
 
 
 

  

 

 
AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 
 
 
 
STADFÆSTELSE af afslag på dispensation i sag om opførelse af otte 
boliger inden for strandbeskyttelseslinjen i Hedensted Kommune 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-
seslovens1 § 15 a, stk. 2, og § 65 b, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, jf. § 78, stk. 4.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Kystdirektoratets afgørelse af 
12. december 2018 om afslag på dispensation til opførelse af otte boliger 
inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. nr. 64d Stouby By, Stouby 
beliggende Fakkegravvej 31, 7140 Stouby i Hedensted Kommune. 
 
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke ind-
bringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og 
Fødevareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag 
til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 88, stk. 1. 

 

Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. § 1 i lov om Miljø- og Fødevareklage-
nævnet, der i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 4, 
har behandlet sagen i den læge afdeling, jf. § 3, stk. 1, nr. 9, i lov om Mil-
jø- og Fødevareklagenævnet. 
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1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
Afgørelsen er den 8. og 9. januar 2019 påklaget til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet af henholdsvis ejendommens ejer, der er 
repræsenteret ved landinspektør (klager 1), og Hedensted Kommune 
(klager 2).  
 
Klagerne har navnlig anført, at 
 

- projektet er tilpasset i forhold til tidligere, så der nu er tale om 
genopførelse,  

- der tidligere har været fem boliger på stedet, og 
- det er uvæsentligt for vurderingen, hvordan de tidligere boliger 

har været anvendt. 
 
Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.4. 
 
2. Sagens oplysninger 
2.1 Ejendommen/området 
Ejendommen er beliggende på den nordlige side af Vejle Fjord mellem 
Vejle i øst og Juelsminde i vest, og har et samlet areal på ca. 3,7 ha. 
Ejendommen er beliggende i et mindre, let bebygget område, hvor om-
kring der hovedsageligt er landbrugsmæssige arealer og bebyggelse. 
Byggeriet ligger i en afstand af godt 50 m fra kysten. 
 
Det fremgår af afgørelsen, at den eksisterende, delvist nedbrændte be-
byggelse fremtræder som en samlet bygningsmasse og ligger placeret på 
et plateau umiddelbart over den forholdsvis høje og stejle kystskrænt, og 
at størstedelen af bebyggelsen er beliggende inden for den oprindelige 
100 m strandbeskyttelseslinje.  
 
Ifølge BBR udgøres den eksisterende bebyggelse på ejendommen af to 
værelsesfløje, der indeholder fem lejligheder og et antal ferielejligheder 
med et samlet boligareal på 865 m2, samt restaurant og lignende hotelfa-
ciliteter på 592 m2. Til hotellet hører herudover to bygninger med et sam-
let areal på 360 m2, der anvendes til mødelokaler og lignende. Ifølge 
BBR er det samlede bebyggede areal 1.175 m2, mens det samlede byg-
ningsareal er på 1.520 m2 samt 297 m2 udnyttet tagetage, i alt 1.817 m2. I 
dag er der dog ingen drift af hotellet, som fremstår delvist nedbrændt og 
med bygninger, der ikke har været vedligeholdt i en årrække. 
 
Ejendommen er beliggende i Natura 2000-område nr. 78 Skove langs 
nordsiden af Vejle Fjord (habitatområde nr. 67 og fuglebeskyttelsesområ-
de nr. 45), jf. habitatbekendtgørelsen.4   
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Arealerne omkring projektet er ikke kortlagt som habitatnatur, men der er 
ca. 20 m til nærmeste naturtype, der er bøg på muld (9130) med god na-
turværdi. 
 
Området er i Hedensted Kommunes kommuneplan udpeget som nyt na-
turområde, klimahåndteringsområde, kulturmiljø, særlig værdifuldt land-
skab, kystnærhedszone, skovrejsning uønsket, samt omfattet af skovbyg-
gelinje. Området er desuden omfattet af kommuneplanramme 3.R.02. 
 
2.2 Sagens forhistorie 
Bebyggelsen (Fakkegrav Badehotel) nedbrændte delvist i november 
2012. I 2017 nedbrændte endnu en af bygningerne på matriklen.  
 
Bebyggelsen har tidligere været anvendt til badehotel med ferielejlighe-
der, restauration, mødelokaler, garager og fem beboelseslejligheder.  
 
Efter Fakkegrav Badehotel delvist nedbrændte i 2012, var ejeren i dialog 
med Naturstyrelsen for at afklare mulighederne for genopførelse og den 
fremtidige anvendelse af bygningerne.  
 
Efter flere projekttilpasninger blev der den 2. september 2015 søgt om 
dispensation til opførelse af ni boliger i form af kædehuse. Kystdirektora-
tet meddelte den 23. maj 2016 dispensation til det ansøgte. 
 
Afgørelsen blev påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der ved 
afgørelse af 26. januar 20185 ændrede Kystdirektoratets dispensation til et 
afslag.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet lagde efter det oplyste i ansøgningsmate-
rialet til grund, at boligerne ville få et bebygget areal, som var større end 
det eksisterende byggeri. Endvidere lagde nævnet vægt på, at det fremgik 
af ansøgningen, og påvistes i forbindelse med nævnets besigtigelse af 
ejendommen, at boligerne kun delvist ville blive opført, hvor hotellets 
bygninger ligger og har ligget. Hertil kom, at boligerne havde andre di-
mensioner end det eksisterende badehotel, og at udformningen og karak-
teren af det ansøgte var væsentligt anderledes end den eksisterende be-
byggelse.  
 
Det var på den baggrund Miljø- og Fødevareklagenævnets vurdering, at 
det ansøgte ikke kunne anses som en genopførelse af et eksisterende byg-
geri, men derimod som nyopførelse, hvorfor det ansøgte ikke var omfattet 
af undtagelsesbestemmelsen i naturbeskyttelseslovens § 15 a, stk. 2. 
 
Sagen skulle herefter behandles efter naturbeskyttelseslovens § 65 b, stk. 
1, hvorefter dispensation kun kan meddeles i særlige tilfælde. 
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Et flertal på fire af nævnets medlemmer fandt, at der ikke forelå særlige 
omstændigheder, der kunne begrunde en dispensation fra forbuddet i na-
turbeskyttelseslovens § 15, stk. 1, til det ansøgte. Flertallet lagde til 
grund, at der var tale om ny-opførelse af boliger, som efter oplysningerne 
om projektets omfang og udseende ville fremstå markant i kystlandskabet 
med en meget kystnær og synlig placering inden for den tidligere 100 
meter-strandbeskyttelseslinje. Hertil kom, at projektet ville medføre en 
ændret anvendelse i forhold til bygningernes hidtidige anvendelse som 
badehotel, som efter nævnets opfattelse vil indebære en for kystområdet 
øget belastning. Den omstændighed, at dele af hotellet havde været an-
vendt til helårsbeboelse kunne ikke føre til et andet resultat, idet den pri-
mære anvendelse af ejendommen hidtil havde været drift af badehotel, og 
idet lejlighederne til dels havde været anvendt som medarbejderboliger i 
tilknytning til hotellets drift. Endelig indgik det i vurderingen, at en di-
spensation ville kunne skabe en uheldig præcedensvirkning for tilsvaren-
de ansøgninger.  
 
Et mindretal på to af nævnets medlemmer fandt efter en samlet vurdering, 
at der kunne meddeles dispensation til det ansøgte af de grunde, der var 
anført af Kystdirektoratet. 
 
Klager 1 har anført, at denne på baggrund af nævnets afgørelse har udar-
bejdet et nyt projekt, som den konkrete sag vedrører. 
 
2.3 Den påklagede afgørelse 
Kystdirektoratet har den 12. december 2018 meddelt afslag på dispensa-
tion til opførelse af otte boliger på soklen af det nedbrændte Fakkegrav 
Badehotel. 

 

Det fremgår af afgørelsen, at der er søgt om dispensation til genopførelse 
af byggeri i form af otte boliger, dvs. ikke badehotel, restauration mv., 
hvor der er i dag er brandtomt og ruiner.  

 

Det fremgår videre, at det ansøgte ifølge ansøgningen vil medføre, at der 
opretholdes et ensartet udtryk på ejendommen, og at byggeriet sker efter 
nutidige byggestandarder. Alt byggeri på ejendommen genopføres på 
eller inden for de eksisterende sokkelaftryk og har dermed uændret place-
ring i forhold til tidligere byggeri. Det fremgår, at både ”pakhuset” og 

”hotellet”, som er to af de ansøgte bygninger, opføres med mindre byg-
ningsaftryk end det oprindelige byggeri. De ansøgte byggerier opføres 
med samme kipkoter som eksisterende henholdsvis nedbrændte bygnin-
ger. For så vidt angår bygningen ”hønsehuset”, der er den tredje af de 
ansøgte bygninger, foreligger der ikke indmålt eller i øvrigt tilstrækkeligt 
tegningsmateriale til eksakt fastlæggelse af tidligere kipkote. Højden på 
”hønsehuset” er derfor fastlagt skønsmæssigt ud fra fotomateriale. Såle-
des har de ansøgte byggerier ifølge ansøgningen ikke større volumen end 
de eksisterende henholdsvis nedbrændte byggerier. 
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Af ansøgningsmaterialets beskrivelse fremgår det yderligere, at boliger-
nes placering og arkitektur tager udgangspunkt i et ønske om at indpasse 
sig stilfærdigt i landskabet, og at hver af boligerne har adgang til private 
udeopholdsarealer som indeliggende eller udenpåliggende altaner eller 
terrasser på terræn.  
 
Terrasserne på terræn afskærmes ikke af hensyn til ønsket om at lade 
naturen og landskabet flyde sammen med bebyggelsen. Tagterrasserne 
afskærmes af sikkerhedsmæssige årsager, men udføres således, at disse 
ikke fremstår som markant synlige bygningsdele. Hver bolig har en par-
keringsplads i aflukket garage og ekstra parkeringsmulighed foregår på 
grusarealet nord for bebyggelsen. Facaderne udføres i afdæmpet, sand-
farve eller gråt, naturfarvet murværk. Facaderne på garagerne udføres i 
sort træbeklædning, mens tagene beklædes med sort tagpap. Sekundære 
facadepartier og inddækninger kan udføres i sort træ-, alu- eller patineret 
zinkbeklædning, dette gælder f.eks. partier mellem vinduer, skodder og 
garagens port. Værn på altaner udføres i fladjern, hvorved der ikke opstår 
refleksion. 

 

Arealerne på det ansøgte er ifølge afgørelsen fordelt på tre boligbygnin-
ger med henholdsvis tre (”Pakhuset”), tre (”Hotellet”) og to (”Hønsehu-

set”) boliger i hver. De tre bygninger er på henholdsvis 628,5 m2, 616,5 
m2 og 226 m2. Dertil kommer to garager og en miljøstation på samlet 228 
m2. Samlet er det ansøgte bruttoetageareal op 1.709 m2. 
 
Det fremgår af afgørelsen, at ejeren i forbindelse med Kystdirektoratets 
tidligere afgørelse om de ni kædeboliger havde oplyst, at Fakkegrav Ba-
dehotel ikke havde været i drift i en periode på fire år før branden, idet 
det ikke har været muligt at finde en forpagter til stedet. Det blev i denne 
forbindelse oplyst, at driften af et hotel i så beskeden størrelse ikke er 
rentabel. Mulighederne for i stedet at anvende bygningerne til skole eller 
anden institution har været undersøgt, men heller ikke det har der været 
basis for. 
 
Kystdirektoratet har desuden anført, at det af Miljø- og Fødevareklage-
nævnets afgørelse om de ni kædeboliger fremgår, at ejeren af ejendom-
men havde oplyst, at der i hvert fald siden 2005 i dele af to af hotellets 
bygninger, foruden hoteldriften, havde været indrettet fem lejligheder til 
helårsbeboelse. Lejlighederne havde både været udlejet til hotellets med-
arbejdere og til personer uden tilknytning til hotellets drift. 

 

Kystdirektoratet har bemærket, at det fremgår af naturbeskyttelseslovens 
§ 15, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af strandbredder eller 
af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelses-
linjen. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende, 
og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, 
hvorved der fastlægges skel. 
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Forbuddet mod tilstandsændringer betyder ifølge Kystdirektoratet bl.a., at 
der ikke må opføres bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres 
beplantning inden for strandbeskyttelseslinjen. Der kan gøres undtagelse 
fra bestemmelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65 b.  
 
Kystdirektoratet har videre bemærket, at strandbeskyttelseslinjen admini-
streres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale interesser, der er knyt-
tet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger en begrun-
delse herfor, og når dispensationen vil være uden konsekvenser for den 
fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen.  
 
Det fremgår videre, at der før der gives dispensation fra strandbeskyttel-
seslinjen, skal der ifølge habitatbekendtgørelsen6 foretages en vurdering 
af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og pro-
jekter, 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 interna-
tionale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til 
det ansøgte. Der kan endvidere ikke gives dispensation fra naturbeskyt-
telseslovens § 15, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- 
eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plan-
tearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Kystdirektoratet har konstateret, at det ansøgte ligger inden for strandbe-
skyttelseslinjen, hvorfor den ansøgte tilstandsændring forudsætter, at der 
meddeles dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  
 
Kystdirektoratet har anført, at der efter administrativ praksis kan medde-
les dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at genopføre ny bebyggel-
se efter nedrivning af ældre bebyggelse. Det er en forudsætning, at det 
genopførte har ca. samme størrelse, placering og udformning som den 
tidligere bebyggelse. Det er endvidere en betingelse, at der er tale om 
samme anvendelse. Ved større ombygninger eller opførelse af bygninger 
med anden anvendelse end den eksisterende kan der derimod være tale 
om nyopførelse.  
 
Kystdirektoratet har videre anført, at det fremgår af Miljø- og Fødevare-
klagenævnets afgørelse af den 26. januar 2018, at opførelsen af ni helårs-
boliger ville medføre en ændret anvendelse i forhold til bygningernes 
hidtidige anvendelse som badehotel. Det faktum, at dele af hotellet har 
været anvendt til helårsbeboelse, fandt Miljø- og Fødevareklagenævnet 
ikke kunne medføre et andet resultat, eftersom den primære anvendelse af 
lejlighederne har været til drift af badehotellet, da lejlighederne til dels 
har været anvendt som medarbejderboliger.  
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Kystdirektoratet har vurderet, at den ændring i ansøgningen, at der nu 
ønskes opført otte boliger på den nedbrændte sokkel, ikke ændrer ved, at 
der, ifølge Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, stadigvæk vil være 
tale om en ændret anvendelse, da de otte boligers anvendelse ikke vil 
være et hotel.  
 
Kystdirektoratet har bemærket, at det i Miljø- og Fødevareklagenævnets 
afgørelse ligeledes er behandlet, om den tidligere ansøgning var omfattet 
af undtagelsesbestemmelsen i naturbeskyttelsesloven § 15 a, stk. 2. Ifølge 
nævnets afgørelse var ansøgningen ikke omfattet af undtagelsesbestem-
melsen, eftersom det bebyggede areal ville være større og boligerne kun 
delvist ville blive opført på den eksisterende sokkel samt have andre di-
mensioner, udformning og karakter.  
 
De nævnte forhold er ifølge Kystdirektoratet umiddelbart forsøgt tilrettet 
i den nye ansøgning. Kystdirektoratet har dog ikke taget stilling til om 
boligernes udformning, dimensioner og karakter vil være omfattet af den 
omtalte undtagelsesbestemmelse. Dette skyldes, at den nye ansøgnings 
tilretninger ikke ændrer på, at boligerne stadigvæk vil være omfattet af et 
separat dispensationskrav for den ændrede anvendelse fra hotel til helårs-
boliger. Kystdirektoratet har ved vurderingen ligeledes lagt vægt på, at en 
dispensation vil kunne skabe en utilsigtet præcedensvirkning i andre lig-
nende sager. Kystdirektoratet har på denne baggrund vurderet, at en di-
spensation til det ansøgte vil være i strid med lovens bestemmelser.  

 

Kystdirektoratet har ikke med afgørelsen foretaget en vurdering af, om 
det ansøgte kan påvirke Natura 2000-området væsentligt eller medføre 
beskadigelse eller ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområ-
der for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
2.4 Klagernes indhold 
Klager 1 har navnlig anført, at Kystdirektoratet har misforstået præmis-
serne for Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse vedrørende de ni 
kædeboliger, idet nævnet lagde vægt på placeringen uden for den oprin-
delige placering, byggeriets udtryk og et forhold vedrørende adgangen til 
stranden vest for byggeriet.  
 
Nævnet har således ifølge klager 1 alene forholdt sig til, at der ikke var 
tale om genopførelse, og at byggeriet derfor ikke kunne opføres efter de 
lempeligere regler, og ikke, som anført af Kystdirektoratet i den konkrete 
sag, til spørgsmålet om ændret anvendelse.  
 
Klager 1 har anført, at projektet er omarbejdet på baggrund af Miljø- og 
Fødevareklagenævnets afgørelse, hvorefter placeringen af byggeriet er 
ændret, så det er sammenfaldende med det eksisterende byggeri/sokler, at 
udformningen af det ansøgte byggeri er ændret, således at det holder sig 
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inden for den hidtidige byggevolumen, og at adgangen til stranden er 
uændret i forhold til hidtil. 
 
På den baggrund er det klagers opfattelse, at der er tale om et genopførel-
sesprojekt, og at det ændrede antal boliger fra fem til otte falder ind under 
det, man vil kunne tillade, når der henses til, at der er tale om lovligt op-
førte bygninger, som blot på grund af samfundsudviklingen ikke længere 
kan anvendes til det oprindelige formål (badehotel/restaurant). 
 
Klager 1 har desuden anført, at der ikke skal sondres imellem forskellige 
typer af boliger, som Kystdirektoratet har gjort, og har i den forbindelse 
henvist til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse NMK-33-00508. 
 
Klager 2 har navnlig anført, at det ansøgte er at betragte som genopførel-
se, og at det ansøgte er tilpasset, så det ligger inden for rammerne af det 
oprindelige byggeris placering og størrelse.  
 
Det er ifølge klager 2 urealistisk, at der igen kan opføres hotel på ejen-
dommen, og det ansøgte er, efter klager 2’s vurdering, det bedste alterna-
tiv til et hotel, særligt i lyset af, at der tidligere har været fem lovlige bo-
liger på ejendommen i tilknytning til hotellet. 
 
2.5 Kystdirektoratets bemærkninger til klagen 

Kystdirektoratet har i bemærkninger af 10. januar 2019 til klagen anført, 
at den sag om lokalplanlægning for udstykning af tidligere funktionærbo-
liger ved Statsfængslet Kærshovedgård, som klager 2 har henvist til, om-
handler tilladelser efter planlovens § 35 og ikke naturbeskyttelseslovens § 
15 om strandbeskyttelseslinjen. Strandbeskyttelseslinjen administreres 
mere restriktivt end planlovens § 35, hvorfor Kystdirektoratet ikke finder, 
at den omtalte sag kan tillægges nogen betydning i forbindelse med den 
konkrete sag. 
 
3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 
I sagens behandling har Miljø- og Fødevareklagenævnets medlemmer 
deltaget: Birgitte Egelund Olsen (formand), landsdommer Norman Clea-
ver, og de læge medlemmer Pelle Andersen-Harild, Jørgen Elikofer, 
Knud N. Mathiesen og Jens Vibjerg. 
 
3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger 
Naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1, indeholder et generelt forbud mod at 
foretage ændring i tilstanden af arealer inden for strandbeskyttelseslinjen, 
herunder foretage bebyggelse, udstykning, matrikulering og arealoverfør-
sel, hvorved der fastlægges skel.  
 
Formålet med bestemmelsen er at sikre en friholdelse af strandene og de 
umiddelbart bagvedliggende kystområder mod indgreb, der ændrer den 
nuværende tilstand og anvendelse.  
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Efter naturbeskyttelseslovens § 65 b, stk. 1, kan der kun i særlige tilfælde 
meddeles dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Der kan derfor kun 
dispenseres, hvis særlige forhold taler for det, herunder hvis der er tale 
om et nødvendigt formål, som bør gå forud for den generelle beskyttel-
sesinteresse, og der ikke ved en dispensation skabes præcedensvirkning i 
strid med det generelle formål med reglerne. Bestemmelsen administreres 
i praksis meget restriktivt. 
 
Efter Miljø- og Fødevarenævnets praksis bliver der almindeligvis med-
delt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at genopføre ny bebyg-
gelse efter nedrivning af ældre bebyggelse. Det er imidlertid en forudsæt-
ning, at det genopførte har ca. samme størrelse, placering og udformning 
som den tidligere bebyggelse. Det er endvidere en betingelse, at der er 
tale om samme anvendelse. Ved større ombygninger eller opførelse af 
bygninger med anden anvendelse end den eksisterende har nævnet lagt til 
grund, at der er tale om nyopførelse.7 
 
Det følger af naturbeskyttelseslovens § 15 a, stk. 2, at en bolig, uanset 
forbuddet i § 15, stk. 1, kan genopføres på en lovligt eksisterende sokkel, 
hvis boligen har samme dimensioner som den bolig, den erstatter.  
 
Det følger af bemærkningerne8 til ændringsloven, der trådte i kraft 10, 
juni 2017, at bestemmelsen i § 15 a, stk. 2, indebærer, at en bolig uden 
dispensation fra strandbeskyttelseslinjen kan genopføres på fundamentet 
fra en lovligt etableret boligbebyggelse, hvis der er tale om en bygning af 
tilsvarende størrelse og udformning som den tidligere. Hvis der ønskes 
genopført en bolig, der er større end den tidligere bygning eller med en 
anden placering eller udformning end hidtil, forudsætter dette, at der an-
søges herom, og at der meddeles dispensation hertil.9 

 

Flertallet finder, at der er tale om en nyopførelse, idet der er tale om dels 
en større ombygning med en ændret udformning og karakter, dels en op-
førelse af bygninger med en anden anvendelse end den eksisterende. Fler-
tallet afviser, at projektet er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i natur-
beskyttelseslovens § 15 a, stk. 2. Flertallet har lagt vægt på, at det eksiste-
rende byggeri bestod af badehotel med ferielejligheder, restaurant møde-
lokaler og tilknyttede boliger på mellem 25 m2 til 165 m2, mens det an-
søgte projekt vil bestå af otte helårsboliger. Det forhold, at de tilknyttede 
boliger i en periode havde været lejet ud til andre, end personer tilknyttet 
hotellets drift, kunne ikke føre til et andet resultat. 
 

                                                 
7
 F.eks. NMK-500-00011, NMK-500-00659 og NMK-500-00798. Se endvidere den kommentere-

de naturbeskyttelseslov, Jurist- og Økonomforbundet Forlag, 2009, s. 218 ff. 
8
 Forslag nr. L122 af 25. januar 2017 til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Nye mulighe-

der for visse anlæg og indretninger på klitfredede arealer og inden for strandbeskyttelseslinjen 

samt inden for sø- og åbeskyttelseslinjen).   
9
 Forslag nr. L122, jf. oven for, bemærkninger til lovforslagets § 1, nr. 5.   
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Forholdet skal herefter behandles efter den almindelige, restriktive 
dispensationsbestemmelse i § 65 b, stk. 1, hvorefter dispensation kun kan 
meddeles i særlige tilfælde. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at der ikke er tale om et sådant 
særligt tilfælde, der kan begrunde en dispensation. Nævnet har herved 
lagt vægt på, at der er tale om nyopførelse af helårsboliger, som efter op-
lysningerne om projektets omfang og udseende vil fremstå markant i 
kystlandskabet med en meget kystnær og synlig placering inden for den 
oprindelige 100 meter-strandbeskyttelseslinje. Hertil kommer, at projek-
tet vil medføre en ændret anvendelse i forhold til bygningernes hidtidige 
anvendelse som badehotel, som efter nævnets opfattelse vil indebære en 
for kystområdet øget belastning. Endelig har nævnet lagt vægt på, at 
praksis på området er restriktiv, og på at en dispensation ville kunne ska-
be en uønsket præcedensvirkning i andre tilsvarende sager. 
 
Det forhold, at dele af hotellet har været anvendt til helårsbeboelse kan 
ikke føre til et andet resultat, idet den primære anvendelse af ejendom-
men hidtil har været drift af badehotel, og idet lejlighederne til dels har 
været anvendt som medarbejderboliger i tilknytning til hotellets drift. Det 
forhold, at det ikke vurderes, at der vil kunne drives et rentabelt hotel på 
stedet, kan ligeledes ikke føre til et andet resultat, da det ikke er et for-
hold, som naturbeskyttelsesloven har til formål at varetage. 
 
Et mindretal (Knud N. Mathiesen og Jens Vibjerg) finder, at der er tale 
om en genopførelse omfattet af undtagelsesbestemmelsen i § 15 a, stk. 2. 
Mindretallet har herved lagt vægt på, at det nye byggeri placeres inden 
for soklen af det tidligere byggeri, og at den ændrede anvendelse er af 
underordnet betydning, idet det nedbrændte badehotel udover restaurant 
og selskabslokaler bestod af fem boliger og et antal ferielejligheder.  
 
Mindretallet finder, at der er tale om et sådant særligt tilfælde, der kan 
begrunde en dispensation, og at det er i overensstemmelse med nævnets 
praksis i lignende sager, jf. NMK-500-00344, NMK-500-00011, NMK-
500-00358 og NMK-500-00498. Mindretallet har herved lagt vægt på, at 
der er tale om en genopførelse på soklen af det tidligere byggeri, at den 
ændrede anvendelse er af underordnet betydning, og at det nye projekt 
kun indeholder otte boliger med et væsentligt reduceret samlet antal m2 
end i det oprindelige badehotel. 
 
3.2 Gebyr 
Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr ikke, jf. 
gebyrbekendtgørelsens § 2. 
 
3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 
Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Kystdirektoratets afgørelse af 
12. december 2018 om afslag på dispensation til opførelse af otte boliger 
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inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. nr. 64d Stouby By, Stouby 
beliggende Fakkegravvej 31, 7140 Stouby i Hedensted Kommune. 
 
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 
 
Denne afgørelse gøres tilgængelig for Kystdirektoratet (18/01684) 
samt for klagerne (Hedensted Kommune, sagsnr. 01.03.03-P19-217756-
18) og disses repræsentant (Land & Plan, j.nr. 28040) via klageportalen. 
Afgørelsen sendes desuden til eventuelle andre parter i klagesagen.  

  
Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personop-
lysninger vil blive anonymiseret.  
 
 
 
 

 
Birgitte Egelund Olsen 

Formand 


