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Kystdirektoratet 
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Ref. Jan Kofod Winther 

08-02-2021 

 

 

 

Afslag på opførelse af orangeri og drivhus inden for strandbeskyt-

telseslinjen på landbrugsejendommen matr.2a, Vemmenæs By, 

Bjerreby, Vemmenæs Færgegård - Vemmenæsvej 29, 5700 Svendborg, 

Svendborg Kommune 

 

  

Ansøgning 

Du har ansøgt om tilladelse til ombygning af stuehus således boligareal mindskes, 

opførelse af orangeri som del af stuehuset samt opførelse af et med stuehuset 

sammenbygget drivhus på landbrugsejendommen matr.2a, Vemmenæs By, 

Bjerreby, Vemmenæs Færgegård - Vemmenæsvej 29, 5700 Svendborg, Svendborg 

Kommune. 

 

Afgørelse 

Drivhus 

Kystdirektoratet finder ikke, at det ansøgte drivhus indgår som en del af 

ejendommens jordbrugsmæssige udnyttelse og kan derfor ikke anses som værnede 

en driftsmæssig nødvendig bygning for landbrugsejendommen. Denne 

bygningsdel er derfor ikke omfatte af § 15a, stk. 1. nr. 6, men kræver dispensation 

efter § 65b, stk. 1. 

 

Kystdirektoratet meddeler afslag på dispensation fra § 65b, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, til 

at opføre drivhuset som ansøgt. 

 

Orangeri  

Kystdirektoratet giver hermed afslag på tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 

15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af orangeri med en placering og udformning som 

oplyst i ansøgningen, jfr. nedenstående redegørelse. 

 

Afgørelsen kan påklages jf. ansnittet herom sidst i brevet.  

 

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

 

http://www.kyst.dk/
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Redegørelse for sagen 

Ejendommen er beliggende i landzone og er noteret som landbrugsejendom med 

et jordtilliggende på 54,8 ha. 

 

Stuehuset har et boligareal på 232 m² ifgl BBR, fordelt på et stueplan på 133 m² og 

1. sal på 99 m². Bebyggelsen ønske udvidet med et orangeri på 40 m² og endvidere  

et drivhus/udhus på 40 m², der som orangeriet er sammenbygget med boligen. 

Boligarealet i stuehuset reduceres til 197,5 m² ved at fjerne adskillelsen i husets 

midte, så stueplanet her er åbnes til kip over et areal på 34 m² som 1. salens 

boligareal reduceres med.  

 

I ansøgningen anføres bl.a.:.  

Det jeg ønsker er at lave en udestue samt i drivhus således hus stadig er 

symmetrisk.  

Jeg har fået byggetilladelse fra kommunen – og har spurgt dem igen om ikke vi 

er under undtagelse iht. Vejledning om 300 m kystbeskyttelse fordi det er 

landbrug – men de vil gerne have en tilkendegivelse fra jer om at projekt er ok i 

forhold til strandbeskyttelse. 

 

På facade ses at vi ønsker og lave det samme i begge sider så der bliver 

symmetri. På plan har arkitekt opgjort areal til 197.5 kvadratmeter + udestue på 

32 kvadratmeter i alt 237.5 kvadratmeter.  

Drivhus på 32 kvadratmeter i den anden ende af hus tæller ikke som bolig da det 

bruges som drivhus.  

 

Kystdirektoratet skal bemærke at det fremsendte viser bebyggede arealer på 40 m² 

for både orangeri og drivhus. 

 

Ejendommens bebyggelse 

http://www.kyst.dk/
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Lovgivning 

Af naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1 fremgår, at der ikke må foretages ændringer 

i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbred-

den og strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke etableres hegn, placeres camping-

vogne og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller 

arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.  

 

Efter naturbeskyttelseslovens 15a, stk. 1, nr. 6, gælder forbuddet ikke for byggeri, 

der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som 

landbrugsejendom, når byggeriet opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende 

bygninger. 

 

Efter bestemmelsen kræves dog tilladelse for så vidt angår de nævnte bygningers 

nærmere beliggenhed og ydre udformning. 

 

Efter § 15 a, stk. 3, kan der i lovligt etablerede haver, jf. stk. 4, uanset forbuddet i § 

15, stk. 1, placeres mindre bygninger, anlæg og installationer i tilknytning til 

boligen og højst 15 m fra denne, som en terrasse etableret i niveau med og i 

sammenhæng med beboelsen, et gyngestativ, højbede og en sandkasse og andre 

legeredskaber samt et mindre skur på op til 10 m², medmindre der allerede lovligt 

er opført et skur i tilknytning til boligen. På tilsvarende måde kan der opføres et 

mindre drivhus på op til 10 m² i forbindelse med helårsboliger. 

Stk. 4. Ved haver forstås bygningsnære arealer i forbindelse med boliger og 

tilsvarende bebyggelse til beboelse, der er undergivet en vis kultivering eller 

vedligeholdelse og ikke længere dyrkes eller anvendes landbrugsmæssigt. 

For ikke er er 

 

Der kan endvidere ikke gives tilladelse, 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 

Udvidelse af stuehuset - orangeri 

Stuehuset på en landbrugsejendom betragtes som en nødvendig landbrugsbyg-

ning, idet det af landbrugslovens § 9 fremgår, at ”en landbrugsejendom skal holdes 

forsynet med en passende beboelsesbygning”.  

 

Kystdirektoratet finder, at det ansøgte orangeri, der opføres i direkte tilknytning til 

stuehuset, må sidestilles med en ansøgning om udvidelse af boligarealet med 40 

m². 

 

Efter administrativ praksis meddeles normalt tilladelse/dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 15 til at genopføre eller udvide et stuehus, med et 

boligareal på op til 250 m. Det er som udgangspunkt en forudsætning, at 

bygningen fremtræder med omtrent samme placering, størrelse og karakter som 

den gamle. Formålet med at begrænse boligstørrelse er bl.a. at friholde 

kystlandskabet for uforholdsmæssig stor bebyggelse, ikke kun i areal men også i 

volumen. 

http://www.kyst.dk/
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Da boligen i nærværende sag har et areal bolig på 232 m² vil der kunne forventes 

dispensation til udvidelse af boligarealet med op til 18 m². 

 

En reduktion af eksisterende boligareal ved fjernelse af etageadskillelsen medfører 

ikke en tilsvarende reduktion i boligens volumen og dermed dens fremtræden i 

kystlandskabet. Der vil derfor ikke nødvendigvis kunne påregnes at udvide 

boligens bebyggede areal tilsvarende en indre reduktion af beboelsesarealet. 

Hvorvidt dette kan ske vil bero på en samlet vurdering af den ændrede boligs 

fremtræden. 

 

Kystdirektoratet finder ikke, at den indvendige reduktion af boligarealet med 34 

m² kan konverteres til et tilsvarende bebygget areal som ansøgt. Orangeriet med et 

grundareal på 40 m² samt en væsentlig forøget højde, medfører således en 

markant forøgelse af bygningens volumen og fremtræden i landskabet, som vil 

stride mod de kystlandskabelige interesser. 

 

Kystdirektoratet finder på denne baggrund, at der ikke kan meddeles tilladelse til 

den ansøgte udformning og placering af det ansøgte orangeri. 

 

Opførelse af drivhus/udhus 

Kystdirektoratet finder ikke, at det ansøgte drivhus indgår som en del af ejendom-

mens jordbrugsmæssige og erhvervsmæssige udnyttelse og det kan derfor ikke 

anses som værende en driftsmæssig nødvendig bygning for landbrugsejendom-

men. Denne bygningsdel er derfor ikke omfatte af § 15a, stk. 1. nr. 6. 

 

Undtagelserne i § 65b, stk. 3, om opførelse af mindre udhuse og drivhuse omfatter 

også stuehuse. Der kan således opføres et ikke erhvervsmæssigt nødvendigt 

drivhus på 10 m² uden dispensation i tilknytning til ejendommen. Det ansøgte 

drivhus har et areal på 40 m², og er derfor ikke omfatte af undtagelsen i § 65b, stk. 

3, men kræver dispensation efter § 65b, stk. 1. 

 

Kystdirektoratet finder ikke, at der i sagen er fremført sådanne særlige forhold, 

som kan begrunde, at der i strid med praksis opføres et drivhus som ansøgt på 40 

m², hvorfor der meddeles afslag hertil. 

 

Kystdirektoratet har ud over, at drivhuset vil få en uønsket landskabelig 

påvirkning tillige lagt vægt på, at en dispensation vil medføre en væsentlig og 

uønsket præcedens i andre tilsvarende sager. 

 

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: 

http://www.kyst.dk/
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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Afgørelsen er sendt til: 

 

 Svendborg Kommune, svendborg@svendborg.dk   

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Svendborg, svendborg@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Sydfyn, sydfyn@friluftsraadet.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening Svendborg, svendborg@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, 
fynskredsen@botaniskforening.dk 

 Svendborg Museum, info@svendborgmuseum.dk 

 Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for Sydfyn, 
o.ostergaard@gmail.com;  formanden@byogland-sydfyn.dk  

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk 

 

 

svendborg@svendborg.dk; dn@dn.dk; svendborg@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

sydfyn@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; svendborg@dof.dk; 

fynskredsen@botaniskforening.dk; info@svendborgmuseum.dk; 

o.ostergaard@gmail.com; formanden@byogland-sydfyn.dk; miljo@kano-kajak.dk; 

sager@jaegerne.dk; kp@kurtpoulsen-aps.dk; 
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