
Det lykkedes ikke naturfredningsforeningen at bremse al fremtidigt byggeri på paragraf 3-arealer 

på Holmsland Klit, men sagen får vidtrækkende konsekvenser for sommerhusejerne. De skal i 

fremtiden søge kommunen om byggetilladelse - også hvis de bare vil lægge fire kvadratmeter fliser 

på deres grund. 
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750 sommerhuse 

Sagen handler om 750 sommerhuse beliggende på Klægdalen, Krylen, Esebjergvej og dele af Krogen i 

Houvig. Dele af Jakob Bondes Vej, Frans Julius Vej og Lyngsletten i Klegod, den sydlige del af 

Fladsbjergvej, Stormkløven og Klitsvinget i Klegod, dele af Tingodden og Søholmvej i Aargab, dele af 

Vesterledvej, Riskrogvej og Havbjergevej i Haurvig, samt dele af Sommervej, Skodbjergevej, Hareklit, 

Havvej og Sandvej i Skodbjerge. Også et område i det nordlige Hvide Sande er omfattet. 

Hvide Sande: To lodsejere i Årgab må droppe deres planer om at bygge udhus, garage og anlægge en 

terrasse på deres sommerhusgrund. 

Begge grunde er paragraf 3-arealer, så da lodsejerne bad om byggetilladelse, måtte kommunen give 

tilladelserne som en dispensation for naturbeskyttelsesloven. De to sager blev opsnappet af 

Danmarks Naturfredningsforening (DN) og påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som nu 

vender tommelen nedad og siger nej til byggerierne. 

Dermed er det understreget, at det store paragraf 3-slag mellem kommunen og DN er endt uden 

egentlige sejrherrer, men måske med de involverede sommerhusejere som tabere. 

Sommerhusejerne har i hvert fald fået indskrænket deres handlemuligheder væsentligt. 

De første afgørelser fra klagenævnet faldt i juni og siden fulgte flere i november. Da erkendte DN, at 

det ikke var lykkedes at vinde den stort anlagte sag mod kommunen, som foreningen anklagede for 

at have udstedt 596 byggetilladelser i 11 sommerhusområder uden at have taget hensyn til 

naturbeskyttelsesloven, der trådte i kraft i 1992. 

Klagenævnet gav ganske vist DN ret i, at naturbeskyttelsesloven faktisk gælder i de 11 

sommerhusområder i Houvig og på Holmsland Klit, hvor naturen nu er at betragte som beskyttede 

paragraf 3-arealer. 

Samtidig åbnede klagenævnet for, at der kan blive udstedt byggetilladelser på paragraf 3-arealerne. 

Men det kræver en undersøgelse af den enkelte grund og derpå en dispensation. 

Selv fliser kræver tilladelse 

Facit er derfor, at sommerhusejerne – og det drejer sig om cirka 750 – skal søge kommunen om en 

byggetilladelse, hvis de på nogen måde vil ændre naturtilstanden på deres grund. Selv hvis der skal 

anlægges fire kvadratmeter fliser, skal der søges byggetilladelse. 

- Sommerhusgrundene er omfattet af paragraf 3. Ejerne må ikke ret meget på deres grund mere. I 

hvert fald ikke uden at spørge kommunen først. Og sommerhusejerne kan jo ikke vide, om vi vil give 

dispensation til det, de spørger om, siger afdelingsleder Ivan Thesbjerg hos kommunen. 

Ved hver byggesag skal kommunen undersøge grunden og tjekke, om der lever beskyttede bilag 4-

arter som markfirben, strandtudse og spidssnudet frø, der i givet fald vil blokere for byggeriet. 

- Og hvis vi giver dispensationen, har DN fire ugers frist til at påklage afgørelsen, siger Ivan Thesbjerg. 
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Begrænset naturmæssig værdi 

Klagenævnets afslag til de to Årgab-lodsejere følger efter otte andre afgørelser, der giver kommunen 

medhold. 

I fem sager stadfæster klagenævnet den afgørelse, som kommunen har truffet. Nemlig at 

sommerhusejerne får dispensation til at bygge nyt sommerhus i beskyttet hede. 

Det drejer sig om adresserne Klitsvinget 13, Klitsvinget 46 i Klegod, Frans Julius Vej 7 i Søndervig og 

Tornbjerrevej 34 i Haurvig. Desuden får ejeren af Holmsland Klitvej 117 i Nr. Lyngvig lov til at opføre 

et sommerhus i beskyttet eng. 

Her siger klagenævnet, at grundene ligger i områder, som længe har været planlagt til at være et 

sommerhusområde, og at grundene grænser op til bebyggede arealer og er placeret inde i et næsten 

fuldt udbygget sommerhusområde, og dermed fremstår med en begrænset naturmæssig værdi. 

Nævnet lægger derfor vægt på, at lodsejerne har haft en berettiget forventning om at kunne bygge 

på de grunde, de har betalt grundskyld for. 

Samtidig mener nævnet, at det er godtgjort, at grundene ikke er velegnede levesteder for de 

beskyttede dyrearter. 

Disse fem sommerhusejere kan derfor gå i gang med at bygge. 

Ny behandling 

Så er der en gruppe, hvor klagenævnet ophæver byggetilladelsen og hjemviser sagen til ny 

behandling i kommunen. Det er adresserne Sommervej 5a, Sommervej 10b i Skodbjerg og 

Fladsbjergvej 252 i Klegod. Også disse grunde ligger i etablerede sommerhusområder, men her kan 

der måske forekomme beskyttede dyrearter. Derfor skal sagerne behandles igen i kommunen. 

Kommunens biologer har været i felten på Sommervej 5a og ikke fundet spor af dyrene. Derfor er 

der givet en ny dispensation for naturbeskyttelsesloven. Dispensationen er ikke påklaget af 

naturfredningsforeningen, så ejeren kan gå i gang med byggeriet. 

Naboen på Sommervej 10b har endnu ikke haft besøg af biologerne. 

Grunden Fladsbjergvej 252 er blevet undersøgt – og har var der heller ikke spor af dyr. Der er derfor 

givet en ny dispensation. Ejeren skal dog vente med at stikke spaden i jorden til klageperioden er 

udløbet. 

Negativ påvirkning 

Og så er der Årgab-sagerne. Her giver klagenævnet faktisk DN ret og ændrer kommunens ja til et nej. 

På Tingodden 221 beder ejeren om lov til at bygge et udhus og anlægge en terrasse på sin grund, der 

har status af beskyttet hede. 

Nævnet siger nej, fordi områdets ”planlægningsmæssige forhistorie” ikke ”kan have medført, at 

ansøgeren kan have haft en berettiget forventning om at kunne opføre yderligere bebyggelse på 

matriklen i form af udhus og terrasse”. 

Desuden er der allerede bebyggelse i tilknytning til sommerhuset på matriklen. Hvis der bygges 

yderligere, vil der ske en negativ påvirkning af den beskyttede hede, mener nævnet. 

Samme besked får ejeren af Søholmvej 9. Han ville bygge en garage, men får nej af nævnet. 



De to lodsejere kan meget vel ærgre sig over dårlig timing. Deres byggetilladelser blev indklaget i 

foråret, da paragraf 3-sagen var på sit højeste. 

Siden den første prøvesag blev afgjort i juni, har kommunen givet ti dispensationer til byggeri på 

paragraf 3-grunde. Ingen af dem er blevet påklaget af naturfredningsforeningen, så her er ejerne i 

deres fulde ret til at bygge 

 


