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Afslag på dispensation til at genopføre et helårshus som to-familiehus 

tilbagerykket på ejendommen inden for strandbeskyttelseslinjen på 

matr.5e Rygård Strand, Nørager, Havhusevej 10, Rygård, 8961 

Allingåbro. Norddjurs Kommune  

 

 

Ansøgning 

I har ansøgt om dispensation til at genopføre et helårshus som et to-familie hus 

tilbagerykket på ejendommen, således det placeres inden for strandbeskyttelses-

linjen på matr.5e Rygård Strand, Nørager, Havhusevej 10, Rygård, 8961 

Allingåbro. Norddjurs Kommune. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af 

naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af to-familie hus i 

strandbeskyttet areal som erstatning for bolig beliggende uden for strandbeskyttet 

areal. 

 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet – se afsnittet 

”Klagevejledning”. 

 

Redegørelse for sagen 

En eksisterende bolig er beliggende i en enklave med 5 andre boliger, hvor alle 

boliger blev undtaget strandbeskyttelse, da linjen blev udvidet fra 100 m til 300m 

den 2. juli 2002. Ejendommen var forinden undtaget strandbeskyttelse, da linjen 

var reduceret og lagt i den foranliggende landevej, Ved udvidelsen af linjen blev 

dog alene de eksisterende bebyggelser undtaget, idet de dele af ejendommen, der 

lå landværts og uden bebyggelse blev omfatte af den udvidede linje. Hensigten 

hermed var at beskyttelsen også skulle omfatte de bagved liggende dele af 

kystlandskabet. 

 

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

 

http://www.kyst.dk/
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Den eksisterende bebyggelse på ejendommen, der består af en bolig på 163 m² og 5 

udhuse på i alt 349 m² nedrives. Der opføres et nyt 2-familiehus tilbagetrukket på 

ejendommen, og det placeres i det strandbeskyttede areal bag den eksisterende 

bebyggelse. Vurderet ud fra kotekort ønskes den ny bebyggelse placeret omkring 

kote 12, hvilket er ca. 4 m højere i terræn end den eksisterende.  

 

 
Kotekort med angivelse af område for ny bolig 

 

Den ny bolig har et samlet areal på ca. 295 m² i ét plan, bestående af to 

arealmæssigt identiske boliger, hver på 128 m², sammenbygget med en udestue på 

ca. 40 m². 

 

I ansøgningen anføres bl.a.: 

Planen er en slags ”byfornyelse”.  

De gamle ejendomsbygninger, svine-og kostald samt stuehus tilbage fra 1928 

skal nedrives, da disse bygninger skæmmer naturen og landskabet langs kysten. 

Bygningerne indeholder måske en del miljø farlige stoffer som asbest, bly, zink, 

pcb, tungmetaller i maling m.m.  

Vores projekt går på at opføre ny beboelse længere tilbage på grunden. Dette kan 

gøres uden at genere nogle naboejendomme. Denne del af matriklen er dog 

underlagt strandbeskyttelse, hvilket virker lidt underligt at matriklen er delt i to, 

eftersom det fremgår af medsendt luftfoto fra 1954, at der har været mark.  

Vi vil opføre et tofamiliehus med en udestue mellem bygningerne.  

Bygninger opføres som 1 plans, beklædt med cedertræ og med fladt tag belagt 

med pap.  

…. 

http://www.kyst.dk/
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Vi har i vores materialevalg været bevidste om, at vælge materialer der passer 

fint ind i naturen. Materialevalget gør at huset vil fremstå sølvfarvet i den 

grønne natur.  

Af ”miljø installationer” arbejdes der bl.a. på vandopsamling til forbrug i 

toiletter, vaskemaskine havevanding samt solpaneler. 

 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.kyst.dk/
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Lovgivning 

Af naturbeskyttelseslovens § 15 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.  

 

Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres 

bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for 

strandbeskyttelseslinjen. 

 

Der kan gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65b. 

 

Strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale 

interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger 

en begrundelse herfor, og når dispensationen vil være uden konsekvenser for den 

fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen.  

 

Før der gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, skal der ifølge 

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

internationale naturbeskyttelsesområde 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.  

 

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 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Tilstandsændringen 

forudsætter derfor, at der meddeles dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  

 

Kystdirektoratet skal anføre, at det ansøgte på flere afgørende områder bryder 

med praksis for at kunne meddele dispensation, samt at der ikke i sagen ses at 

være fremført særlige for hold som kan begrunde en dispensation i modstrid med 

praksis. 

 

Som udgangspunkt dispenseres ikke til opførelse ny bebyggelse i strandbeskyttet 

areal. I nærværende tilfælde tilbagerykkes en bolig, som herved placeres ca. 4 m 

højere i terræn og i strandbeskyttet areal. Kystdirektoratet vurderer, at den 

tilbagerykkede placering vil medføre en uønsket landskabelig påvirkning, idet 

boligen ved placeringen højere i terræn må antages at fremtræde mere synligt og 

løsrevet fra nabobebyggelsen. Der ses endvidere ikke at være fremfør en særlig 

begrundelse for tilbagerykningen, som kan medføre dispensation. 

 

Endvidere kan der efter praksis ikke etableres yderligere boliger på ejendomme i 

strandbeskyttelseszonen. Der kan således ved genopførelse af enebolig forventes 

http://www.kyst.dk/
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dispensation til at opføre tilsvarende. Endvidere dispenseres ikke til boliger på 

over 250 m² i den udvidede del af linjen. 

 

Og endelig ville en dispensation forudsætte, at den ny bebyggelsen ville blive 

opført med et formsprog tilsvarende den eksisterende bebyggelse på ejendommen 

og som kunne indpasses i lokalområdet, eksempelvis som et længehus og med et 

væsentligt reduceret vinduesareal i forhold til den ansøgte bebyggelse. 

 

Kystdirektoratet finder således efter en konkret vurdering ikke, at der er særlige 

forhold, der kan begrunde, at der i strid med praksis gives dispensation til 

opførelsen af byggeriet som ansøgt. 

 

Det er indgået i vurderingen, at en dispensation vil kunne få en uønsket 

præcedensvirkning i andre lignende sager i strid med bestemmelsens formål. 

 

Kystdirektoratet har ikke med denne afgørelse foretaget en vurdering af, om det 

ansøgte kan påvirke Natura 2000-området væsentligt 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.   

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 

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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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: 

 

 Norddjurs Kommune, plan@norddjurs.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs norddjurs@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Østjylland, oestjylland@friluftsraadet.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Norddjurs norddjurs@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk  

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

 

plan@norddjurs.dk; dn@dn.dk; norddjurs@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

oestjylland@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; norddjurs@dof.dk; 

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

janscm@n1.dk; ukendt@ukendt.dk; 
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