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Dispensation til nedrivning af eksisterende sommerhus og opførsel af nyt sommerhus 
efter Naturbeskyttelseslovens § 16 
 
Hjørring Kommune giver herved dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 16 til nedrivning 
af eksisterende sommerhus og opførsel af nyt sommerhus på matr.nr. 5r Tversted By, 
Tversted. Sommerhuset har adressen Hængebrovej 2, 9881 Bindslev. Se vedlagte kort.  
  
Dispensationen gives på betingelse af:  

 At bygningen opføres med placering som vist på indsendte tegninger (Bilag 2). 
 At det bebyggede areal ikke overstiger henholdsvis til beboelse 122m2, skur 25m2 

samt terrasse 40m2
.
  

 At tagflader dækkes med græstørv el. sedummos som angivet i ansøgning og at 
taghældningen holdes som angivet i ansøgningen for at huset synes mindst muligt i 
terrænet. 

 At terrasse etableres som et trædæk i forbindelse med huset og i sokkelniveau uden 
stakit el. andre faste læfaciliteter. 

 At terrænregulering ved byggeriet minimeres og alene sker for at opnå den fastsatte 
gulvkote. 

 At den del af matriklen der berøres af byggearbejdet, herunder gravearbejde, færdsel 
samt henstilling af materialer og maskiner minimeres mest muligt. 

 At adgangsvejen forbliver som simpelt hjulspor uden befæstelse. Under byggeriet 
kan anvendes køreplader til at sikre maskiner adgang. 

 At arealet ikke tilsås eller tilføres jord, grus o. lign. udefra ud over hvad der skal 
anvendes til sokkel og byggeri af selve huset. 

 At matriklen forsat henligger i naturtilstand uden tilplantning.  
 Den øvrige beskyttede hede på matriklen tinglyses med fuld beskyttelse uanset 

beliggende i sommerhusområde fra før 1992.  
 At Hjørring Kommune, Team Natur underrettes, når arbejdet er udført. 

 
 
Baggrund for afgørelsen 
Det eksisterende sommerhus på Hængebrovej 2 er på 30 m2 samt udhus på 4 m2.  
 
Der ansøges om at nedrive det eksisterende sommerhus samt skur og genopføre et nyt 
sommerhus på 122 m2 med et tilstødende skur på 25 m2 og en terrasse på 40 m2 på 
vestsiden af huset. Det nye sommerhus placeres delvist på samme sted som det gamle 
sommerhus.  
 
Det eksisterende sommerhus er beliggende indenfor lokalplanlagt sommerhusområde og 
byggeriet opfylder betingelserne heri. Både det eksisterende sommerhus og det ansøgte 
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sommerhus ligger også indenfor åbeskyttelselinjen til Uggerby Å med ca. 55-60 meters 
afstand til åen.  
 
På matriklen er registreret beskyttet natur, mærmere bestemt naturtyperne hede og mose. 
Heden er dog kun beskyttet mod landbrugsformål, da området er gammelt udpeget 
sommerhusområde fra før 1992.  
 
Sommerhuset ligger også indenfor habitatområde nr. 5 ”Uggerby Klitplantage og Uggerby ås 
udløb” og er beliggende i den prioriterede habitatnaturtype grå/grøn klit. Se bilag 3. 
 
Sommerhuset ligger også indenfor udpegning for skovbyggelinje. Denne skovbyggelinje er 
imidlertid ikke ajourført efter at skoven, der afkastede linjen er fældet. Der er således mere 
end 300 meter til nærmeste skovareal og grunden er ikke omfattet af skovbyggelinje.  
 
På nabogrunden mod nord og vest ligger den landskabelige og rekreative fredning af 
Uggerby å’s udløb. Fredningen har ingen betydning for grunden ved Hængebrovej 2.  
 
Derudover er grunden ved Hængebrovej 2 omfattet af følgende relevante udpegninger i 
kommuneplanen: Tør økologisk forbindelse, Naturområde, Bevaringsværdigt landskab, 
Større sammenhængende landskab og Geologisk område.  
 
Der kræves således tilladelse fra naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1 til opførsel af nyt 
sommerhus, udhus og terrasse.  
 
Kommunen kan give dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1 
(åbeskyttelseslinjen), når der er tale om et nødvendigt formål, der bør gå forud for den 
generelle beskyttelsesinteresse og hvor der tages størst muligt hensyn til formålene for å-
beskyttelsen, og der ikke ved en dispensation skabes en præcedensvirkning i strid med det 
generelle formål med reglerne. I denne sag foreligger sådanne omstændigheder. 
 
Før der træffes afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1, skal der jf. 
Habitatbekendtgørelsen foretages en vurdering om projektet i sig selv eller i forbindelse med 
andre planer og projekter kan påvirke Habitatområdet væsentligt.  
 
 
Væsentlighedsvurdering af projektet på habitatområde nr. 5 ”Uggerby Klitplantage og 
Uggerby ås udløb” 
 
Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 5 ”Uggerby Klitplantage og Uggerby Å's udløb” 
er:  
 
Naturtyper: Forklit (2110), Hvid klit (2120), Grå/grøn klit (2130), Havtornklit (2160), Grårisklit 
(2170), Skovklit (2180), Klitlavning (2190), Enebærklit* (2250), Næringsrig sø (3150), 
Brunvandet sø (3160), Vandløb (3260), Å-mudderbanke (3270), Urtebræmme (6430), 
Rigkær (7230), Stilkege-krat (9190), Skovbevokset tørvemose* (91D0), Elle- og askeskov* 
(91E0) 
 
Arter: Havlampret (1095), Bæklampret (1096), Odder (1355) 
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Det eksisterende sommerhus og skur er beliggende indenfor habitatområde nr. 5 ”Uggerby 
Klitplantage og Uggerby Å's udløb”, selvom området er udpeget og lokalplanlagt 
sommerhusområde. Den del af habitatområdet, der overlapper med sommerhusområdet er 
foreslået udtaget af habitatområdet i forbindelse med grænserevisionen af Natura2000-
områderne i Danmark, der blev indberettet til EU i november 2018. Forslaget afventer 
imidlertid stadig EU-kommissionens stillingtagen og derfor skal området fortsat behandles 
som værende en del af habitatområdet. 
 
Projektet indebærer inddragelse (bebyggelse inkl terasse) af yderligere 153 m2 natur i 
forhold til den eksisterende bebyggelse.  
 
Området er besigtiget den 19. januar 2021 og sammenholdt med den øvrige udpegning af 
habitatnaturtypen grå/grøn klit. Størstedelen af habitatnaturtypen er beliggende på 
nabomatriklen, som græsses af kreaturer. Der står således hegn mellem hele 
sommerhusområdet og den græssede store matrikel 4d Tversted By, Tversted.  
 
Habitatnaturtypens dokumentationscirkel er placeret på den græssede del af området. De 
samme fysiske forhold (klitter og sandet jordbund) for habitatnaturtypen er tilstede på 
sommerhus-grunden, men på det græssede naboareal skaber naturplejen lysåbne områder, 
hvor de lyskrævende arter kan etablere sig. Vegetationen på den ugræssede del er derfor 
ikke i så god tilstand. Rundt om det eksisterende sommerhus er vegetationen således ikke 
præget af lysåben vegetation, men af kraftigt og tæt græs bortset fra indkørslen hvor græsset 
slås.  
 
Det kan ikke forventes at græsningen udvides til sommerhusområdet. Det er således for 
nuværende op til sommerhusejerne at pleje området, men der er ikke pligt hertil.  
 
Habitatområde nr. 5 ” Uggerby Klitplantage og Uggerby Å's udløb” består samlet af ca. 717 
ha, hvoraf over 6 % udgøres af hav. Habitatnaturtypen Grå/grøn klit er den absolut mest 
dominerende naturtype og udgår samlet omkring 100 ha.  
 
Nærmeste kortlagte habitatnatur i øvrigt, er Elle- og Askeskov der er registreret langs med 
Uggerby Å på nabomatriklen. Projektet vil ikke have betydning for denne habitatnaturtype.  
 
Jf. Natura 2000 basisanalyse 2022-27 er naturtypen Grå/Grøn klit for langt den største del i 
god tilstand, mens en mindre del er i moderat eller ringe tilstand pga. ringe artsindhold og 
delvis tilgroning, da disse områder er uden afgræsning. 
 
Odderen, som er på udpegningsgrundlaget for habitatområdet, vurderes fortsat at have 
gunstig bevaringsstatus. Odderen bruger de vandløbsnære arealer på nabomatriklen. 
Projektet vil således ikke have betydning for Odderen.  
 
De vandlevende arter på udpegningsgrundlaget berøres heller ikke af projektet. 
 
Det eksisterende sommerhus ligger indenfor Natura 2000 området og i kortlagt habitatnatur 
af naturtypen Grå/grøn klit. Det nye sommerhus vil også ligge indenfor Natura 2000 området. 
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Det er imidlertid en meget lille del af et meget stort kortlagt areal med naturtypen Grå/Grøn 
klit der berøres. Det berørte areal ligger helt i udkanten af Natura 2000 området. Endvidere 
ligger der allerede i dag bebyggelse på arealet. Landskabeligt er den nuværende placering 
den bedste for et sommerhus, da det ligger lavest på grunden og næsten falder i et med 
omgivelserne. En alternativ placering vil medføre store terrænreguleringer og en meget 
synlig placering i landskabet.  
 
Hjørring Kommune vurderer ikke, at nedrivning og opførelse af et nyt sommerhus vil påvirke 
naturtypernes bevaringsstatus negativt. 
 
Der vil med projektet ikke ske så væsentlige ændringer af naturtypen Grå/grøn klit’s areal, 
karakter el. kvalitet, at opnåelse af gunstig bevaringsstatus for hele naturtypens areal 
forringes.  
 
Da projektet ikke forventes at medføre væsentlige negative påvirkninger af de arter 
og naturtyper, som Natura 2000 området er udpeget for, bliver der ikke foretaget 
yderligere konsekvensvurdering. 
 
Af mulige bilag IV-arter vurderes kun mark-firben at kunne forekomme på matriklen. Hjørring 
Kommune vurderer ikke, at markfirbenet vil påvirkes negativt hvis det skulle findes på 
arealet. Sommerhuset placeres på arealet med den nuværende bebyggelse og det vurderes, 
at forstyrrelsen i forbindelse med anlægsarbejdet ikke vil øge risikoen for at individer 
nedtrampes eller at eventuelt nedgravede æg beskadiges. Det berørte areal grænser det op 
til store sammenhængende arealer med velegnede levesteder, derfor forventes der ikke at 
være nogen betydelig effekt for markfirbenets yngle-, raste- eller fourageringsmuligheder i 
området. 
 
Kommunen vurderer således samlet, at naturbeskyttelseslovens og 
habitatdirektivets bestemmelser vil kunne forenes med at give dispensation til 
projektet. 
 
 
Afgørelse 
Hjørring Kommune giver herved dispensation til nedrivning af eksisterende sommerhus og 
genopførsel af nyt sommerhus på betingelse af vilkårene ovenfor.  
 
Dispensationen er gældende såfremt vilkårene opfyldes.  
 
Ved afgørelsen er der lagt vægt på, at byggeriet erstatter eksisterende sommerhus på stedet, 
og at der ved placering og udførelse er lagt vægt på at tilpasse byggeriet til landskabet, 
således at det synes mindst muligt.  
 
Byggeriet opføres ikke indenfor beskyttet mose. 
 
På grunden findes 2 klittoppe (ca. 8 m.o.h). Ved at fastholde placeringen tæt ved åen, kan 
den nye bygning delvist skjules i terrænet mellem toppene. Desuden dækkes tagfladerne 
med græstørv, så de sløres i forhold til omgivelserne. 
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Pga. byggeriets og landskabets karakter er det kommunens vurdering at et øget bebygget 
areal ikke vil have afgørende negativ betydning for oplevelsen af åens omgivelser. 
 
Med vilkår om tinglysning af fuld beskyttelse efter naturbeskyttelseslovens § 3 af matriklens 
beskyttede hede, styrkes det biologiske indhold af det resterende areal indenfor å-
beskyttelseslinjen i overensstemmelse med et af formålene med å-beskyttelseslinjen.  
 
Med et samlet bebygget areal på 147m2 + 40 m2 terrasse kan et nyt hus delvist placeres 
som det eksisterende og uden væsentlig terrænregulering. 
 
Kommunen vurderer på baggrund af ovenstående, at de formål, der er beskrevet i 
Naturbeskyttelseslovens § 16, ikke tilsidesættes med det ansøgte. 
 
 
Orientering fra Museerne: 
Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for 
iværksættelse af jordarbejdet skal Museumslovens § 25-27 iagttages. Disse bestemmelser 
vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver 
bygherren mulighed for at få en udtalelse om risikoen for fund af arkæologisk betydning, 
samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser.  
 
Findes der under jordarbejdet alligevel spor af fortidsminder, fx knogler, flintredskaber, 
lerkarskår m.m., skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet 
skal straks anmeldes til museet.  
 
Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til nedenstående statsanerkendte kulturhistoriske 
museum: Vendsyssel historiske museum, Museumsgade 3, 9800 Hjørring. Tlf. 9624 1050. E-
mail: vhm@vhm.dk. 
 
Bemærkninger:  
Afgørelsen er truffet efter naturbeskyttelseslovens § 16, jf. § 65, stk. 1.  
 
Dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato eller ikke har været 
udnyttet i tre på hinanden følgende år.  
 
Oplysninger i øvrigt 

  Betingelserne i afgørelsen er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over 
ejendommen. 
 
Hjørring Kommune skal underrettes, når arbejdet er udført.  
 
Afgørelsen offentliggøres. 
 
 
Klage og søgsmål: 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet inden fire uger. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til 
på forsiden af www.nmkn.dk . 
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For mere information se klagevejledningen. 
 
En evt. retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 mdr. fra dags dato, jf. 
lovens § 88, stk. 1. 

 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
Christina Weidick Kærsgaard  
Naturmedarbejder 
+4572336767 
cwk@hjoerring.dk 
 
 
 
Bilag 

1. Klagevejledning 
2. Ansøgning med tegninger 
3. Kortbilag over habitatområde 

 

Kopi af afgørelsen sendes til: 
 
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, Hjørring afd., dnhjoerring-sager@dn.dk   
Danmarks Naturfredningsforening, Samrådet, thorkild.kjeldsen@mail.tele.dk  
DOF- Hovedkontoret, natur@dof.dk 
DOF-Hjørring, hjoerring@dof.dk 
Friluftsrådet i Vendsyssel, att. Thomas Elgaard Jensen, vendsyssel@friluftsraadet.dk 
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, dbf.oestjylland@gmail.com 
Vendsyssel Historiske Museum, oldtid@vhm.dk   
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Bilag 1 
 
Vejledning om klagemuligheder m.v. efter Naturbeskyttelsesloven  
  
Hvem kan klage:                 
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af  
  

 adressaten for afgørelsen (normalt ansøgeren), ejeren af den ejendom, som afgørelsen 
vedrører,  

 offentlige myndigheder,  
 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.  
 
4 ugers klagefrist: 
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 
klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, 
forlænges fristen til den følgende hverdag. En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En klage skal således være 
tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt 
gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber. 
  
Opsættende virkning 
En rettidig klage har opsættende virkning. Det betyder, at det, der er tilladt eller påbudt i afgørelsen, 
ikke må udføres, før klagemyndighedens afgørelse foreligger. Klagemyndigheden kan dog bestemme 
andet.  
  
Klagen sendes til:                
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du 
klager via Klageportalen www.naevneneshus.dk/  
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er 
indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
  
I alle sager, der kan indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet, opkræves som udgangspunkt 
gebyr for at klage. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en 
virksomhed/organisation. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hjørring Kommune på e-mail: 
natur@hjoerring.dk. Anmodningen videresendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer 
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  
 
Orientering 
Kommunen giver den, der har fået en dispensation eller et påbud, underretning om en indgivet klage og 
om klagens opsættende virkning. Ligeledes sendes i kopi myndighedens kommentarer til sagen og 
klagepunkterne. 
                                          
Civil retssag 
Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 
måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog 
altid fra bekendtgørelsen.  


