
 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 1 

 

  

Kurt Poulsen  

  

 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 21/06414-1 

Ref. Jan Kofod Winther 

15-02-2021 

 

 

 

Afgørelse om 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 

Kystdirektoratet meddelte den 8. februar 2021 afslag på at opføre orangeri og 

drivhus – hver på 40 m² - som udbygning af stuehuset på landbrugsejendommen 

matr.2a, Vemmenæs By, Bjerreby, Vemmenæs Færgegård - Vemmenæsvej 29, 

5700 Svendborg, Svendborg Kommune. 

 

Du har efterfølgende fremsendt revideret ansøgning hvor projektet er reduceret 

størrelsesmæssigt. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, 

nr. 6, til udvidelse af boligen med orangeri med en placering og udformning som 

oplyst i ansøgningen, jfr. nedenstående redegørelse. 

 

Der meddeles endvidere dispensation tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 

65b, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, til opførelse af drivhus med sammenbygning til stuehus 

ved glasoverdækning som ansøgt. 

 

Tilladelsen/dispensationen meddeles på vilkår, at det forudsættes som anført i 

redegørelsen, at boligarealet i eksisterende stuehus reduceres med 34 m², samt at 

der ikke efterfølgende kan ske yderligere udvidelse af boligarealet.  

 

Denne tilladelse, fritager dig ikke fra at indhente øvrige nødvendige tilladelser/ 

dispensationer efter anden lovgivning. 

 

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

 

http://www.kyst.dk/
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Du må ikke udnytte tilladelsen 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 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. Der foretages en indvendig ombygning af stuehuset, således der 

åbnes til kip i husets midte, hvorved husets boligareal reduceres med 34 m², idet 

denne del af etageadskillelsen til overetagen fjernes. 

 

Bebyggelsen ønske udvidet med et 28 m² orangeri /udestue med pejs i forlæn-

gelse af stuehuset og endvidere i stuehusets anden ende et drivhus/udhus på 14.5 

m², der sammenbygges med boligen med et overdækning af tilsvarende størrelse. 

Ansøger ønsker herved at opretholde den symmetri der er i det eksisterende 

bygningsanlæg med stuehus og 2 symmetrisk placerede og udformede driftsbyg-

ninger. 

 

 

 

 
 

Orangeri/udestue til venstre og drivhus med overdækket mellemgang til venstre 

 

 

 
 

http://www.kyst.dk/
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Det eksisterende symmetriske bygningsanlæg 
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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 

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.  

 

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. 

 

Før der gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, skal der ifølge bekendtgø-

relse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internatio-

nale 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. Viser vurderingen, at 

projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke 

meddeles dispensation til det ansøgte. 

 

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/udestue 

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/udestue, der opføres i direkte 

tilknytning til stuehuset, må sidestilles med en ansøgning om udvidelse af 

boligarealet med 28 m². 

 

http://www.kyst.dk/
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Efter administrativ praksis meddeles normalt tilladelse/dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 15 til at udvide et stuehus, med et boligareal på op til 

250 m. Formålet med at begrænse boligstørrelse er bl.a. at friholde kystlandskabet 

for uforholdsmæssig stor bebyggelse, ikke kun i areal men også i volumen. 

 

Da boligen i nærværende sag har et areal bolig på 232 m² vil der umiddelbart 

kunne forventes dispensation til udvidelse af boligarealet med op til 18 m². 

Orangeriet på 28 m² overskrider således ”rammen” med 10 m². 

 

Reduktionen af det eksisterende boligareal med 34 m² medfører ikke en tilsva-

rende reduktion i boligens volumen og dermed dens fremtræden i kystlandskabet. 

Kystdirektoratet finder ikke, at der som udgangspunkt vil kunne påregnes at 

udvide boligens bebyggede areal tilsvarende den indre reduktion af beboelses-

arealet, men at dette må bero på en samlet vurdering af den ny boligs fremtræden.  

 

Den ansøgte udvidelse på 28 m² til orangeriet kan for hovedpartens vedkom-

mende indeholdes i adkomsten til at udvide boligen med 18 m². Når der henses til 

orangeriets udformning og påvirkning af stuehusets fremtræden, finder Kystdirek-

toratet, at de ”manglende” 10 m² bebygget areal vil kunne modsvares at den indre 

reduktion af beboelsesarealet med 34 m². 

 

Kystdirektoratet finder således, at den indvendige reduktion af boligarealet med 

34 m² kan konverteres til et yderligere bebygget areal som ansøgt, hvorfor der 

efter en samlet vurdering hermed 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. Det kan derfor ikke anses 

som værende en driftsmæssig nødvendig bygning for landbrugsejendommen, 

hvorfor det ikke er 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 imidlertid et areal på 14,5 m², og er derfor ikke omfatte af undtagelsen 

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

 

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

som kan begrunde, at der dispenseres til at opføre et drivhus som overstiger det 

umiddelbart tilladte areal med 4,5 m², samt at drivhuset visuelt knyttes til 

stuehuset ved et forbindende glas-halvtag på 14,5 m². 

 

Kystdirektoratet har herved lagt afgørende vægt på, at arealforøgelsen af drivhuset 

ud over 10 m², vil kunne betragtes som en konvertering af det reduceret boligareal. 

Hertil kommer, at det må vurderes, at der er tale om en mindre end ubetydelig 

overskridelse, set i forhold til det samlede projekts overordnede bygningsmæssige 

ramme og formål med at opretholde en bygningsmæssig symmetri af hensyn til 

ejendommens fremtræden i kystlandskabet. 

http://www.kyst.dk/
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Det indgår endvidere, at dispensationen ikke ses at medføre en uønsket 

præcedens, når der henses til de helt specieller forudsætninger herfor. 

 

Tilladelsen/dispensationen meddeles på vilkår, at det forudsættes som anført i 

redegørelsen, at boligarealet i eksisterende stuehus reduceres med 34 m², samt at 

der ikke efterfølgende kan ske yderligere udvidelse af boligarealet. 

 

Det indgår i direktoratets vurdering, at det ansøgte ikke ses – hverken i sig selv 

eller forbindelse med andre planer og projekter - at medføre en sådan ændring af 

brugen af eller påvirkningen af Natura 2000-området – Sydfynske Øhav – som det 

ansøgte ligger lige op til, at dette vil ødelægge eller beskadige leve- eller vokseste-

der for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget. Der er herved lagt vægt på, at 

det ansøgte alene indebærer en mindre udvidelse af en eksisterende bolig i et 

haveareal. 

 

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. 

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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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:  

 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; 62610099mc@gmail.com 
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