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Dispensation fra klitfredningslinjen til genopførelse af sommerhus på 

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

Kommune  

 

Ansøgning 

Kystdirektoratet meddelte den 10. december 2020 dispensation fra klitfrednings-

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

9480 Løkken, Jammerbugt Kommune. Kystdirektoratet konstaterede under 

sagens behandling at et etableret terrasseanlæg ud for kælderplan, trappe hertil 

samt forhøjede glasværn omkring terrassens nordlige del var ulovligt etableret, og 

reviderede herefter således de ulovlige bygningsdele var udtaget i det endelige 

projekt. 

 

Der er efterfølgende ansøgt om etablering af lettere forhøjet glasværn samt 

”bibeholdelse” af ”svalegang” foran kælderetage. 

 

 Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

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

værn samt belægning og kant foran ny kælder samt gravearbejde i forbindelse 

hermed. Vilkår jf. afgørelsen af 10.12.2020 gælder tillige for denne dispensation. 

 

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. 

 

Redegørelse for sagen 

Der ansøges hermed om følgende ændringer/tilføjelser til den gældende 

dispensation af 10. december 2020 til genopførelse af sommerhuset: 

 

Ændring af værn omkring hævet terrasse 

I gældende dispensation har værnene omkring hele terrassen en højde på 90 cm 

og er udført i glas, hvor de eksisterende er i træ. Der ansøges om at kunne opføre 

værnene i træ som i dag eller alternativt i glas jf. gældende dispensation, således at 

begge muligheder er gældende og kan afgøres af ansøger på et senere tidspunkt. 

Endvidere ønskes at retablere de glasværn, der fandtes indtil 2016 mod nordvest 

og nordøst. Indtil da var der 140 cm høje værn, som i 2016 uden dispensation blev 

øget til 188 cm. Ansøger er efterfølgende blevet opmærksom på den hidtidige 

lovlige tilstand forud for forhøjelsen i 2016 og denne ønskes retableret. Såfremt de 

øvrige værn udføres i træ vil forhøjelsen fra 90 cm til 140 dog blive i glas. 

 

 
Placering af værn på op til 140 cm vist med rød 

 

Svalegang ud for kælderplan.  

Den eksisterende kælderfacade forløber i dag langs terrassens sydside og er herved 

fremskudt i forhold til facaden af stueplanet. Kælderfacaden trækkes i den 

gældende dispensation tilbage til stueplanets. 

 

Ansøger ønsker at bibeholde en 5 cm høj betonkant (”svalegang”) langs det 

tidligere kælderfundament samt etablere belægning mellem denne og den ny 

kælderfacade. Belægningen udføres i træ, sten eller støbes. I ansøgningen anføres: 

  

For at undgå, at sand skrider ned på gangarealet foran kælderen, vil vi gerne 

etablere en afskærmning/kant af beton. Kanten vil blive etableret samme sted 

som den nuværende kælders sokkel, og der kan derfor ikke ses nogen 

forandringer arealmæssigt/fra luften.  

 

http://www.kyst.dk/
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Af tegningen nedenfor fremgår kanten/afskærmningen med en vinkel, som 

ligeledes er etableret for at holde sandet tilbage. Kantens længde opstår som 

følge af et ønske om, at etablere en ”plan” nedgang af sand/vegetation i stedet for 

et egentligt trin.  

 

Kanten/afskærmningen vil ikke være synlig i terræn da overkanten kun vil være 

ca 5 cm over terræn (og med tiden dækket af beplantning) 

 

Det bemærkes, at kanten nord/syd kan afkortes såfremt kystdirektoratet finder 

en anden længde mere passende.  

 

 
Grå viser tidligere kælderareal som ønskes med belægning (træ, sten eller støbt) 

efter frilæggelse. Blå markerer gl. kælderfundament og retableres som betonkant 

5 cm over terræn. 

 

 

Terrasser i stueplan. 

Ansøger ønsker endvidere en præcisering af, at efter den gældende dispensation 

kan det samlede terrasse areal i stueplan på 50 m² bibeholdes, idet dette ikke 

fremgik klart af ansøgningen/afgørelsen. Ansøger anfører således: 

 

Det ønskes for god ordens skyld præciseret, at Kystdirektoratet ikke har nogen 

indvendinger mod, at det areal, der opstår ved indskrænkelsen af den sydvendte 

terrasse/svalegang, tilføjes/fordeles på de øst/vest vendte terrasser. Det samlede 

terrasse/svalegangs areal i stueplan forbliver uændret på 50 m². 

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. 

http://www.kyst.dk/
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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. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for klitfredningslinjen og forudsætter derfor dispensation 

efter naturbeskyttelsesloven. 

 

Kystdirektoratet finder ikke, at der er forhold som taler imod det ansøgte, der stort 

set af retablering af tidligere lovlige forhold (glasværnene) samt opretholdelse af 

dele af eksisterende lovlige bygningselementer (lav betonkant ved tidligere 

fundament og belægning mellem ny og tidligere kælderfacade). Værnene omkring 

terrasse kan udføres enten helt i glas eller som 90 cn træværn hvor forhøjelsen dog 

udføres i glas. 

 

Kystdirektoratet meddeler herefter dispensation til de ansøgte tilføjelser til den 

gældende dispensation. 

 

Direktoratet skal endvidere bemærke, at det anførte om terrassearealets 

disponering/udformning er indeholdt og underforstået i den gældende 

dispensation. Kystdirektoratet har således i den gældende dispensation accepteret, 

at det areal, der opstår ved indskrænkelsen af den sydvendte terrasse/svalegang, 

tilføjes/fordeles på de øst/vest vendte terrasser. Direktoratet lagde afgørende vægt 

på, at det samlede terrasse/svalegangs areal i stueplan forblev uændret på 50 m². 

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse 

med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-områder, eller 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.   

 

http://www.kyst.dk/
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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. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Jan Kofod Winther 

Specialkonsulent - Kystzoneforvaltningen   

jkw@kyst.dk 
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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,  

 

raadhus@jammerbugt.dk; dn@dn.dk; jammerbugt@dn.dk; 

nordvest@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; jammerbugt@dof.dk; 

fr@friluftsraadet.dk; jyllandskredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-

kajak.dk; sager@jaegerne.dk;morten.bjerregaard@skuld.com; 

hans-erik@magnild.dk; 
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