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AFGØRELSE 

i sag om dispensation til opførelse af sommerhus i en mose i Gribskov Kommune 

 
Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 65, jf. § 3, og 

planlovens § 58, stk. 1, nr. 42. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet ændrer afgørelse fra Gribskov Kommune af 26. juni 2015 om dispensati-

on fra naturbeskyttelseslovens § 3 til opførelse af sommerhus i beskyttet naturområde til et afslag.  

 

Klagesagen om dispensation fra lokalplan 531.01 angående facadehøjde (NMK-33-03203) er herefter 

bortfaldet som uaktuel. 

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet3. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen 

skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1. 

  

  

Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. § 5, stk. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

                                                
1
 Lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015 om naturbeskyttelse med senere ændringer  

2
 Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015  

3
 Lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 om Natur- og Miljøklagenævnet 
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Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 

Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Dansk Botanisk Forening, Dansk Ornitologisk 

Forening (DOF) Nordsjælland, Grundejerforeningen På Sandet samt Danmarks Naturfredningsfor-

enings (DN) lokalforening i Gribskov Kommune. 

 

Alle 4 klagere anfører navnlig, at der i nærværende sag ikke foreligger særlige omstændigheder, der 

kan medføre en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til opførelse af sommerhus på en be-

skyttet mose.  

  

Sagens oplysninger 

Sagens forhistorie 

Ejer købte grunden den 29. november 2013 for 225.000 kr. Gribskov Kommune modtog herefter den 

29. januar 2014 en ansøgning om byggetilladelse til et sommerhus på Musvågestien 22.  

 

I forbindelse med bemærkninger fra naboorienteringen af byggetilladelsen konstaterede Gribskov 

Kommune, at området er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Kommunen registrerede efterføl-

gende grunden og et omkringliggende areal som beskyttet mose. 

 

Grunden er på ca. 2000 m2 og beliggende ca. 30 meter fra fredningsgrænsen til Ryengen, ligesom 

der er ca. 145 m til Natura 2000 område nr. 134: Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose.  Grunden er 

kortlagt som lavbundsareal. 

 

Det meste af sommerhusområdet blev udstykket i 1930'erne, og området blev i løbet af 1970'erne næsten 

fuldt udbygget. Omkring 1986 blev udstykningen af Musvågestien 16, 18, 20, 22 og 26 foretaget. Ifølge 

kommunen er der herefter sket følgende på nabogrundene: 

 

 nr. 16 ubebygget,  

 nr. 24 byggetilladelse til 64 m2 meddelt i 1986 

 nr. 20: byggetilladelse til sommerhus (uden størrelsesangivelse) meddelt i 1988, samt tilladelse 

til inddragelse af overdækket terrasse på 16 m2 meddelt i 2011,  

 nr. 26 byggetilladelse til nyt sommerhus på 140 m2 meddelt i 2004 samt byggetilladelse til skur 

på 10,8 m2 meddelt i 2008,  

 nr. 28 byggetilladelse til fritidshus på 42 m2 meddelt i 2005, og  

 nr. 18: byggetilladelse til sommerhus på 104 m2 meddelt i 2009.  

 

Der er ikke meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til nogle af ovenstående byggerier.  

Grunden på Musvågestien 22 er omfattet af ”lokalplan 531.01 Sommerhusområdet Sandet, Gribskov 

”ommune". Lokalplanen er dateret juli 2009. 

 

Det fremgår af lokalplanen: 

 

”Lokalplanens formål 

Formålet med lokalplanen er at fastholde områdets karakter som et sommerhusområde med et klart natu r-

mæssigt præg. Lokalplanområdet har en særlig beliggenhed idet mod syd er afgrænset af den fredede Ry-

eng og ligger ikke langt fra de fredede Arrenakke Bakker. Endvidere er det formålet at få etableret ensartede 

bestemmelser for det samlede sommerhusområde, hvad angår såvel bebyggelsen som de ubebyggede area-
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ler og at bevare Sandet som et særligt følsomt område med vægt på naturoplevelsen. Planen skal sikre, at 

området belastes med så få for området fremmede elementer som muligt.”  

 

”Naturbeskyttelsesloven 

Beskyttede naturtyper (søer, vådområder, moser mv.)  

Inden for lokalplanområdet er der lokaliseret naturtyper som er beskyttede i medfør af Naturbeskyttelseslo-

vens § 3.  

Beskyttelsen indebærer, at der ikke i og omkring de beskyttede naturtyper må iværksættes tiltag som forri n-

ger – eller kan antages – at forringe naturtyperne.  

De beskyttede områder er ikke er statiske, men kan ændre sig i omfang og størrelse, og der kan der opstå 

nye beskyttede områder. Gribskov Kommune har i juni 2009 valgt at udarbejde et kortbilag (4) visende de 

registrerede beskyttede områder. Registreringen af moserne og søerne på Sandet er  udført i perioden fra 

1982-2006 af Frederiksborg Amt. Registrering af naturområder vil blive revideret løbende, og kan ses på Mi l-

jøportalen: www.miljoeportalen.dk.  

Naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er beskyttet uanset om de er registreret og optegnet på 

kortet, se kortbilag 4. Eksempelvis er alle søer over 100 m2 (inkl. bredzone) beskyttet af lovens § 3.  

Moser over 2500 m2 er beskyttet. Hvis mosen ligger i forbindelse med en beskyttet sø, er mosen beskyttet 

uanset størrelse.  

Ved byggeri og anlæg skal der vises særlig opmærksomhed om mulige beskyttede naturtyper, og man kan 

selv søge informationer på følgende hjemme sider:  

(…) 

Da udpegningen og registreringen af de beskyttede naturtyper er en løbende proces, opfordres man altid til 

at kontakte Gribskov Kommune forinden der iværksættes byggeri og anlæg hvor der kan være indikationer 

på at der kan være tale om beskyttede naturtyper.” 

 

Plan- og Miljøudvalget i Gribskov Kommune behandlede den 6. oktober 2014 sagen om dispensation 

fra naturbeskyttelseslovens § 3 til opførelse af et sommerhus i et beskyttet naturområde. Forvaltni n-

gen indstillede, at på baggrund af "dispensation fra fredningssag" for hele eller dele af ejendommene 

Musvågestien 7-28, udstykningssagen i 1986 samt tidligere byggetilladelser på Musvågestien, måtte der 

være en forventning om, at Musvågestien 22 kunne bebygges. 

 

Det var administrationens vurdering, at der kunne opføres et sommerhus på Musvågestien 22, hvis 

byggeriet overholdte lokalplanens bestemmelser samt tog hensyn til grundens naturværdier i forbin-

delse med udpegning af byggefelt. På denne baggrund vurderede administrationen, at der kunne 

meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til byggeri på ejendommen.  Det fremgår i 

øvrigt af administrationens indstilling, at  
 

”Ejer fortæller, at som opstart på hele byggesagen, har der været afholdt møde på rådhuset, hvor husets 

tekniske facetter er blevet drøftet med to byggesagsbehandlere. Under dette møde er ejer ikke blevet orien-

teret om, at der skulle være noget naturmæssigt til hinder for opførelse af det ansøgte. Ejer er heller ikke 

blevet gjort opmærksom af ejendomsmægler, om beskyttet natur på ejendommen. Ejer mener at vi bør 

sagsbehandle ens for området - andre har allerede bygget.” 

 

Udvalget tiltrådte forvaltningens indstilling. 

 

Gribskov Kommunes dispensation 
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Gribskov Kommune har den 26. juni 2015 meddelt dispensation til opførelse af et sommerhus inden 

for et udpeget byggefelt på ejendommen matr.nr. 4 hf Tisvilde By, Tirbirke, Musvågestien 22. D i-

spensationen er givet med en række vilkår om, at der ikke må ændres på det naturlige terræn udover 

til selve huset og tilladte terrasser, at evt. omfangsdræn eller lignende ikke må påvirke den omgivende 

mose, at opgravet overskudsmateriale ikke må fordeles på grunden, men skal fjernes, at der ikke må 

anlægges græsplæne eller sås frøblandinger på grunden, at der ikke må sprøjtes eller gødskes på grun-

den, at der ikke må ske nogen form for beplantning på grunden, at tag- og overfladevand skal nedsives på 

grunden, hvis det er fysisk muligt. Alternativt skal der søges om udledning til grøft, og at grundvands-

pumpning ikke må etableres på ejendommen efter færdigt byggeri. 

 

Det fremgår af dispensationen, at der er ansøgt om tilladelse til et nyt sommerhus på 200 m2 på grunden 

samt terrasser på ca. 80 m2. Det samlede befæstede areal for bygningen bliver således i alt ca. 280 m2. I 

forbindelse med byggeriet vil der derudover blive anlagt to parkeringspladser befæstet med enten grus 

eller chaussesten. Matriklens resterende areal vil ikke blive berørt af byggeriet. Sommerhuset er en halv-

rund bygning, som tidligere har været benyttet til "Cafe Jorden Rundt" ved Svanemøllen i København.  

 

Beskyttet natur 

Det fremgår af kommunens afgørelse, at grunden ligger som en del af et stort gammelt moseareal, belig-

gende øst, syd og vest for den. Mosen kan ses på gamle kort tilbage fra 1842-1899. Ifølge tilgængelige 

luftfotos fra perioden 1954 til i dag fremgår det, at mosen historisk har haft nærmest samme udbredelse 

som i dag. Hele ejendommens areal blev registreret som beskyttet mose af Gribskov Kommune i 2014. En 

del af den omkringliggende mose blev registreret af Naturstyrelsen ved deres § 3 statusopdatering, mens 

resten blev registreret tilbage i 1992 ved naturbeskyttelseslovens ikrafttræden. 

 

Gribskov Kommune besigtigede den 27. juni 2014 grunden og det omgivende areal. Kommunen vurdere-

de, at mosen havde et veludviklet højstaude-/rørsumpsflora, hvor Rørgræs, Eng-Rørhvene samt Tagrør 

dominerede. Flere andre vådbundsarter var spredt rundt i mosen, bl. a. Bredbladet Dunhammer, Kær-

Dueurt, Eng-Forglemmigej, Kær-Galtetand, Gul Iris, Kær-Snerre, Kær-Tidsel samt Trævlekrone. Derover 

fandtes et større parti med Nikkende Star, enkelte fund af Kær-Fladbælg samt en bestand af Sildig Gylden-

ris. Kommunen vurderede derfor, at grunden var omfattet af § 3 som beskyttet mose. 

 

Kommunen har udpeget et byggefelt, der tager størst muligt hensyn til fordelingen af de bevaringsværdige 

plantearter på matriklen. I den sydlige og østlige del af matriklen, hvor kommunens byggefelt er placeret, 

dominerer Tagrør og arten Sildig Gyldenris, der ifølge kommunen er en problemart og udgør et stigende 

problem for alle naturtyper, idet den fortrænger den naturligt hjemmehørende vegetation. I modsatte 

ende af matriklen, hvor ansøger i sin oprindelige ansøgning ønskede at placere det ansøgte byggeri, er der 

derimod en højere artsdiversitet med dominans af Eng-Rørhvene og Rørgræs samt indslag af mange 

lavere vådbundsarter, der regnes som positivarter, samt et større parti starsump med Nikkende star. Kær-

fladbælg, er også fundet her. 

 

Kommunen vurderer, at afgørelsen ikke vil føre til forringede levevilkår for de særligt udpegede arter for 

området, idet det ansøgte sker i god afstand fra Natura2000-område nr. 134 "Arresø, Ellemose og Lille 

Lyngby Mose" ca. 150 m væk. 

 

Det fremgår videre af dispensationen, at der ved besigtigelsen ikke blev fundet bilag IV-arter i området, og 

der er ikke tidligere registreret forekomst af disse på arealet. Bilag I, II og IV-arter, specielt spidssnudet 

frø, kan dog godt tænkes at leve og fouragere i området, idet den er meget udbredt i vådområder over 
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det meste af kommunen. Det er Gribskov Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke vil påvirke den økolo-

giske funktionalitet for eventuelle populationer af bilag IV arter, grundet det relativt lille indgreb, og det 

meget store omgivende naturområde. 

 

Samlet set har Gribskov Kommune vurderet, at der de sidste ni år er opført tre sommerhuse på nabo-

grunde til Musvågestien 22, der ligesom denne blev udstykket til bebyggelse omkring 1986, at vegetatio-

nen på grundens sydøstlige del, hvor sommerhuset placeres, for en meget stor andel består af invasivar-

ten Sildig Gyldenris, at der kan meddeles dispensation til bebyggelsen, idet de berørte naturværdier på 

den del af grunden er af meget begrænset værdi, og at sommerhusets placering vil betyde, at en stor del 

af populationen med Sildig Gyldenris bliver fjernet, hvilket vil have en positiv indvirkning på det fremtidige 

naturindhold på resten af grunden. 

 

Uddybende klage fra Klager 1 

Klager 1 anfører uddybende,   

at mosen ikke er "af meget begrænset værdi" og derfor ikke bør bebygges. Mosen har en 

veludviklet højstaude/rørsump,  

at grunden blev i 2011 solgt på tvangsauktion for 100.000 kr. Ansøger købte grunden usædvanligt 

billigt i november 2013 for 225.000 kr svarende til 25-30 % af normalpris for fritidsgrunde i 

området, idet det var åbenlyst, at der var tale om våd mose, som næppe kunne tillades 

bebygget, ligesom det siden 2009 samt 2013 i henholdsvis lokalplan og kommuneplan fremgår, 

at området består af naturtyper samt lavbund, og at nyt byggeri som udgangspunkt ikke vil blive 

tilladt,  

at kommunens henvisning til fredningsbegrænsning i 1982 og udstykning i 1986, dvs. for ca. 30 år 

siden, må anses for uvæsentlig, bl.a. fordi § 3 mosebeskyttelsen fra 1992 er nyere,  

at kommunens henvisning til, at der er bygget på tre nabogrunde ikke bør g ive præcedens, da 

omstændigheder, beskyttelsesforhold og bygninger ikke er sammenlignelige,  

at mosen har en naturmæssig værdifuld flora og fauna med bl.a. ret sjældne arter og fredede bilag 

IV arter omfattet af habitatbekendtgørelsen, idet klager bl.a. har fundet spidssnudet frø på 

ejendommen,  

at dispensation i praksis vil medføre, at hele matriklen med tiden ændrer sig fra mose til 

bebyggelse med havepræg,  

at dispensationen kan vanskeliggøre opfyldelse af Natura 2000 plan, herunder naturgenopretning af 

det fredede areal Ryeng, og 

at kommuneplanens retningslinier om lavbund og klimatilpasning ikke er overholdt.  

 

Herudover bestrider klager, at kommunens vurdering af, at "vegetationen på grundens sydøstlige del 

…. for en meget stor andel består af invasivarten Sildig Gyldenris", og at placering af et hus i det 

udpegede byggefelt derfor vil "have en positiv virkning på det fremtidige naturindhold", hvilket  

kommunen anfører i sin begrundelse. Klager finder, at Gyldenris stort set kun voksede langs og på 

det tilførte grusmateriale hørende til de (ulovligt?) anlagte tilkørselsveje, som afgrænser matriklen, 

mens arealerne inde på selve grunden, herunder det af kommunen udpegede byggefelt, udgøres af 

naturlig mosevegetation uden Gyldenris. 

 

Klager 1 finder videre, at kommunens en-sætnings konsekvensvurdering i dispensationen ikke er 

acceptabel "idet det ansøgte sker i god afstand fra N2000-området". Det kan bestemt ikke afvises, at 

dispensationen især i kumulativ virkning med de andre lovlige/ulovlige bebyggelser vil skade beva-

ringsmålsætningen, idet de to relevante fugle ikke kun bruger Natura 2000 området, men bruger de 
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tilgrænsende § 3-rørsumpe. Projektet vil endvidere kunne vanskeliggøre naturgenopretning af hydro-

logien som opfølgning på Natura 2000planens retningslinjer, bl .a. i det fredede område Ryeng, som 

er afvandet med pumper og ligger lavere end Arresøs vandspejl. Habitatbekendtgørelsens § 7 anses 

derfor ikke for overholdt.  

 

Klager 1 finder derfor hverken Gribskov Kommunes politiske behandling eller den endelige 

dispensation  i overensstemmelse med lov eller praksis. 

 

Klagen fra Klager 2 

Klager 2 anfører uddybende,  

at ejendommen ligger ca. 200 meter fra Arresø, der er Natura 2000-område (nr. 134), og levested 

for beskyttelseskrævende arter, som vil kunne blive påvirket negativt af yderligere byggeri og an-

lægsarbejde i det beskyttede område, ikke mindst af et byggeri af denne størrelse,  

at det ikke kan udelukkes, at en dispensation til opførelse af et sommerhus på grunden vil skabe 

forventninger om en lignende dispensation til opførelse af et sommerhus på nabogrundene, der i 

øjeblikket er ubebyggede, og som er omfattet af § 3-beskyttelsen,  

at et sådant byggeri påvirker ikke blot det areal, det ligger på, men et langt større område end det, 

der er omfattet af den konkrete dispensation,  

at der er fundet og fotodokumenteret et eksemplar af bilag IV arten spidssnudet frø ganske tæt ved 

byggefeltet. Som bekendt forpligter EU-habitatdirektivet kommunen til at sikre, at denne arts le-

vesteder ikke lider overlast; det gælder såvel ynglesteder som vandringsveje og overvintringsste-

der,  

at det i øvrigt er karakteristisk, at man i sager som denne glemmer/undlader at tage højde for den 

kumulerede effekt af de senere års uheldige påvirkninger af det beskyttede område. For Ryen-

gens vedkommende skal en evt. kommende påvirkning fra det ansøgte byggeri anskues i nær 

sammenhæng med påvirkningen fra de tre andre sommerhuse, der i øvrigt efter al sandsynlighed 

ligeledes er opført i strid med naturbeskyttelseslovens bestemmelser, og  

at en evt. stadfæstelse af dispensationen fra § 3 i givet fald bør medføre udlægning af et erstat-

ningsareal, som det er almindelig praksis i § 3-sager.  

 

Klagen fra Klager 3 

Klager 3 har uddybende anført,  

at det må antages, at selv om det pågældende område af økonomiske hensyn ikke blev fredet i 

1982, er det stadig af fredningsmæssig interesse, hvilket bør tale imod en dispensation fra na-

turbeskyttelseslovens § 3,  

at § 3-beskyttelsen stammer fra 1978 (men blev kaldt § 43-beskyttelse indtil 1992), hvilket betyder, 

at udstykningen i 1986 formentlig blev foretaget på et forkert grundlag, bl.a. fordi myndigheder-

ne endnu ikke havde igangsat en registrering af de naturområder, der var og er beskyttet af be-

stemmelsen,  

at ejendommen ligger ca. 200 meter fra Arresø, der er Natura2000 område (134), og levested for 

beskyttelseskrævende arter vil kunne blive påvirket negativt af yderligere byggeri og anlægsar-

bejde, ikke mindst af et byggeri af denne størrelse,  

at der er fotodokumenteret et eksemplar af bilag IV arten spidssnudet frø ganske tæt ved byggefel-

tet,  

at det virker påfaldende og selvmodsigende, at kommunen mindre end et år efter at den, på bag-

grund af en besigtigelse af området og gennemgang af luftfotos, informerede de berørte lodsej e-
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re om at området er beskyttet af § 3, nu meddeler dispensation fra denne beskyttelse med be-

grundelsen, at de berørte naturværdier er af meget begrænset værdi,  

at det under alle omstændigheder vil være i modstrid med hensigten med naturbeskyttelsen, at 

tillade opførsel af et sommerhus midt i et § 3-beskyttet område, fordi man kan finde en plet af 

en passende størrelse, hvor de berørte naturværdier påstås at være ”af meget begrænset vær-

di”, idet sommerhusbyggeriet vil påvirker et langt større område, både i anlægs-fasen og efter 

byggeriets opførelse,  

at det vil være forkert at påstå, at det pågældende sommerhus er tilpasset de naturlige omgivelser , 

idet huset er så stort, at det også kræver dispensation fra lokalplanens bebyggelsesregulerende 

bestemmelser, ligesom det er særdeles markant i sit udtryk med store glaspartier overalt i byg-

ningen,  

at det bør undersøges, om nabosommerhusene samt en anlagt befæstet adgangsvej er opført i strid 

med § 3-beskyttelsen. Er dette tilfældet, skal kommunen ifølge naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 

5 foranledige, at sådanne forhold lovliggøres, og  

at at en dispensation til opførelse af et sommerhus på grunden, vil skabe forventninger om lignende 

dispensationer til opførelse af sommerhuse på nabogrundene, der også er omfattet af § 3-

beskyttelsen.  

 

Endelig anfører klager, at det således er klagers opfattelse, at der ikke er tale om et underordnet 

indgreb, og at der ikke foreligger særlige forhold, der kan begrunde en dispensation. En dispensation 

vil endvidere have en negativ indvirkning på mulighederne for at undgå fremtidige indgreb i det 

beskyttede område, og på mulighederne for en fysisk lovliggørelse af de eksisterende ulovlige fo r-

hold. 

 

Gribskov Kommunes bemærkninger til klagerne 

Kommunen bemærker til klagerne, at trods en nyligt modtaget § 3 status-opdateringspakke fra 

Natur- og Miljøstyrelsen, var arealet ikke vejledende registreret som beskyttet natur ved starten af 

den oprindelige byggesag. På baggrund af en indsigelse fra Klager 3 om tilstedeværelsen af beskyt-

tet natur under en nabohøring til dispensation fra lokalplanen til byggeprojektet , blev grunden og 

naboarealer forud for dispensationssagen registreret af kommunen som beskyttet natur.  

 

Kommunen medgiver, at mosen som sin helhed er meget værdifuld med sin veludviklede højstaude -/ 

rørsumpsflora, med indslag af lavere mindre næringskrævende arter, men fastholder angivelsen af 

udbredelse af Sildig Gyldenris på en stor del af den sydøstlige ende af matriklen, og at denne art her 

lokalt trækker meget ned på naturværdien. En stor del af grundlaget for dispensationen er denne 

udbredelse af Sildig Gyldenris i størstedelen af det område, der berøres af byggeriet.  

 

Historikken i området spiller efter kommunens mening ind på den endelige vurdering af, om som-

merhusbebyggelse kan tillades. I området har der siden 1986 været planlagt bebyggelse. Området 

blev holdt ude af nærliggende fredning, ligesom arealet også indgår i nyeste gældende lokalplan for 

området, som del af delområde B. Formålet med udstykningen har altså været bebyggelse, og det 

anses for at være en vurdering foretaget i nyere tid, hvor der som nævnt har været konstateret både 

natur- og fredningsinteresser i området omkring de pågældende ejendomme. Muligheden for bebyg-

gelse har også siden været udnyttet, hvorfor kommunen ønsker at sidestille denne ejendom med de 

øvrige senest bebyggede, for at skabe lighed i afgørelserne. Samtidig er der dog her foretaget den 

særlige individuelle vurdering, at bygningen kan indpasses i.f.t. naturværdierne på de specifikke 

stillede vilkår, herunder dispensation fra lokalplanen til størrelsen. I § 3-dispensationen fastslås det 
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desuden, at der ikke må foretages ændringer i det omkringliggende areal, dvs. det skal beholdes 

som vild natur. På grund af § 3 beskyttelsen af området og afgørelsens vilkår er der ikke en berett i-

get forventning om ekstra udbygning på grunden. Hvis vilkårene ikke overholdes, vil kommunen 

kunne give påbud til ejer. 

 

Kommunen bemærker videre, at spidssnudet frø er en af de mest almindelige paddearter i kommu-

nen. Kommunen skriver, at der ved besigtigelsen ikke blev fundet bilag IV-arter i området, og at der 

ikke tidligere er sket registrering af dem. Herved forstås, registrering af kommunen, hvilket ikke blev 

specificeret. Samtidig skrives det, at den godt kan tænkes at være i området, idet den er meget 

udbredt i kommunen.  

 

Det er i afgørelsen vurderet, at det ansøgte ikke vil påvirke den økologiske funktionalitet, grundet 

det relativt lille område der bliver påvirket, sammenholdt med det meget store omgivende naturo m-

råde. Der er kun en enkelt tilbageværende ubebygget udstykket matrikel i sommerhusområdet, der 

eventuelt kan bebygges indenfor naturområdet, idet det ikke her er muligt at placere bebyggelsen 

udenfor beskyttet natur. 

 

Der vil altid være en randpåvirkning fra bebyggelse på den omgivende natur, således også her. Det 

er kommunens vurdering, at denne påvirkning er meget begrænset set i forhold til det meget store 

omgivende naturareal, der forbliver upåvirket herunder Natura 2000. Afgørelsen indeholder konse-

kvensvurdering af det ansøgtes påvirkning af det nærliggende Natura 2000 område, omend den er 

kort. 

 

I og med at huset skal placeres på en høj sokkel er der, som retningslinjerne foreskriver, taget 

hensyn til risikoen for oversvømmelse. Det må vurderes meget usandsynligt at det naturlige vands-

tandsniveau på den aktuelle matrikel samt de nærlagte lokalplanlagte arealer vil blive forsøgt gen-

skabt. Dette også set i lyset af, at hele Arresø er vandstandsreguleret, og såfremt der ønskes ændret 

på denne kunstige vandstand, kan eksempelvis større byområder ved Frederiksværk risikere at bl ive 

væsentligt påvirket. 

 

Klagernes yderligere bemærkninger 

Klager 1, 2 og 3 har fremsendt bemærkninger til kommunens bemærkninger. Af disse fremgår det 

navnligt, at sommerhusene på nabogrundene er opført i strid med § 3 beskyttelsen, ligesom de er 

bekymret for præcedens i fremtidige sager – ikke kun for den sidste ubebyggede nabogrund. Desu-

den er klagerne bekymret for påvirkningerne af den omgivende natur, ligesom de finder der er fare 

for udvikling af havepræg på hele matriklen.    

 

Supplerende bemærkninger under sagsbehandlingen 

Nævnet har den 11. februar 2016 gjort sagens parter opmærksom på, at moser over 5000 m2 har 

været beskyttet siden 1. januar 1979 efter dagældende naturfredningslov. Nævnet har derfor bedt 

Gribskov Kommune om at vurdere, hvorvidt mosen har været beskyttet siden 1979.  

 

Kommunen har den 9. marts 2016 bemærket, at både lave og høje målebordsblade samt 4 cm kort 

(1983-97) viser signatur for eng. Luftfotos viser også at disse eng-signaturede arealer er mere ho-

mogene i overfladen end naboarealer, der ikke har eng-signatur. Luftfotos viser i 1978 en ret homo-

gen overflade, der tolkes som eng, mens 1993 og 1995 er sværere at tolke, men tolkes som eng med 

evt. begyndende forsumpning. 
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Uden tidligere vegetationsundersøgelser af det udstykkede område, vurderer kommunen på bag-

grund af kortmaterialet at grunden har været eng tilbage i 1978 og dermed ikke beskyttet af natur-

fredningsloven af 1978, der gjaldt for nogle søer, moser og vandløb. Eng-signaturen på 4 cm kortet 

er også indikation på, at der har været eng mindst frem til 1997, således også i 1992, hvor området 

gennem naturbeskyttelsesloven blev beskyttet mod landbrugsmæssige ændringer. Området blev dog 

ikke vejledende registreret som beskyttet natur tilbage i 1992.  

 

Endelig bemærker kommunen, at vegetationsundersøgelse af det udstykkede område lavet i forbin-

delse med byggesagen viste, at arealet har udviklet sig til mose, og altså er faldet under den fulde 

beskyttelse fra naturbeskyttelsesloven. Hvornår dette helt præcist er sket har kommunen ikke på 

nuværende tidspunkt oplysninger om, men dette kan evt. belyses af t idligere ejere og andre med 

lokalkendskab til arealet. 

  

Kommunen har den 19. maj 2016 bl.a. fremsendt byggetilladelser givet til de omkringliggende som-

merhuse. Kommunen har hertil oplyst, at nr. 18 og 20 er opført i lavtliggende beskyttet natur sam-

menlignelig med den aktuelle sag på nr. 22. Der blev dog ikke lavet natursag ud af det, idet der ikke 

var nogen vejledende registrering af beskyttet natur på daværende tidpunkt. Byggetilladelserne blev 

her givet i hhv. 2009 og 2008. 

 

Både nr. 24, 26 og 28 ligger højere end resten af omgivelserne, og hvor bebyggelsen ligger, er der i 

dag ikke beskyttet natur. Terrænregulering ses på luftfoto 1993, hvor det inden da var eng . Grun-

dende var dermed ikke beskyttet mod bebyggelse, kun mod landbrugsformål, idet det er sommer-

huszone. Kommunen var ikke naturmyndighed, da grundene blev bebygget og har derfor ingen 

eventuelle natursager i arkiv. 

 

Oplysninger fra ejeren under sagens behandling 

Ejer har under sagens behandling adspurgt nævnet om, hvornår han kunne forvente svar i sagen, 

ligesom han flere gange har bemærket, at han føler sig chikaneret over sagsbehandlingstid og næ v-

nets kompetence. Ejer har ikke haft yderligere bemærkninger til selve sagen.  

 

Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

I sagens behandling har deltaget 9 ud Natur- og Miljøklagenævnets medlemmer: Line Theil Elikofer 

(formand), Ole Pilgaard Andersen, Pelle Andersen-Harild, Jeppe Vejlby Brogård, Torben Hansen, 

Henrik Høegh, Marianne Højgaard Pedersen, Peter Thyssen og Jens Vibjerg. 

 

Moser 

Moser over 5.000 m2 blev den 1. januar 1979 beskyttet mod tilstandsændringer i henhold til den 

dagældende naturfredningslovs § 43, stk. 2. Formålet med bestemmelsen var navnlig at beskytte det 

vilde plante- og dyreliv. Frem til naturbeskyttelseslovens ikrafttrædelse 1. juli 1992 var der tvivl om 

afgrænsningen af mosebegrebet, der traditionelt havde været defineret ud fra områdernes plante-

vækst, fugtighedsforhold og jordbund. Tvivlen gik navnlig på om alle kriterierne skulle opfyldes, 

herunder, om det var en nødvendig forudsætning, at der forelå et tørvelag.. I forbindelse med na-

turbeskyttelseslovens vedtagelse i 1992 blev det præciseret, at beskyttelsen fremover omfatter 

”moser og lignende” og ikke er afhængig af, om der i det konkrete tilfælde findes et tørvelag.  
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Alle eksisterende moseområder over 2.500 m2 har siden 1. juli 1992 været omfattet af § 3-

beskyttelsen, uanset om lodsejeren er informeret herom gennem de vejledende § 3-registreringer, 

og uanset hvor længe mosen faktisk har eksisteret.  

 

Registrering 

Med Miljøministeriets cirkulære nr. 128 af 13. juli 1993 om registrering af beskyttede naturtyper blev 

det pålagt amterne at foretage en førstegangsregistrering af de naturtyper, der er omfattet af natur-

beskyttelseslovens § 3. Registreringen af naturtyperne er vejledende og således ikke i sig selv afgø-

rende for, om et areal er beskyttet efter lovens § 3. Den bindende afgørelse af, om et areal er om-

fattet af § 3, træffes af kommunen (før 1. januar 2007 af amtet) efter en konkret vurdering.  

 

På grund af den naturlige dynamik kan arealer over en årrække ”vokse” sig henholdsvis ind eller ud 

af § 3-beskyttelsen. Naturbeskyttelseslovens § 3 omfatter de arealer, der til enhver tid opfylder 

lovens kriterier for at være en beskyttet naturtype.  

 

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 

Efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3, kan der i særlige tilfælde meddeles dispensation fra fo r-

buddet i § 3.  

 

Det følger af bemærkningerne til naturbeskyttelsesloven, at der skal foreligge særlige omstændighe-

der, før der kan meddeles dispensation til foranstaltninger, som ændrer tilstanden i de beskyttede 

naturtyper, når ændringerne er væsentlige eller i strid med ønsket om at opretholde de pågældende 

naturtyper som sådanne, idet reglerne er udtryk for en generel samfundsmæssig interesse i, at de 

beskyttede naturtyper opretholdes. En væsentlig jordbrugs- eller anden almindelig økonomisk inte-

resse er således ikke i sig selv tilstrækkelig til at begrunde en dispensation. Der må, for at et indgreb 

i områdets tilstand eventuelt kan accepteres, tillige være tale om et område, som ud fra naturbesky t-

telsesmæssige hensyn vurderes som uden særlig interesse, eller om et indgreb, der i sig selv ikke 

skønnes at medføre nogen afgørende forrykning af tilstanden i området. Derudover forudsættes det, 

at en dispensation ikke vil skabe en uheldig og uønsket præcedens for den fremtidige administration 

af § 3-beskyttelsen i området. 

 

En særlig omstændighed, der kan begrunde dispensation, kan ifølge lovbemærkningerne fx være, at 

der er tale om natur uden særlig fredningsmæssig interesse, eller at et ansøgt indgreb har en natur-

forbedrende funktion. 

 

Spørgsmålet om, hvorvidt dispensation til en allerede gennemført tilstandsændring bør meddeles, 

skal som udgangspunkt behandles, som om indgrebet ikke havde fundet sted. 

 

Natur- og Miljøklagenævnets praksis er - i overensstemmelse hermed – restriktiv.  

 

Det fremgår af naturtypebekendtgørelsen4 at heder, strandenge og strandsumpe samt ferske enge 

og biologiske overdrev, der den 1. juli 1992 ligger i byzone eller sommerhusområde, gælder naturbe-

skyttelseslovens § 3, stk. 2, kun for tilstandsændringer til landbrugsformål.  

 

                                                
4
 Bekendtgørelse nr. 1786 af 16. december 2015 om beskyttede naturtyper  
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Nævnet lægger til grund, at arealet siden 1986 har ligget i sommerhuszone, som del af et større 

sommerhusområde.  

 

Nævnet finder endvidere ikke anledning til at tilsidesætte kommunens vurdering af, at grunden var 

eng i 1978 og således også i 1986, da sommerhusgrunden blev udstykket. Nævnet vurderer, at det 

er mest sandsynligt, at området gradvist er blevet mere vådt, og dermed vokset ind i beskyttelsen 

som mose over en periode på ca. 20 år. Nævnet lægger således til grund, at arealet ikke umiddelbart 

blev omfattet af naturfredningsloven5 i 1978, men at arealet i hvert fald siden 1992 har været omfat-

tet af loven som beskyttet natur, og er nu omfattet af loven som mose.  

 

Mosen udgør en del af et større naturområde ved Arresø, det må derfor  lægges til grund, at gennem-

førelse af projektet vil medføre en tilstandsændring i mosen. 

 

Nævnet bemærker indledningsvis, at idet der er tale om et moseområde i sommerhuszone, finder 

undtagelsesbestemmelsen i naturtypebekendtgørelsens § 1 ikke anvendelse. Dette gælder, selvom 

arealet i 1992 skulle have været eng, men efterfølgende er omdannet til mose. Det bemærkes i den 

forbindelse, at det er den til enhver tid gældende naturtilstand, der er bestemmende for, om et areal 

er omfattet af beskyttelsesordningen.  

 

Efter Natur- og Miljøklagenævnets praksis vil ønsket om opførelse af et sommerhus i en beskyttet 

mose normalt ikke være en sådan særlig omstændighed, der kan begrunde en dispensation fra 

forbuddet i naturbeskyttelseslovens § 3. 

 

Spørgsmålet er således, om der i sagen i øvrigt gør sig sådanne særl ige omstændigheder gældende, 

der kan begrunde en dispensation. 

 

Kommunen har i sin afgørelse navnlig lagt vægt på de særlige omstændigheder i sagens forhistorie, 

der kan begrunde en dispensation. Kommunen lægger således vægt på, at der de sidste ni år er opført 

tre sommerhuse på nabogrunde til Musvågestien 22, der ligesom denne blev udstykket til bebyggelse 

omkring 1986, at vegetationen på grundens sydøstlige del, hvor sommerhuset placeres, for en meget stor 

andel består af invasivarten Sildig Gyldenris, at der kan meddeles dispensation til bebyggelsen, idet de 

berørte naturværdier på den del af grunden er af meget begrænset værdi, og at sommerhusets placering 

vil betyde, at en stor del af populationen med Sildig Gyldenris bliver fjernet, hvilket vil have en positiv 

indvirkning på det fremtidige naturindhold på resten af grunden. 

 

Et flertal på 6 af nævnets medlemmer finder, at det forhold, at arealet er udstykket og planlagt 

anvendt som sommerhusgrund, ikke i sig selv kan begrunde, at der meddeles dispensat ion til det 

ansøgte. Flertallet henviser i øvrigt til lokalplanens omtale af reglerne om naturbeskyttelse, hvorefter 

det fremgår, at der inden for lokalplanområdet er lokaliseret naturtyper som er beskyttede i medfør 

af naturbeskyttelseslovens § 3, at beskyttelsen indebærer, at der ikke i og omkring de beskyttede 

naturtyper må iværksættes tiltag som forringer – eller kan antages – at forringe naturtyperne, at de 

beskyttede områder ikke er statiske, men kan ændre sig i omfang og størrelse, og der kan der opstå 

nye beskyttede områder, samt at udpegningen og registreringen af de beskyttede naturtyper er en 

løbende proces, hvorfor man opfordres til altid at kontakte Gribskov Kommune, forinden der iværk-

                                                
5
 Lovbekendtgørelse nr. 219 af 24. maj 1978 om naturfredningsloven 
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sættes byggeri og anlæg, hvor der kan være indikationer på, at der kan være tale om beskyttede 

naturtyper.  

 

Flertallet finder heller ikke, at det forhold, at arealet var eng, da sommerhusområdet blev udstykket 

og formentlig var undtaget fra beskyttelsen i 1992 jf. undtagelsesbestemmelsen i naturtypebekend t-

gørelsens § 1, i sig selv kan føre til et andet resultat. Arealet er uomtvisteligt nu beskyttet som 

mose, og moser, der er beliggende i sommerhusområder, er omfattet af de almindelige regler i 

naturbeskyttelseslovens § 3. 

 

Flertallet finder endvidere ikke, at det forhold, at tre nabogrunde er blevet bebygget (med byggeti l-

ladelse) inden for de sidste 10 år, ud fra en lighedsgrundsætningsbetragtning vil kunne føre til et 

andet resultat. Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke er meddelt § 3-dispensation til disse 3 

bebyggelser, ligesom der ikke foreligger oplysninger om disse arealers status på byggetidspunkterne.  

 

Flertallet finder endelig ikke, at ejer kan have haft en sådan berettiget forventning om at kunne 

opføre et sommerhus på grunden, at dette kan begrunde meddelelse af en dispensation. Det be-

mærkes i den forbindelse, at ejer købte grunden for 2½ år siden, hvor grunden allerede var f ugtig, 

og at en køber selv er forpligtet til at søge oplysninger om et areals status, herunder forespørge 

kommunen, hvis han er i tvivl. 

 

Flertallet finder herefter ud fra en samlet vurdering ikke, at der i denne sag foreligger sådanne 

særlige omstændigheder, der kan begrunde en dispensation fra forbuddet i naturbeskyttelseslovens 

§ 3. Flertallet lægger ligeledes vægt på præcedens. 

 

Et mindretal på 3 af nævnets medlemmer (Ole Pilgaard Andersen, Henrik Høegh og Jens Vibjerg) 

finder, at Gribskov Kommunes dispensation skal stadfæstes. 

 

I overensstemmelse med flertallet ændrer Natur- og Miljøklagenævnet afgørelse fra Gribskov Kom-

mune af 26. juni 2015 om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til opførelse af sommerhus i 

beskyttet naturområde til et afslag. 

 

Klagesagen om dispensation fra lokalplan 531.01 angående facadehøjde (NMK-33-03203) er herefter 

bortfaldet som uaktuel. 

 

På Natur- og Miljøklagenævnets vegne 

 

 
Carina Olander Rasmussen  

Cand.Scient. 
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Afgørelsen er sendt pr. e-mail til: 

 

Dansk Botanisk Forening, ebuchwald@snm.ku.dk, dbotf@mail.tele.dk  

Dansk Ornitologisk Forening Nordsjælland, formand@dofnordsj.dk og dof@dof.dk  

Grundejerforeningen På Sandet, ellarsson@mail.dk  

DN I Gribskov Kommune, helge@muhle.dk og dn@dn.dk   

Gribskov Kommune, sagsnr.: 2015720775 002, gribskov@gribskov.dk, TMS@gribskov.dk     

Søren Borg. Arkitekt M.a.a. Tegnestue Aps, borg@arc-maa.dk  

Carsten Brandt, Strandvejen 300A, 2930 Klampenborg, carstenbrandt1@gmail.com    
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