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Landzonetilladelse
Haderslev Kommune giver hermed tilladelse til:
•
Opførelse af to fritidshuse på hhv. 40 m2 (vest) og 30 m2 (øst) samt terrasser på hhv. 16 m2 til det
store hus og 12 m2 til det lille hus som erstatning for forhenværende to fritidshuse på matr.nr. 442
Kvistrup, Øsby på forhenværende adresse: JØRLBJERG 23, 6100 Haderslev,
Tilladelsen er meddelt med følgende vilkår:
1. I forbindelse med opførelse af fritidshusene må terrænet omkring de nye bygninger ikke
reguleres mere end til kote 1,80 DNN.
2. Gulvkoten af begge fritidshuse må ikke lægges i en højere kote end 2,05 DNN.
3. Begge fritidshus sikres mod oversvømmelse mindst til kote 2,45 DNN. Tiltage, som påvirker
bygningernes udvendige udtryk, må kun anvendes i akutte oversvømmelsessituationer.
4. Udvendig belysning tillades kun de steder, hvor det ikke vil være synligt fra havsiden. Dette
gælder også indirekte belysning mod facaden, som vender mod havsiden. Kortvarig belysning på
maksimum 30 sekunder ad gangen (bevægelsesmelder) kan dog tillades, såfremt dette ikke kan
udløses af planter eller forbipasserende dyr.
5. I øvrigt skal projektet udføres som forudsat i ansøgningen.

Tilladelsen
•
forventes offentliggjort på Haderslev Kommunes høringsportal www.blivhoerthaderslev.dk
den 27. oktober 2020.
•
kan først udnyttes, når der er gået 4 uger fra offentliggørelsen, og såfremt der ikke er klaget over
tilladelsen.
•
er givet i medfør af planlovens § 35 og på baggrund af ansøgning - modtaget 3. nov. 2019, med
senere supplerende materiale.
•
skal være udnyttet inden 5 år.
Vær opmærksom på,
• At dette ikke er en byggetilladelse. Byggeriet må derfor ikke igangsættes, før der er opnået
byggetilladelse ved Haderslev Kommune, Simmerstedvej 1A, 1., 6100 Haderslev.
• At det ansøgte er omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Kystdirektoratet har meddelt den
17.09.2020 dispensation fra strandbeskyttelseslinjen efter naturbeskyttelsesloven.

Denne tilladelse indeholder følgende afsnit:
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Redegørelse
•
•
•
•
•
•

•

Der er ansøgt om tilladelse til genopførelse af to fritidshuse på matr. nr. 442 Kvistrup, Øsby på
forhenværende adresse JØRLBJERG 23, 6100 Haderslev.
De to huse ønskes opført som erstatning for to fritidshuse, som har ligget der i en del år, før de
blev fjernet i første kvartal 2017. Husene øges med hhv. 8 m2 og 0,31 m2 iht. tidligere bygninger.
Ejendommen er en landbrugsejendom.
De to bygninger ligger i landzone og i strandbeskyttelseslinjen tæt ved strandkanten mod
Lillebælt. Det ansøgte kræver derfor også en dispensation fra Kystdirektoratet.
Der har ligget oprindeligt 4 bygninger, i alt to huse og to skure.
Ligeledes er det ønsket at opføre en 15-20 cm hævet terrasse i tilknytning til begge fritidshuse
med et hegn i en højde på 95 cm. Hegnet skal bestå af 100x100 mm stolper med brædder. Den
ønskede terrasse har samme størrelse, placering og udformning som den oprindelige terrasse.
Husene opføres jf. ansøgningen med træbeklædning på klink, trævinduer og paptag.

Oversigtskort: Placering er vist med mørkeblå cirkel

Luftfoto fra 2019: forhenværende bygninger er fjernet
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Luftfoto fra 2016: forhenværende bygninger, hvor de to ansøgte fritidshuse
ønskes opført med samme placering.

Luftfoto fra 1973
Oplysninger fra ansøger
Fra ansøgningen:
Vedr.: Genopførelse af sommerhuse på matr. 442 Kvistrup, Øsby, Jørlbjerg 23.
Vi ønsker at genopføre begge sommerhuset der var beliggende på matriklen. Vi henviser til afgørelsen fra
miljø- og fødevareklagenævnet.
Der henvises til ovenstående afgørelse, og der skal præciseres at alle skure m.m. er fjernet i områder og at
området efterfølgende er harvet igennem.
Beskaffenheden af de 2 huse har vist sig meget dårlig og den mellemliggende periode fra klage indgåelse
og til afgørelsen har ikke gjort dette bedre.
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Sommerhus længst mod øst (det lille hus):
Sommerhuset beliggende længst mod øst, er nedtaget, da sokkel var sunket og alt beklædning, samt tag
skulle fornyes. Dette blev hjemtaget til huset ejer og har lagt i hans maskinlade.
Vi ønsker nu at søge om genopførelse af et nyt sommerhus med en udvidelse på 8 m2 så vi kan etablere
fornuftigt toilet og badefaciliteter.
Efter snak med Kystdirektoratet pr. telefon har vi fået oplyst at Kystdirektoratet ønsker en samlet bygning.
Derfor har vi tegnet en bygning som bliver beliggende på samme sted og med lidt større bredde og
længde.
Det gamle sommerhusgulv lå med en højde på 185 cm over dagligt vande. Der søges om at forhøje gulvet
20cm til 205 cm fra dagligt normal vandstand til overkant gulv.
Huset var gennem årene vedligeholdt med forhånd værende materialer og fremstod med en blanding af
plastvindue, gamle sprossevinduer, stålplade m.m.
Tegning vedlagt af det gamle sommerhus og tegning på det nye.
Sommerhuset længst mod vest (det store hus).
Tidligere lejer har fjernet dele af huset uden accept fra ejer. Huset var dog hårdt ramt af pæleorm og
tømrer var svækket. Der er gemt dele af sommerhuset på grundejers ejendom således at det kunne
genopføres. Den lange sagstid har dog ikke gjort det bedre ved resterne.
Vi søger at genopføre et stort set identisk sommerhus dog med mere harmonisk udseende og med en lille
forøgelse af m2 på ca. 0,31 m2.
Det tidligere sommerhus bar også præg af at være lappet med forhånd værende materialer således at
sprosser var både vandret og lodret. Huset er efter al sandsynlighed opført med sprossevinduer tilbage i
tiden.
Huset gulv lagde 195 over dagligt vande og her ansøges om at få lov til at hæve
soklen til 205 cm over dagligt vande. Altså 10 cm.
For begge sommer gælder at de gamle sommerhuse var uden isolering.
De ansøgte sommerhuse er isoleret og dermed med forøget vægtykkelser.
Jeg kan oplyse at vi før vi tog husene ned fik opmålt terræn ved daglig vande. Dengang var terræn 175180 cm over dagligt vande og husene var hævet ca. 15 cm. Nu har vi så fået lov at hæve dem 10 cm
yderligere. Efterfølgende fik vi påbud fra kyst om at fjerne alt fra matriklen og genoprettet grundstykket.
Det blev gjort ved at harve arealet hvor begge huse lå så alt blev jævnet ud med stranden.
Så lige nu mangler der nok 10-20cm ved husene før at terræn igen er oppe på 175 cm. Men det får vi
genetableret så snart vi har husene oppe.
Vedr. brev fra tidligere ejer til nuværende ejer skriver ansøger følgende:
”Det store hus blev flyttet i 1967 fra marken ved siden af til den nuværende placering.
Det lille hus blev bygget i 1944 og brugt af familien hver sommer indtil 1955
1964 bliver det handlet og den nye ejer opfører et kolonihavehus, købt brugt i Åbenrå. Samme opfører de
et das og skur i hegnet mod marken. Huset bliver brugt som sommerhus indtil 1997 af Bertram Suurballe
og hans 3 børn. Det første lille hus blev bygget i tidernes morgen for at sætte en gammel landmandskone i
isolation for tuberkulose. Det har en anden nabo fortalt.”
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Fra ansøgningen: kort med begge huse

Fra ansøgningen: Billeder af det
forhenværende store hus
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Fra ansøgningen: Plantegning af det forhenværende store hus

Fra ansøgningen: Facader af det forhenværende store hus
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Fra ansøgningen: Plantegning og facader af det lille forhenværende hus
Tegninger af de nye fritidshuse:

Fra ansøgningen: plantegning nyt stort hus med træterrasse
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Fra ansøgningen: plantegning nyt lille hus med træterrasse

Fra ansøgningen: Facade nyt stort hus
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Fra ansøgningen: Facade nyt lille hus
Ansøgerens løsningsforslag for sikring af husene ved oversvømmelser eller en kombination af dem:
Løsning 1:
Det kan gøres ved at vi laver nogle galv. H-jernstolper op ad sommerhuset som kan forsynes med
vandtætte plader huset rundt. H-stolper kan placeres i et randfundament lige rundt om huset.
Løsning 2:
I og med sommerhusene er så små, så vil det bedste måske være at vi laver gulvkonstruktionen som en
pavillon løsning så man bare kan hæve huset med 4 donkrafte og så sænke det igen.
Løsning 3:
Der føres en pap igennem soklen og op ad væggen:
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Ejendommen er i BBR/ESR registreret som en ubebygget landbrugsejendom med et grundareal på
209720 m2.
Ejendommen er ifølge BBR ikke tilsluttet vandforsyning, og der er ikke etableret spildevandsudledning.
Ejendommen er hverken omfattet af kommuneplanramme eller lokalplan.
Naboforhold
Der er ikke foretaget naboorientering jfr. § 35 stk. 4 og 5, da nærmeste nabobebyggelse er beliggende i en
afstand af ca. 400 meter, hvorfor det vurderes, at det ansøgte skønnes at have underordnet betydning for
naboerne.
Andre relevante forhold
Kommunen har gennemført en konfliktanalyse og fundet nedenstående emner relevante:
Kommuneplan 2017
•
Kommuneplanretningslinje:
o 3.1.1 Særligt værdifulde landbrugsområder
o 3.4.3 Økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser
o 3.4.4. De internationale naturbeskyttelsesområder
o 3.5.1 De bevaringsværdige landskaber
o 3.5.2 De større uforstyrrede landskaber
o 3.5.4 Kystnærhedszonen
o 4.3.5 Turismeområder
o 7.2.1 Klimaændringer og arealanvendelse
o 7.2.3 Minimumskoter
Beskyttelseslinje:
Det ansøgte er omfattet af strandbeskyttelseslinje jf. § 15 i naturbeskyttelsesloven.
Administreres af Kystdirektoratet. Sagen kræver en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.
§ 15. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem
strandbredden og strandbeskyttelseslinjen, jf. stk. 2. Der må f.eks. ikke placeres bebyggelse, ske beplantning
eller terrænændringer, etableres hegn eller placeres campingvogne og lign., og der må ikke foretages
udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.
Der var tidligere ansøgt om dispensation til genopførelse af de to forhenværende sommerhuse hos
Kystdirektoratet, dog med afslag i juni 2017 og efterfølgende klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet i
samme måned. Klagenævnet ændrede afslaget i marts 2019 til en lovliggørende dispensation til
bibeholdelse af de to huse. Nævnet havde i den forbindelse lagt afgørende vægt på, at forholdet på
tidspunktet for Kystdirektoratets afgørelse havde ligget upåtalt i min. 43 år i forhold til
naturbeskyttelsesloven.
Den nærværende ansøgning om to nye fritidshuse kræver grundet en mindre arealforøgelse til
toiletforhold og øget isolering samt små ændringer af begge huse en ny dispensation fra Kystdirektoratet.
Kystdirektoratet har dertil meddelt den 17.09.2020 dispensation fra strandbeskyttelseslinjen efter
naturbeskyttelsesloven.
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Fortidsminder:
Der er ikke registreret fortidsminder på Fundogfortidsminder.
Hvis der under arbejdet dukker fortidsminder op, skal arbejdet straks standses
og Haderslev Museum skal kontaktes.
Efter museumslovens § 25 kan den, der udfører et jordarbejde, forud for
igangsætningen, anmode museet om en udtalelse om, hvorvidt arbejdet
indebærer en risiko for ødelæggelse af fortidsminder.
Den røde cirkel viser placering af de to huse

Habitatvurdering:
Ejendommen er delvis beliggende i et område, der er omfattet af Habitatbekendtgørelsen nr. 1595 af
06/12/2018, Arealet, hvor der er ansøgt til de to bygninger, ligger dog udenfor, men direkte op til
afgræsningen af Natura 2000-område Lillebælt.
Haderslev kommune har vurderet, at projektet ikke påvirker Natura 2000-området væsentligt.
Vurderingen er foretaget på følgende grundlag:
Fritidshusene på Jørlbjerg 23 ønskes opført på
et areal, der ligger lige op til afgrænsningen af
Natura 2000 habitatområde (H96) og
fuglebeskyttelsesområde (F47) Lillebælt.
Der er ingen udpeget habitatnatur i nærheden
af de to fritidshuse udover strandvolden foran
husene, og husene ligger ikke på § 3
naturarealer (mose og eng), som dog ligger
lige op til området, Efter fjernelse af begge
huse blev arealet harvet, således terrænet blev
jævnet ud med stranden.
Det vurderes på den baggrund, at
genopførelsen af de to fritidshuse, herunder
også med en mindre arealforøgelse, ikke vil have en væsentlig påvirkning af arter og naturtyper på
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området Lillebælt.

Kommunens vurderinger
Haderslev Kommune vurderer, at det ansøgte kræver landzonetilladelse, idet ejendommen ligger i
landzone og at det ansøgte ikke er omfattet af § 36 eller 37.
Det er praksis at give tilladelse til genopførelse af fritidshuse med omtrent den samme størrelse på
omtrent den samme placering.
De to forhenværende fritidshuse har stået på stedet upåtalt i mindst 47 år, og efter ejers udsagn i endnu
længere tid. De nye fritidshusene opføres i samme stil og i samme proportioner som forhenværende

Side 12 af 27

bygninger med kun mindre arealforøgelser, og med materialer i bl.a. træ og tagpap, som er typisk for
fritidshuse. Tilstedeværelse af de to nye fritidshuse som erstatning for forhenværende huse vil derfor ikke
udskille sig i det bevaringsværdige kystlandskab eller fra havsiden som et fremmed element. Medvirkende
til det er fritidshusenes ringe arealer på hhv. 30 og 40 m2.
Der er udfordringer med de i kommuneplanretningslinjerne krævede minimumskoter på 2,45 meter iht.
oversvømmelse ved havvandsstigninger. Overholdelse af retningslinjen kan også ske i en
helhedsvurdering. For at sikre bygningerne mod oversvømmelser vil det være nødvendigt med tiltag, som
dog ikke må påvirke landskabet.
Ansøger har redegjort for tre forskellige løsningsmodeller for sikring mod oversvømmelse, som også kan
bruges i kombination med hinanden. Løsningen med at hæve hele bygningen vil dog have en forøgelse af
den samlede højde til følge, hvorfor denne løsning ikke kan betragtes som gangbart. Ansøger har med de
2 andre løsninger sandsynliggjort, at en acceptabel løsning kan findes. Synlige løsninger ved ydersiden af
facaden eller i nærheden af huset må dog kun anvendes i akutte tilfælde af oversvømmelsessituationer,
således disse tiltage ikke påvirker bygningernes ydre tilstand i en længere tidsrum end nødvendigt.
Vilkår om terræn- og gulvkote skal sikre husets samlede højde og placering i landskabet, hvorved der er
lagt vægt på, at bygningerne ikke vil fremstå væsentligt højere end forhenværende bygninger samt
terrænet kun reguleres til den oprindelige kote for at tage hensyn til de på stedet eksisterende værdier af
de bevaringsværdige kystlandskaber.
Der stilles ligeledes vilkår om placering og varighed af udvendig belysning for ikke at påvirke
kystlandskabet og skibstrafikken negativt.
Ud fra de kendte forudsætninger og under overholdelse af de i denne tilladelse anførte vilkår, vurderes
det, at det ansøgte ikke vil være i konflikt med:
•
•
•
•

planlovens landzonebestemmelsers hovedformål
med det for denne sag relevante retningslinjer i kommuneplanen (oplistet ovenfor)
øvrig relevant lovgivning
hensynet til naboer

Kommunens helhedsvurdering er vedlagt som bilag 1. Dette bilag er ikke webtilgængeligt.
Uddrag af relevant lovgivning er gengivet i bilag 3.
Landskabsbeskrivelsen er vedlagt som bilag 4.

Klagemulighed og offentliggørelse
Haderslev Kommunes afgørelse kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Planklagenævnet, jf.
klagevejledning. En klagevejledning er vedlagt som bilag 2.
Rettidig klage efter § 58, stk. 1, nr. 1, har opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer
andet.
Afgørelsen offentliggøres på Haderslev Kommunes høringsportal på www.blivhoerthaderslev.dk.
Spørgsmål
For spørgsmål kontakt undertegnede på e-mail nijd@haderslev.dk eller telefon 74 34 22 14.
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Venlig hilsen

Nikola Jerosch Dybbroe
Planlægger
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Underretning
Kopi af afgørelsen til:
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet
Dansk Fritidsfiskerforbund
Provas
Erhvervsstyrelsen
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Bilag 1 Helhedsvurdering herunder gennemgang af berørte kommuneplanretningslinjer
Emne
Planlovens landzonebestemmelser - hovedformål
Hovedformålet med landzonebestemmelserne er at forhindre spredt
bebyggelse i det åbne land og dermed sikre en klar grænse mellem by
og land. Sigtet er at forbeholde landzonen til jordbrugserhvervene og at
tilgodese landskab- og naturværdier samtidig med, at egentlig
byudvikling sker, hvor planlægningen åbner mulighed for det. Samtidig
skal planloven bidrage til at gøre landdistrikterne levedygtig.
Grund- og drikkevandsinteresser
I forhold til bekendtgørelse om krav
til kommunalbestyrelsens fysiske
planlægning inden for områder
med særlige drikkevandsinteresser
og indvindingsoplande til almene
vandforsyninger uden for disse:
§ 2. Kommunalbestyrelsen skal
friholde områder med særlige
drikkevandsinteresser og
indvindingsoplande til almene
vandforsyninger uden for disse for
udlæg af nye arealer i
kommuneplanen til erhvervsformål
eller anlæg og ændret
arealanvendelse af eksisterende
kommuneplanlagte arealer, der
medfører en øget fare for
forurening af grundvandet. Ved
vurdering af faren for forurening af
grundvandet lægger
kommunalbestyrelsen vægt på, om
planlægningen omfatter
virksomhedstyper, der
sædvanligvis har oplag af,
anvender eller frembringer
forurenende stoffer eller
stofgrupper, der er mobile i forhold
til grundvandet.
EF-habitatdirektivet
I henhold til EF-habitatdirektivets
bilag IV er en række dyre- og
plantearter strengt beskyttede. På
baggrund af Naturstyrelsens
oversigt over bilag IV arter i
Danmark og ud fra oplysninger om
deres udbredelse, krav til
levesteder og foreliggende
oplysninger om kendte lokale
forekomster er der foretaget en
vurdering af projektets mulige
påvirkning af arterne.

Det ansøgte er beliggende i et
område med
drikkevandsinteresser og er ikke
beliggende i et indvindingsopland
for et alment vandværk.
OD

Kommunens vurderinger
Der er tale om erstatningsbyggeri for to
næsten identiske bygninger på samme
areal, som har ligget på dette sted i næsten
50 år. Fritidshusene har kun et areal på hhv.
30 og 40 m2.

I forhold til grundvandsinteresserne vil det
ansøgte ikke konflikte, da der hverken
udlægges nye erhvervsarealer eller er tale
om virksomhedstyper, der sædvanligvis har
oplag af, anvender eller frembringer
forurenende stoffer eller stofgrupper, der er
mobile i forhold til grundvandet.
Udover dette er det ansøgte ikke
beliggende i et område med særlige drikke
vandsinteresser og er ikke beliggende i et
indvindingsopland for et alment vandværk.
Opførelse af to fritidshuse vil ikke påvirke
grundvandet væsentligt, forudsat at der
etableres en spildevandsløsning.

Arealet ligger udenfor, men lige
op til afgræsning af NATURA
2000-området.
Det er ingen påvirkning.
Se vurderingen på side 12.

Det vurderes, at projektets aktiviteter ikke vil
medføre væsentlig negativ påvirkning af
levesteder og bestande af danske bilag IV
arter, idet der ikke sker ændringer i
arealanvendelsen, etableres anlæg, eller
forekommer udledninger, som kan antages
at ville få sandsynlig væsentlig negativ
indflydelse, der yderligere vil påvirke de
beskyttede arter.
Detaljeret kendskab til de enkelte arters
forekomst i området haves dog ikke.
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Bygge- og beskyttelseslinjer

Strandbeskyttelseslinje jf. § 15
naturbeskyttelseslov:
§ 15. Der må ikke foretages ændring
i tilstanden af strandbredder eller af
andre arealer, der ligger mellem
strandbredden og
strandbeskyttelseslinjen, jf. stk. 2.
Der må f.eks. ikke placeres
bebyggelse, ske beplantning eller
terrænændringer, etableres hegn
eller placeres campingvogne og
lign., og der må ikke foretages
udstykning, matrikulering eller
arealoverførsel, hvorved der
fastlægges skel

Kort

Vurdering

Arealet er omfattet af
strandbeskyttelseslinjen.

Administreres af Kystdirektoratet.
Der kræves en dispensation fra § 15
naturbeskyttelsesloven.
Kystdirektoratet har meddelt den 17.09.2020
dispensation fra strandbeskyttelseslinjen
efter naturbeskyttelsesloven.

Kommuneplanen – det ansøgte er berørt af følgende retningslinjer
Kort
Retningslinje
3.1.1 Særligt værdifulde
landbrugsområder
I områder, der er udpeget som
særligt værdifulde
landbrugsområder, skal
landbrugets udviklingsplaner og
investeringsinteresser vægtes højt.

Arealet er omfattet af særligt
værdifulde landbrugsområder

Vurdering
Ejendommen er en landbrugsejendom.
Øvrigt areal kan stadig anvendes til
landbrugsmæssig udnyttelse, som ligger
direkte i forlængelse. Arealtab pga. to små
huse vil ikke være af betydning. Arealet
ligger i enden af matriklen, hvorfor der ikke
vil opstå konflikter med ronderingen.
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3.2.1 Skovrejsningsområder

Irrelevant, da det ansøgte ikke er et ønske
om skovrejsning.

Områder udpeget til
skovrejsningsområder, skal
beskyttes mod arealanvendelser
og anlæg, der kan virke hindrende
for skovtilplantning.

Områder hvor skovtilplantning er
uønsket
3.4.3 Økologiske forbindelser og
potentielle økologiske forbindelser
I de økologiske forbindelser og
potentielle økologiske forbindelser
skal dyr og planters naturlige
bevægelsesveje styrkes. Her må
ændringer i arealanvendelsen, bl.a.
etablering af nye, større anlæg, ikke
i væsentlig grad forringe dyre- og
plantelivets spredningsmuligheder.

Arealet er omfattet af potentielle
økologiske forbindelser og
potentielle naturområder

Der er ikke konflikt, da det ikke omhandler
større anlæg, og de to fritidshuse vil ikke
påvirke dyre- og plantelivets
spredningsmuligheder væsentligt.
De to små huse vil ikke forhindre oprettelse
af nye naturområder eller etablering af
sammenhænge mellem eksisterende
naturområder iht. potentielle naturområder,
som er beliggende mellem huse og
vandkanten.

Ved byggeri, anlæg eller
ombygning af veje, jernbaner eller
lignende, der vil afskære en
økologisk forbindelse, skal der
stilles krav om tiltag, der sikrer
hensynet til en mere
sammenhængende natur, eller der
skal etableres faunapassager, hvor
der er behov for det. *
Økologiske forbindelser og
potentielle økologiske forbindelser
inden for byzone skal styrke
byernes rekreative og naturlige
miljøer og indgå og friholdes som
rekreative forbindelser ud til det
omkringliggende åbne land.
Potentielle naturområder
De potentielle naturområder skal
friholdes for byggeri, anlæg og
ændret arealanvendelse, der
forringer muligheden for at oprette
nye naturområder eller etablerer
sammenhænge mellem
eksisterende naturområder*
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* I Haderslev Kommuner er
bebyggelse, der er
erhvervsmæssigt nødvendig for
driften af landbrugsejendommen
undtaget.
3.4.4. De internationale
naturbeskyttelsesområder
De internationale
naturbeskyttelsesområder skal
beskyttes og videreudvikles, så de
arter og naturtyper, som er
grundlaget for udpegningen, aktivt
søges sikret eller genoprettet til en
gunstig bevaringsstatus.

Arealet er ikke omfattet af
NATURA 2000-område, men
ligger lige op til afgræsningen.

Det vurderes, at der er ingen påvirkning.

Projektet er omfattet af de
bevaringsværdige landskaber

Landskabet er i en omkreds på 400 meter
ubebyggede, hvorfor disse to huse vil være
synligt fra både kyst og i mindre omfang
også fra land.

Se vurderingen på side 12.

Områderne skal friholdes for
aktiviteter og anlæg mv., som kan
indebære en forringelse af
områdets naturtyper og levesteder
for arterne eller kan medføre
forstyrrelse, der har negative
konsekvenser for de arter, området
er udpeget for. Det gælder også for
aktiviteter og anlæg uden for de
internationale
naturbeskyttelsesområder, men
som kan have indvirkning inde i
områderne.
Bilag IV-arterne og deres
levesteder uden for de
internationale beskyttelsesområder
skal ligeledes beskyttes.
3.5.1 De bevaringsværdige
landskaber
De bevaringsværdige landskaber
skal som hovedregel friholdes for
byggeri og anlæg. Hvor byggeri
tillades, må det ikke forringe de
visuelle, kulturhistoriske,
geologiske eller
oplevelsesmæssige værdier. Hvor
byggeri eller anlæg tillades, skal
byggeriet besidde en høj
arkitektonisk kvalitet, og samspillet
med landskabet prioriteres højt.
For bevaringsværdige landskaber
skal der ved etablering af større
byggeri og større anlæg uden for
de udpegede områder tages
hensyn til, at dette ikke forringer de
visuelle og oplevelsesmæssige
værdier i de udpegede områder.

Det er kyststrækningen, som er udpeget som
bevaringsværdigt landskab, der som
hovedregel skal friholdes for byggeri.

Landskabsbilledet:

De to små huse på hhv. 30 og 40 m2, som har
ligget der i tilnærmelsesvis samme form i
næsten 50 år, vil ikke udgøre en væsentlig
ændret påvirkning på landskabet. Der er
stillet vilkår til både belysning og
terrænreguleringer, som skal sikre en
indpasning i landskabet. Det er vurderet, at
de valgte materialer vil være medvirkende til
et harmonisk udtryk i det landskabeligt
bevaringsværdigt kystområde.
Derfor vurderes det, at der ikke er konflikt
med retningslinjen.

Side 19 af 27

De værdifulde landskaber
benævnes fremover
bevaringsværdige landskaber i
overensstemmelse med de
statslige udmeldinger.

3.5.2 De større uforstyrrede
landskaber

Se også landskabsbeskrivelse i bilag 4.

Arealet er omfattet af større
uforstyrrede landskaber:

Byggeriet er ikke et større byggeri, hvorfor
det vurderes, at der ikke er konflikt med
retningslinjen.

De to bygninger er omfattet af
kystnærhedszonen.

Landskabet er i en omkreds på 400 meter
ubebyggede, hvorfor disse to huse vil være
synligt fra både kyst og i mindre omfang
også fra land.

De større uforstyrrede landskaber
skal som udgangspunkt friholdes
for større byggeri og større
tekniske anlæg, så områdernes
karakter af uforstyrrethed ikke
påvirkes.

3.5.4 Kystnærhedszonen
I den kystnære zone skal hensynet
til de landskabelige interesser
prioriteres højt ved planlægning og
administration. Derfor skal
funktionelt begrundet byggeri
(byudvikling og lignende) ske i
tilknytning til byerne og
eksisterende bygninger - først og
fremmest bag ved eksisterende
bebyggelse. De anlæg, som har
behov for nærhed til kysten, skal
placeres, så de påvirker
kystlandskabet mindst muligt.
De særlige beskyttelsesområder
og bevaringsværdige landskaber,
der ligger inden for den kystnære
zone, skal som hovedregel
friholdes for nye anlæg. Bygninger
og anlæg herunder
landbrugsbygninger, der tillades
opført uden tilknytning til

Det er kyststrækningen, som er udpeget som
bevaringsværdigt landskab, der som
hovedregel skal friholdes for byggeri.
De to små huse på hhv. 30 og 40 m2, som har
ligget der i samme form i næsten 50 år, vil
dog ikke udgøre en væsentlig ændret
påvirkning på landskabet.
Der er stillet vilkår til både belysning og
terrænreguleringer, som skal sikre en
indpasning i landskabet. Det er vurderet, at
de valgte materialer vil være medvirkende til
et harmonisk udtryk i det landskabeligt
bevaringsværdigt kystområde.
Derfor vurderes det, at der ikke er konflikt
med retningslinjen.
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eksisterende bygninger, skal
indpasses i landskabet eller
afskærmes af beplantning i
nødvendigt omfang under hensyn
til værdierne i det omgivende
landskab.
4.3.5 Turismeområder

Det ansøgte er relateret til turismebranchen.

For turismeområder i Haderslev
Kommune gælder at fremtidig
udvikling og placering af
turismefaciliteter skal tage sit
udgangspunkt i Haderslev
Kommunes oplevelsesstrategi og
dermed i en eller flere af de
udpegede temaområder.
I kystnærhedszonen kan etablering
af ferie- og fritidsanlæg eller
udvidelser, der kan sidestilles med
nyanlæg, alene ske i
turismeområderne.
For ferie- og fritidsanlæg i
kystnærhedszonen gælder
endvidere, at etablering skal ske i
forbindelse med eksisterende
bysamfund eller større ferie- og
fritidsbebyggelser.
7.2.1 Klimaændringer og
arealanvendelse
Der må ikke udlægges arealer til en
anvendelse, der hindrer tilpasning
til klimaændringer på længere sigt.
Nye byudlæg, etablering af nye
bebyggelser eller ændret
arealanvendelse i et
oversvømmelsestruet område, som
er udpeget jf. EU’s
oversvømmelsesdirektiv eller
kommunernes
klimatilpasningsplaner, kan kun
ske, hvis nyt byggeri på nye arealer
er klimatilpasset og dermed sikret
mod oversvømmelse.
Områder, der som led i
kommunernes
klimatilpasningsplaner fremover
skal kunne fungere som
midlertidige reservoirs eller
forsinkelsesbassiner til
opmagasinering af vand, må ikke
bebygges.

Området vil være i fare ved havvandsstigning
fra 1,50 meter. Terrænet omkring husene
ligger i koterne 1.50 – 1.80 DNN.
Ejer skal derfor foretage de nødvendige
beskyttelsestiltag mod oversvømmelse for
huset, hvis koten ikke opnå minimumskoten
til ny bebyggelse langs kysten.
Ansøger har redegjort for 3 forskellige
løsningsmodeller for sikring af havvand, som
også kan bruges i kombination med
hinanden. Løsningen med at hæve hele
bygningen vil dog have en forøgelse af den
samlede højde til følge, hvorfor denne
løsning ikke kan betragtes som gangbart.
Ansøger har med de 2 andre løsninger
sandsynliggjort, at en acceptabel løsning kan
findes.
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7.2.3 Minimumskoter
Nyt byggeri og anlæg skal opføres i
fastlagte minimumskoter for at
sikre mod oversvømmelse og deraf
følgende værditab, som følge af
højvandshændelser og ekstrem
nedbør. Minimumskoten er 2,40 m
langs fjorden og 2,45 meter langs
kysten. Disse fremgår af
ovenstående kort. Alternativt skal
bygherre godtgøre, at der ikke vil
ske oversvømmelser af
bebyggelsen. Tilsvarende krav
stilles ved udarbejdelse af
lokalplaner indenfor fokusområder.
Minimumskoten kan lempes ved en
konkret vurdering, som foretages af
Haderslev Kommune.

Terrænkoten omkring husene må ikke
overskride koten 1.80 DNN. Koten er ikke
tilstrækkeligt højt iht. retningslinjen med en
kote på 2,45 meter.
Ejer skal derfor foretage de nødvendige
beskyttelsestiltag mod oversvømmelse for
husene.
Ansøger har redegjort for 3 forskellige
løsningsmodeller for sikring af havvand, som
også kan bruges i kombination med
hinanden. Løsningen med at hæve hele
bygningen vil dog have en forøgelse af den
samlede højde til følge, hvorfor denne
løsning ikke kan betragtes som gangbart.
Ansøger har med de 2 andre løsninger
sandsynliggjort, at en acceptabel løsning kan
findes.

Redegørelse
7.3. Mål: Kystbeskyttelse til særlige
formål
Haderslev Kommune ønsker, at
kystbeskyttelse kun foretages,
hvor det tjener til at beskytte
eksisterende helårsbebyggelser
og infrastrukturanlæg, som er
erosionstruet inden for 25 år.

Det drejer sig om fritidshuse, hvorfor ejer selv
skal sørge for at beskytte husene for
oversvømmelse, dog ikke med
kystbeskyttelsesanlæg.
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Bilag 2 Klagevejledning
Lov om planlægning.
Afgørelser truffet i henhold til § 35, stk. 1 i lov om planlægning, (jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16.04.2018
med senere ændringer) kan påklages til Planklagenævnet, jf. § 58, stk. 1 nr. 1.
Klageberettigede efter § 58 er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. §
59, stk. 1. Klageberettigede er endvidere jf. 59, stk. 2, landsdækkende foreninger og organisationer, der som
hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for
arealanvendelsen, på betingelse af:
at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og
at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til her: www.naevneneshus.dk.
Du logger på ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den
myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage skal være indgivet inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. I tilfælde, hvor en afgørelse træffes
indirekte og således ikke meddeles eller offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har
fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til
den følgende hverdag, Dette følger af bekendtgørelse nr. 130 af 28. januar 2017 § 2 om udnyttelse af
tilladelser, frist for indgivelse af klage, mv.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale
et gebyr på 900 kr. (privatperson) eller 1800 kr. (for virksomheder og organisationer). Du betaler gebyret
med betalingskort i Klageportalen. Et indbetalt gebyr tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis
medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse
eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der
ikke er særlige grunde til det. De særlige forhold, som kan begrunde en undtagelse, er f.eks. borgere med
særlige handicap, såvel kognitiv som fysisk funktionsnedsættelse samt demens. Ligeledes for borgere, der
mangler digitale kompetencer, visse socialt udsatte borgere, borgere med psykiske lidelser eller borgere
med sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke konkret vurderes
at være en egnet løsning. Der kan således foreligge særlige forhold for nogle borgere fra de nævnte
grupper, der gør, at borgeren ikke kan anvende digital selvbetjening.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den
myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til
Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Planklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Hvis du ønsker kommunens eller klagemyndighedens afgørelse prøvet ved domstolene, skal du anlægge
sag inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. For afgørelser, der er offentligt bekendtgjort, regnes
søgsmålsfristen fra bekendtgørelsen, jf. § 62 i Lov om planlægning.
Der henvises i øvrigt til Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/
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Bilag 3 Uddrag af relevant lovgivning
Planloven - Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 med senere rettelser.
§ 1. Loven skal sikre en sammenhængende planlægning, der forener de samfundsmæssige interesser i
arealanvendelsen, medvirker til at værne om landets natur og miljø og skaber gode rammer for vækst og
udvikling i hele landet, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag med respekt for
menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og planteliv og øget økonomisk velstand.
Stk. 2. Loven tilsigter særlig,
1) at der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering sker en hensigtsmæssig
udvikling i hele landet og i de enkelte kommuner og lokalsamfund,
2) at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber,
3) at skabe gode rammer for erhvervsudvikling og vækst,
4) at de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig naturværdi og landskabelig værdi,
5) at biodiversiteten understøttes, og at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper
forebygges,
6) at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet, og
7) at alsidighed i boligsammensætningen fremmes gennem mulighed for planlægning for almene
boliger i byerne.
§ 35. I landzoner må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny
bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. dog §§ 5
u og 36-38.
Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 til udstykning, bebyggelse eller ændret anvendelse, som er omfattet af
reglen om lokalplanpligt i § 13, stk. 2, kan først meddeles, når de fornødne bestemmelser i
kommuneplanen er endeligt vedtaget og den fornødne lokalplan er offentligt bekendtgjort.
Stk. 3. For arealer i kystnærhedszonen uden for udviklingsområder, jf. § 5 a, må tilladelse efter stk. 1 kun
meddeles, hvis det ansøgte har helt underordnet betydning i forhold til de nationale
planlægningsinteresser
i kystområderne, jf. dog §§ 4 a og 5.
Stk. 4. Tilladelser efter stk. 1 kan først meddeles, når der er forløbet 2 uger efter, at kommunalbestyrelsen
har givet skriftlig orientering om ansøgningen til naboerne til den omhandlede ejendom.
Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 4 gælder ikke, hvis det ansøgte efter kommunalbestyrelsens skøn er af
underordnet betydning for naboerne.
Stk. 6. Ansøgeren skal have skriftlig meddelelse om afgørelser efter stk. 1.
Stk. 7. En afgørelse efter stk. 1 skal indeholde oplysning om kredsen af klageberettigede efter § 59 og
om regler for indgivelse og behandling af klage.
Stk. 8. Tilladelser efter stk. 1 skal offentliggøres. Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.
Offentliggørelse kan dog undlades, hvis tilladelsen er i overensstemmelse med en offentligt
bekendtgjort lokalplan.
Stk. 9. Offentliggørelsen af en tilladelse efter stk. 1 skal indeholde oplysning om kredsen af
klageberettigede efter § 59 og om regler for indgivelse og behandling af klage.
Stk. 10. Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse efter stk. 1 til etablering af flere boligenheder i
eksisterende bygninger i landzone, som er egnede hertil. Det er en forudsætning, at
boligenhederne indrettes uden væsentlig om- eller tilbygning. De nye boligenheder er ikke
omfattet af retten til at udvide til 500 m2 efter § 36, stk. 1, nr. 10, og kan ikke overgå til anvendelse
til fritidsboliger efter § 36, stk. 1, nr. 18.
§ 56
Stk. 2 En tilladelse efter § 35, stk. 1, bortfalder, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilladelsen, hvis
den ikke er udnyttet, inden 5 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 5 på
hinanden følgende år, jf. dog § 4 a, stk. 8, og § 5, stk. 3.
§ 58

Til Planklagenævnet kan påklages:
1) Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 35, stk. 1, jf. dog § 4 a, stk. 4, og § 5, stk. 4.
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Naturbeskyttelsesloven – Lov om naturbeskyttelse, jf. lov Bek. nr. 240 af 13. marts 2019
§ 15. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem
strandbredden og strandbeskyttelseslinjen, jf. stk. 2. Der må f.eks. ikke placeres bebyggelse, ske
beplantning eller terrænændringer, etableres hegn eller placeres campingvogne og lign., og der må ikke
foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.
Stk. 2. Uanset forbuddet i § 15, stk. 1, kan en bolig genopføres på en lovligt eksisterende sokkel, hvis boligen
har samme dimensioner som den bolig, den erstatter.

Persondataloven - Rettigheder efter Lov om behandling af personoplysninger (lov nr. 410 af 27. april 2017 med
senere ændringer) - også kaldet Persondataloven
Persondataloven giver borgere nogle rettigheder i forhold til de oplysninger Haderslev Kommune
indsamler om dig og din ejendom, og som kommunen behandler på edb eller i manuelle registre.
Indsamling og registrering af oplysninger
Kommunen har ret til at indhente oplysninger i forbindelse med de sager, som skal behandles af
kommunen.
I kommunens sagsdokumentsystem registreres oplysninger som omfatter adresse, matr.nr. og
sagsindhold, herunder sagsparter.
Videregivelse af oplysninger
De oplysninger kommunen indsamler, kan blive udvekslet mellem region, nabokommuner og styrelser i
det omfang, data skal anvendes ved flere myndigheders administration efter Planloven.
Ved aktindsigt kan der blive udleveret oplysninger fra registeret.
Oplysninger kan også videregives til statistiske eller forsikringsmæssige formål.
Oplysningerne kan, eller er, eller vil blive gjort offentlig tilgængelige på Haderslev Kommunes hjemmeside
og Planinfo.dk.
Indsigt i oplysninger
Borgere kan henvende sig til kommunen og få oplyst, om Haderslev Kommune behandler oplysninger om
dem og i så fald, hvilke oplysninger, der anvendes, hvad formålet er, hvor oplysningerne stammer fra, og
hvem der modtager oplysningerne.
Ret til at gøre indsigelse over for behandling af oplysninger
Hvis man opdager, at der er fejl i de oplysninger, kommunen behandler, eller hvis oplysningerne er
vildledende, kan man gøre opmærksom på det. Haderslev Kommune kan så rette oplysningerne.
Klage over Haderslev Kommunes behandling af oplysninger
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Hvis man mener, at kommunen ikke har tilgodeset ens rettigheder efter Persondataloven, eller hvis man i
øvrigt vil vide mere om rettigheder efter loven, kan henvendelse ske til Haderslev Kommune, Gåskærgade
26-28, 6100 Haderslev, tlf. 74 34 34 34.
Klager over kommunens behandling af oplysninger om ejendomme skal ske til Datatilsynet, Borgergade
28, 5., 1300 København K.
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Bilag 4 Landskabsbeskrivelse
Id. nummer:
27
Stedbetegnelse:
Haderslev Fjord
Bonitet:
Særlig Værdi
Overfladeformer:
Tunneldalen gennem Haderslev Fjord og Haderslev Dam er med sine næsten 30 km blandt landets største
og længste dalkomplekser. Tunneldalen strækker sig fra Lillebælt i øst til Vojens i vest, og forgrener sig
flere steder med sidedale fx. Grarup, Lønt, Pamhule, Skallebæk, Åstrup.
Fjordarmen starter i det flade kystlandskab ved Lillebælt og slynger sig som en smal tunneldal gennem
det frugtbart morænelandskab ind til Haderslev by. Tunneldalen skærer sig visse steder markant gennem
landskabet med stejle bredder, mens terrænet andre steder falder mere blidt ned mod fjorden. Det
omgivende morænelandskab er højere beliggende på nordsiden af fjorden med bl.a. de markante
enkeltliggende bakker "Sillerup Bjerg"
Overfladeelementer:
I kystlandskabet ved Årøsund og Ørby Hage er der en del sommerhusbebyggelse. Længere inde i landet
er landskabet præget af intensivt dyrket landbrug med spredt landbrugsejendomme. På sydsiden af
fjorden er enkelte små spredte landsbybebyggelser mens landsbyerne på nordsiden er større og mere
udbyggede.
Landbrugslandskabet er hovedsagelig store åbne marker, omkranset af levende hegn og småskove. Langs
fjorden veksler de intensivt dyrkede marker med strandenge, enge og rørskove. Bevoksningen ved fjorden
består i øvrigt af løvskove og en del levende hegn.
På sydsiden af fjorden udgøres vejnettet af mange små, smalle asfaltveje, som snor sig ned mod fjorden,
hvor de ender blindt. Fraværet af større asfaltveje og andre tekniske anlæg giver sammen med den ringe
bebyggelsestæthed en fornemmelse af uforstyrrethed og idyl.
På nordsiden af fjorden er landsbyerne væsentlig større og vejnettet bedre udbygget og landskabet virker
derfor mere udnyttet.
Sammenfattende karakteristik:
Tunneldalen med det åbne vandspejl er bynær rekreativ til Haderslev og et værdifuldt terrænelement i det
omgivende landskab. Den smalle tunneldal byder ikke på de store udsigter, men giver til gengæld en
'intim' og fredelig/uforstyrret landskabsoplevelse.
Boniteringsbegrundelse:
En af landets længste tunneldalskomplekser, hvor fjorden siden oldtiden har været en livsvigtig vandvej
til/fra Haderslev. Stor oplevelsesværdi.
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