carporte/udhuse på max. 20 m² i 

tilknytning til eksisterende helårshuse.  

 

Den ansøgte carport overstige således hvad der almindeligvis dispenseres til med 

ca. 20 m ², men Kystdirektoratet finde, at der kan dispenseres hertil, når der 

henses til, at det samlede ansøgte areal af bolig med indbygget garage samt 

carporten alene er 251 m² og der ville kunne forventes en dispensation på op til 

270 m² til såvel bolig som carport. 

 

Der vil dog ikke kunne forventes en efterfølgende udvidelse af boligarealet til mere 

end 231 m², idet direktoratet forudsætter, at størrelsen af carporten betinges af, at 

det mulige boligareal på 250 m² reduceres tilsvarende arealet på carporten 

overstiger 20 m². 

 

http://www.kyst.dk/
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Det er herefter Kystdirektoratets sammenfattede vurdering at der kan dispenseres 

til såvel den ansøgte terrænændring som opførelsen af den ny bolig med carport                      

som ansøgt og beskrevet ovenfor. 

 

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. 

 

 

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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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 

 

 

Afgørelsen er sendt til: 

 

 Mariagerfjord Kommune, raadhus@mariagerfjord.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Mariagerfjord, mariagerfjord@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Himmerland-Aalborg himmerland-
aalborg@friluftsraadet.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Mariagerfjord, mariagerfjord@dof.dk   

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk  

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

 

raadhus@mariagerfjord.dk; dn@dn.dk; mariagerfjord@dn.dk; 

fr@friluftsraadet.dk; himmerland-aalborg@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; 

mariagerfjord@dof.dk; jyllandskredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-

kajak.dk; sager@jaegerne.dk; ksorensen@fg19.dk:   
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