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Tilladelse ombygning og renovering af stuehus og driftsbygning inden 

for strandbeskyttelseslinjen på landbrugsejendommen på matr.34a, 

Østby By, Selsø, Hammervej 7, 4050 Skibby, Frederikssund Kommune 

 

 

Ansøgning 

Du har ansøgt om tilladelse til ombygning og renovering af stuehus og drifts-

bygning samt udlæg af haveareal inden for strandbeskyttelseslinjen på 

landbrugsejendommen på matr.34a, Østby By, Selsø, Hammervej 7, 4050 Skibby, 

Frederikssund Kommune. 

 

Det foreliggende projekt er tilrettet og justeret i forhold til tidligere fremsendte på 

baggrund af dialog med Kystdirektoratet. 

 

Afgørelse 

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

nr. 6, til renovering/ombygning eller genopførelse af eksisterende stuehus og 

driftsbygning med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen, jfr. 

nedenstående redegørelse. 

 

Der meddeles endvidere dispensation efter § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at udlægge et 

areal til have jf. redegørelsen. 

 

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

dispensationer efter anden lovgivning. 

 

Du må ikke udnytte tilladelsen før klagefristens udløb - se nærmere i afsnittet om 

klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen kan dispensatio-

nen 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. 

 

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 ca. 16 ha fordelt på to områder. Området i tilknytning til 

ejendommen er delvist omfattet af § 3 og herudover i sin helhed omfatte af 

fredningen vedrører Østby Flak, Hammer-dybet. Stuehuset er beliggende i den 

oprindelige 100 m strandbeskyttelseslinje samt  

 

Ejendommen er bebygget med et stuehus i en etage på 129 m², sammenbygget 

med en (tiloversbleven) driftsbygning på 97 m².  Bebyggelsen er opført i 1880, og 

er delvist forfalden, men kan ikke karakteriseres som en ruin og har henligget 

ubeboet i en lang årrække. Ejendommen har ikke noget opretholdt haveareal. 

 

 
Placering af bebyggelsen 

 

Der ansøges om at renovere/genopføre bebyggelsen. Stuehusets udformning 

bibeholdes og en eksisternde 1. sal inddrages til beboelse. Driftsbygningen 

beklædes med træ og forsynes med en portgennemgang så de adskilles fra 

stuehuset. 

 

Stuehuset grundplan bibeholdes med et areal på 138,3 m² og tagetagen inddrages 

som bolig med et areal på 107,5 m² inklusiv 3 kviste. Samlet nyt boligareal 248 m². 

 

Driftsbygningen på 97 m² er som tidligere sammenbygget med stuehuse, dog 

således at der etableres en åben gang/port på 14 m² mellem de to bygningskroppe 

der er overdækket at taget som forbinder de to bygninger. Driftsbygningens areal 

bliver herefter ca. 84 m².  

Arealredegørelse 

BBR  

- Byg 1 Stuehus 129 kvm 

- Byg 2 Tiloversblivende 97 kvm 

- Byg 3 Udhus 30 kvm 

- Bebygget 256 kvm 

Opmålt jf. landmåler 

http://www.kyst.dk/
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- Bebygget areal 236,1 kvm 

- Grundplan bolig 138,3 kvm 

- Grundplan tiloversblivende 97,8 kvm  

- Tagplan bolig 107,5 kvm 

- Tagplan tiloversblivende 65,7 kvm 

- Der findes ikke noget udhus 

 

Fremtidige forhold 

- Bolig grundplan 138,3 kvm 

- Bolig tagetage 107,5 kvm 

- Kviste 3 x 0,5 kvm 1,5 kvm 

Samlet boligareal (138,3+107,5+1,5)  248,3 kvm 

Værksted og opbevaring 83,8 kvm 

Port 13,9 kvm 

 

 
 

 
Eksisterende bebyggelse 

http://www.kyst.dk/
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Visualisering set fra syd-vest og under fra nord-øst 

 
 

 

 
Grundplan stue og næste side tagetagen 

http://www.kyst.dk/
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Udlæg af have 

I og med ejendommen har henligget ubeboet i en længere årrække er tidligere 

haveareal ikke opretholdt, og der findes ikke haveareal på ejendommen jf. § 15a, 

stk. 4.  

 

Der ønske udlagt nedenstående område som haveareal samt et parkeringsareal 

som vist. 

 

 
 

På neden stående skråfoto fra 1948 ses tidligere have (prydhave og køkkenhave). 

 

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 

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 § 15a, stk. 2, kan der uanset forbuddet i § 15, stk. 1, genopføres en bolig på en 

lovligt eksisterende sokkel, hvis boligen har samme dimensioner som den bolig, 

den erstatter. 

 

Efter § 15a, stk. 3. kan der uanset forbuddet i § 15, stk. 1, i lovligt etablerede haver, 

jf. stk. 4, 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. 

 

Efter § 65 b, stk. 1, kan der i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i 

§ 15, stk. 1. 

 

Efter § 65 b, stk. 10, kan der, uanset stk. 1 gøre undtagelse fra § 15, stk. 1, til 

etablering af mindre kviste og tagvinduer på en helårsbolig så vidt muligt på den 

side af boligen, der vender væk fra vandet. 

http://www.kyst.dk/
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Før der gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, skal der ifølge 

bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 

internationale 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. I så fald skal der 

foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 

2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende 

område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale 

naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte. 

 

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 

Stuehuset på en landbrugsejendom betragtes om en nødvendig landbrugsbygning, 

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

forsynet med en passende beboelsesbygning”. Der er således tale om (gen)opfø-

relse af en bolig, som er nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom, 

hvorfor der som udgangspunkt meddeles tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 

15a, stk. 1, nr. 6, til et stuehus. Der ses endvidere ikke at være forhold, som taler 

imod at inddrage husets eksisterende 1. sal til beboelse, forudsat boligarealet ikke 

herved vil overstige 250 m². 

 

Øvrige bebyggelse vil kunne (gen)opføres i det omfang den er nødvendig for 

ejendommens landbrugsmæssige drift forudsat udformning og beliggenhed 

godkendes, eller såfremt disse bygninger ikke er så forfalden, at de ikke repræ-

senterer nogen værdi af betydning, dvs. er en egentlig ruin, og at de i så fald 

genopføres med en udformning, størrelse og placering som bebyggelsen, der 

erstattes. 

 

Kystdirektoratet finder, at uanset den eksisterende driftsbygning (sidelængen på 

stuehuset) fremtræder forfaldent, er tag og fag (murværk) i en sådan stand, at 

bebyggelsen ikke kan betegnes som værende en ruin, hvilket i øvrigt også gælder 

for stuehuset. 

 

Der således ikke, at være forhold, som taler imod at der opføres et nyt stuehus og 

en sidelænge som ansøgt, idet sidelængens udformning, størrelse og beliggenhed 

findes at svare til den eksisterende. 

 

Kystdirektoratet meddeler således efter en samlet vurdering tilladelse til at opføre 

et stuehus med en sidelænge med den ansøgte beliggenhed og udformning af 

bebyggelsen. 

 

Kystdirektoratet skal bemærke, at direktoratet herved har lagt til grund, at drifts-

bygningen indgår i den landbrugsmæssige drift. Ændret anvendelse af driftsbyg-

http://www.kyst.dk/
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ningen vil forudsætte dispensation såfremt dette medfører ydre bygningsændrin-

ger, eller at den ændrede anvendelsen vil være mere belastende for kystlandskabet. 

 

Haveareal 

Kystdirektoratet vurderer, at der ved retablering af et stuehus, bør kunne udlægges 

et haveareal som en del af boligen. Direktoratet finder, at den ansøgte afgrænsning 

– der stort set svarer til det tidligere haveareal – står i rimeligt forhold til boligen. 

 

Kystdirektoratet meddeler herefter dispensation til at der kan etableres have på 

arealet som ansøgt samt etableres parkering bag sidebygningen. 

 

Det bemærkes at hegning og terrænændring af havearealer er dispensations-

krævende.  

 

Det er indgået i Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte, der ligger inden for 

Natura 2000-området nr. 136 - Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov, ikke i sig 

selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, findes at kunne påvirke 

Natura 2000-området væsentligt. Direktoratet har herved lagt vægt på, at der ved 

projektet alen sker renovering/genopførelse af allerede eksisterende bebyggelse, 

hvorfor det ansøgte vil ikke vil kunne påvirke, ødelægge eller beskadige leve- eller 

voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget. 

 

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. 

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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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: 

 

 Frederikssund Kommune, epost@frederikssund.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Frederikssund, frederikssund@dn.dk 

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland v/ Poul Erik Pedersen, 
nordsjaelland@friluftsraadet.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Frederikssund, frederikssund@dof.dk 

 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 
oestkredsen@botaniskforening.dk 

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 Fredningsnævnet for Nordsjælland, nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 Nationalpark Skjoldungernes land, 

npskjold@danmarksnationalparker.dk 
 

 

epost@frederikssund.dk; dn@dn.dk; frederikssund@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

nordsjaelland@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; frederikssund@dof.dk; 

oestkredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-kajak.dk; sager@jaegerne.dk; 

nordsjaelland@fredningsnaevn.dk; npskjold@danmarksnationalparker.dk; 

kajak@frederikssund.dk; nicolai@andersheede.dk; 
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