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Dispensation fra klitfredningslinjen til genopførelse af sommerhus på 

matr.7æ, Klitterne, Ingstrup, Annavej 10, 9480 Løkken, Jammerbugt 

Kommune  

 

 

Ansøgning 

I har på vegne ejeren af ejendommen ansøgt om dispensation fra klitfrednings-

linjen til genopførelse af sommerhus på matr.7æ, Klitterne, Ingstrup, Annavej 10, 

9480 Løkken, Jammerbugt Kommune.  

 

Kystdirektoratet har under sagens behandling konstateret ulovligt etableret 

terrasseanlæg ud for kælderplan, trappe hertil samt forhøjede glasværn omkring 

terrassens nordlige del.  

 

Ansøger har den 8. december 2020 fremsendt revideret projekt hvor projektet er 

tilrettet med reduceret ansøgt areal og de ulovlige bygningsdele er ikke søgt 

genopført. Ansøgt vindue i kælderdør udgår endvidere. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2
 § 1, jf. § 4 til opførelse af nyt 

sommerhus som ansøgt, dæksler ved nedsivningsanlæg samt udgravning og kørsel 

i forbindelse hermed, jf. nedenstående vilkår. 

 

Dispensationen vedrører alene klitfredningen. 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. 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 
2 Bekendtgørelse nr. 1061 af 21. august 2018 af bekendtgørelse om klitfredning 

http://www.kyst.dk/
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt 

jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 

 

Vilkår 

 Der må ikke foretages terrænændringer i forbindelse med opførelse af 

ejendommen ud over det, der er nødvendigt for arbejdets gennemførelse. 

 Eventuel overskudsjord fra gravearbejder/udgravning skal køres bort til en 

placering uden for de klitfredede områder. 

 Der skal udlægges køreplader fra vej til ejendommen og kørsel til og fra 

sommerhuset skal ske herpå.  

 Arealerne, der berøres af byggearbejderne skal tilplantes med hjelme, 

umiddelbart efter arbejdets afslutning, således at risiko for sandflugt undgås, 

og således at arealernes hidtidige naturlige karakter genskabes 

 

Redegørelse for sagen 

Et eksisterende utidssvarende sommerhus ønskes nedrevet og et nyt opført. Huset 

er oprindelig opført i 1924 og har ifgl. BBR et bebygget areal på 42 m² (opmålt til 

45 m²) samt en mindre delvist fritliggende kælder, idet huset er opført på 

skrånende terræn. Terrassen i stueplan fremtræder herved som hævet. 

 

Der ansøges om en ny bolig opført med samme placering og et bebygget areal på 51 

m², samt et terrasseareal svarende til det eksisterende. Arealudvidelsen på 6 m² 

grunder sig i en forøgelse til nutidige sanitære forhold på 3 m² samt tilsvarende til 

forbedret udvendig isolering. Bygningen opføres som den eksisterende med en 

delvist synlig kælder mod syd. På nedenstående illustrationer er vindue i kælder-

dør markeret med blåt kryds, hvilket markerer at vinduet ikke omfattes af 

ansøgningen. Kælderen vil således ikke have vindue i døren. 

 

I ansøgningen anføres bl.a.: 

Nedslidt og nedbrudt sommerhus er anbefalet til nedrivning. Ved genopførelse 

indfries kravene til moderne sanitære installationer og gældende isoleringskrav 

til ydervægge og tag. Ligesom rumhøjden øges til standard. Bygningen 

forlænges …. mod øst, bort fra vandet. Bygningsbredden er bevaret. 

    Terrasser mod vest og øst fastholdes i størrelse, medens terrasse mod syd 

indskrænkes til en svalegang. Koter på terrasser og gulv forbliver som nu. 

Taget er tegnet med 15 gr hældning mod før 13 og 19 gr. Kippen er øget til kote 

19,88 fra kote 19,55. 

    Eksisterende kælder er fjernet og erstattet med kælder under hele huset. Den 

sydlige kældervæg er trukket tilbage til facadeflugt ….. Væg under terrasse er 

trukket tilbage så terrassekant viser plateauet. …… 

    I øvrigt opføres bygningen i henhold til lokalplan 196 § 9.3 som behandlet 

træbeklædning sort, brunlig, trykimprægneringsgrøn eller farveløs med vinduer 

og døre i harmoni med den øvrige bebyggelse og landskabet. 

     Her er bygningen vist med farveløs træbeklædning, mørke vinduer og døre, 

tagpap og glasværn. Sommerhuset ligger markant i terræn, men fremstår efter 

nybygning med mindre landskabstryk og mere afklaret i sit bygningssprog. 

http://www.kyst.dk/
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Ansøgt bolig over – eksisterende under (set fra syd)  

 

 
 

 
Visualisering set fra sydøst – ny øverst og eksisterende under 

 
 

http://www.kyst.dk/
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Visualisering set fra sydvest – ny øverst og eksisterende under   

 

 
 

 
Ny grundplan over – eksisterende under (ulovlige terrasser markeret rød) 

 

 
 

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 5 

 

 
 

 
Adgangsvej med udlæg af køreplader 

 

   
Dæksler v. nedsivningsanlæg – klitfredningslinje markeret 

 

 

Eksisterende bygningsdele, der anses for ulovlige og som ikke søges genopført 

I 2008 etableres en mindre terrasse på terræn med afskærmning placeres ved syd-

facaden ud for kælderen, og i forår 2016 anlægges endnu en terrasse ud for 

kælderindgangen. Forhøjede glaspartier mod nordvest og nordøst på den hævede 

terrasse vurderes opstillet efter 2016. 

http://www.kyst.dk/
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Lovgivning 

Af naturbeskyttelseslovens § 8 fremgår det, 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 det, 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. 

 

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. 

 

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 

Det ansøgte ligger inden for klitfredningslinjen og forudsætter derfor dispensation 

efter naturbeskyttelsesloven. 

 

Efter administrativ praksis meddeles normalt dispensation fra naturbeskyttelses-

lovens § 8 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.  

 

På baggrund af de oplysninger Kystdirektoratet har modtaget i sagen om bygnin-

gens udformning og placering mv., vurderes det, at det ansøgte er omfattet af 

ovennævnte praksis, og at der derfor kan dispenseres fra klitfredningslinjen. 

 

Kystdirektoratet har herved lagt vægt på, at bygningen opføres med samme 

placering, et identisk bygningsudtryk men udformet med et ændret terrasseparti, 

som letter den eksisterendes bastante udtryk. 

http://www.kyst.dk/
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Bygningens areal øges med 6 m², hvoraf 3 kan tilskrives øget udvendig isolering og 

yderligere 3 m² til modernisering af eksisterende bad og toilet. 

 

Efter praksis dispenseres almindeligvis til udvidelse til tidssvarende sanitære 

forhold for mindre sommerhuse (under 40 m²), således det bebyggede areal kan 

øges med op til 6-8 m² hertil. Uanset sommerhusets eksisterende areal på 45 m² 

oversiger 40 m² finder Kystdirektoratet, at en udvidelse af badeværelset kan 

accepteres, forudsat det bebyggede areal efter udvidelsen ikke vil overstige den 

arealudvidelse et hus på 40 m² eller mindre kunne opnå, hvilket vil sige mellem 

46-48 m². Kystdirektoratet kan efter en vurdering af det ansøgte badeværelses 

størrelse samt de moderniserede adgangsforhold til badeværelse således acceptere 

en udvidelse på op til 48 m² af det bebyggede areal. Hertil kommer, at der efter 

praksis accepteres en forøgelse af det bebyggede areal ved nutidig udvendig 

isolering, hvilket andrager 3 m², således der kan bebygges 51 m² i alt. 

 

Etablering af en kælder under et sommerhus kræver ikke dispensation, forudsat 

dette ikke medfører ydre bygningsændringer, fx vinduer eller udvendig nedgang 

eller større fritstående murpartier, hvorimod selve udgravningen i klitområdet er 

dispensationskrævende. 

 

Da den eksisterende kælder har udvendig adgang samt vindue i væg og dør samt et 

større synligt vægareal på grund af det skrånede terræn, vil dette kunne bibeholdes 

ved den ny bygning. Der ses ikke at være forhold, som taler imod, at vindue i dør 

erstattes af yderligere et vindue i væg. 

 

Kystdirektoratet finder endvidere ikke at der er forhold som taler imod dæksler i 

terræn ved nedsivningsanlæg. 

 

Kystdirektoratet finder herefter efter en samlet vurdering, at der kan dispenseres 

som ansøgt til opførelse af nyt sommerhus. 

 

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 

http://www.kyst.dk/
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 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. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Jan Kofod Winther 

Specialkonsulent / kystzoneforvaltningen   

jkw@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  

http://www.kyst.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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mailto:dn@dn.dk
mailto:jammerbugt@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:nordvest@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:jammerbugt@dof.dk
mailto:jyllandskredsen@botaniskforening.dk
mailto:miljo@kano-kajak.dk
mailto:sager@jaegerne.dk
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