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Dispensation til midlertidig arbejdsplads ved anlæg af 10kV kabel samt 

kommunikationskabel inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. 3d, 

3dx og 10e, Lindholm By, Lindholm, samt matr. 5t, 5u Egholm By, 

Vestkær 9000 Aalborg, Aalborg Kommune  

 

 

Ansøgning 

I har søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til midlertidig 

arbejdsplads for underboring af 10 kV kabel samt kommunikationskabel fra 

Lindholm til Egholm inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 3-d, 

3-dx, 10-e, Lindholm By, Lindholm, samt matr. nr. 5-t, 5-u Egholm By, Vestkær, 

Aalborg Kommune. 

 

Kystdirektoratet behandler endvidere dele af kabelforbindelsen på søterritoriet, og 

denne afgørelse beror på afslutning af høringsperioden samt den efterfølgende 

sagsbehandling.  

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver dispensation frastrandbeskyttelseslinjen efter naturbeskyt-

telseslovens § 65b, stk. 1 jf. § 15, til 

- etablering af et midlertidigt arbejdsareal på ca. 500 m² samt til ca. 230 m kørevej 

ved udlægning af stålplader i en periode på op til 2 måneder med henblik på 

udføring af underboring til øen Egholm, 

- indretning af arbejdspladsen for udførelse af underboring. Indretningen omfatter 

opstilling af nødvendigt materiel, bassin, udgravning til borehus mv., 

- hegning af arbejdsareal. 

 

Efter borearbejdets afslutning skal opstillet materiel fjernes fra området. 

  

Det bemærkes, at underboringen under land i sig selv ikke er dispensations-

krævende, idet det forudsættes at nødvendige terrænindgreb herfor, så som 

udgravning til grubbe mv., retableres til oprindeligt terræn efter arbejdets 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 af lov om naturbeskyttelse. 
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afslutning. Nedgravning af kabel frem til underboring inden for det 

strandbeskyttede areal, vil dette ligeledes være fritaget for dispensation fra 

strandbeskyttelseslinjen forudsat terræn retableres.    

 

Dispensationen gælder kun strandbeskyttelseslinjen. I skal selv undersøge, om 

jeres projekt kræver tilladelse efter anden lovgivning.  

 

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er 

meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 

 

I kan læse mere om lovgrundlaget for afgørelsen i bilag 1. 

 

Afgørelsen kan påklages 

Afgørelsen kan påklages inden for fire uger. I kan se en klagevejledning i bilag 2.   

 

I må ikke udnytte dispensationen før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget 

over afgørelsen, er dispensationen ikke gældende før klagesagen er 

færdigbehandlet. I vil få direkte besked fra Kystdirektoratet med oplysninger om, 

hvordan I skal forholde jer, hvis der bliver klaget over afgørelsen. 

 

Redegørelse for sagen 

Der skal etableres en ny kabelforbindelse til øen Egholm i Limfjorden. 

 

 Denne afgørelse omfatter forholdene i relation til anlæg på land inden for 

strandbeskyttelseslinjen.  

 

Forbindelsen etableres ved underboring fra Lindholm Strandpark på nordsiden af 

Linfjordskysten til Egholm. Når kabler er trukket genne underforingen vil anlægge 

ikke medføre synlige anlæg inden for strandbeskyttelseslinjen, hverken på øen 

eller på fastlandssiden. 

 

På Egholm sker tilslutning af kabelforbindelsen til den eksisterende transforma-

torstation, hvortil kablet fremføres ved underboring, og på Lindholm siden føres 

kablerne frem ved nedpløjning eller evt. gravning og terræn retableres. 

 

Der etableres en midlertidig arbejdsplads på Lindholm umiddelbart ud til kysten 

bag Limfjordsstien. Pladsen får et areal på ca. 500 m² og der etableres en ”kørevej” 

på ca. 230 m ved udlæg af stålplader fra eksisterende kørevej for at kunne fremføre 

materiel til arbejdspladsen. 

 

Pladsen befæstes med køreplader og der opstilles nødvendigt materiel – 

boremaskine, skurvogn samt oplagres materiel. Pladsen hegnes i anlægsperioden 

med et ca. 2 m højt trådhegn. 

 

Når arbejdet er afsluttet retableres terræn og køreplader fjernes. Fra påbegyndelse 

af projektet med udlæg af køreplader til afslutning hvor terræn er retableret går 

der maksimalt 2 måneder. 

 



 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 3 

 

 
Arbejdspladsen 

 

 
Arbejdsplads og kørevej (køreplader) 

 

 
Projekttegning for hele anlægstracéet er vedhæftet. ”Landdelene” er markeret 
med orange farve 
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I ansøgningen anføres bl.a.: 

Der er som oplyst i ansøgningen for selve søterritoriet – fremsendt via  VP Villy 
Poulsen No-Dig ApS – indgået de nødvendige ”lodsejeraftaler / 
deklarationsaftaler” på begge landstrækninger.   
 
På landsiden ved ”Lindholm Strandpark” påregnes der udover borerørets i 
landføring v/ VP Villy Poulsen No-Dig ApS anvendt en nedlægningsmetode ved 
hjælp af kabelplov i videst mulig omfang, og ellers om nødvendigt med alm. 
maskingravning. Dette såvel langs nordsiden af stiforløbet samt det videre forløb 
ud af arealet op imod kommunevejen Åvej. Vilkår her aftalt med AK Arealer – 
Aalborg Kommune.  
 
På Egholmsiden er valgt en ”boringsforlængelse” fra kystlinjen og helt ind under 
den beskyttede strandeng. Aalborg Kommune v/ By- og Landskabsforvaltningen, 
Natur, BLF – ansøges også sideløbende særskilt herfor. Ligeledes forholdet 
omkring Naturbeskyttelseslovens § 3. i øvrigt for begge landstrækninger.  
 
Det skal bemærkes at der efter ”landingen på øen Egholm” nødvendigvis vil blive 
udført en kort ”tilbageboring” på ca. 24 mtr. til det elektriske tilslutningspunkt – 
10 / 0,4 kV transformerkiosk nr. 90261 ………….  Som markeret med rød trekant på 
vedhæftede projekttegning  
 

 
Billede set fra vejen Egholm fra nord og mod syd.  Søterritoriets borings op-føring 
”pil-markeret”. 
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Særlige forhold omkring flora og Fauna. Ved boringer tæt ved eller ud fra kysten, 

hvor vandmiljø og kystbeskyttelse er aktuelt, vurderes Tracéet, så der er minimal 

eller ingen påvirkning af det lokale flora og fauna. 

 

For nærværende boring, skal der bores under Nørredybet en biotop af typen 

strandeng, hvorfor den respektive boreprofil er designet for at minimere risiko 

for blowout af boremudder til overfladen, ligesom der kun anvendes biologisk 

nedbrydelige materialer i boremudderet. Boringen udgør således minimal risiko 

for nærværende strandenge og efterårets trækfugle på øen Egholm. Når 

bygherre har foretaget tilslutning, vil der således ikke være synlige installationer 

eller på anden vis påvirkning af arealanvendelsen på arealet. 

  

Vurdering efter lovgivning om international naturbeskyttelse 

I behandlingen af en ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen skal 

Kystdirektoratet vurdere, om det ansøgte kan påvirke Natura 2000-områder eller 

dyre- og plantearter på habitatdirektivets bilag IV.  

 

Det nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 1,5 km mod vest. Når der henses til 

det ansøgtes karakter og dets placering er det Kystdirektoratets vurdering, at det 

ansøgte ikke kan påvirke Natura 2000-områder, og der er derfor ikke behov for en 

nærmere konsekvensvurdering. Det vurderes endvidere, at det ansøgte projekt 

ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller 

rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV, idet 

Kystdirektoratet vurderer, at lokaliteten ikke er et potentielt levested for bilag IV-

arter. 

  

Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte af projektets ”landdel” ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og 

forudsætter derfor dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  
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Det er Kystdirektoratets vurdering, at der ikke er væsentlige forhold som taler 

imod det ansøgte, særligt når der henses til, at der er tale om fornyelse/vedlige-

hold af et infrastrukturanlæg af væsentligt samfundsmæssig interesse. 

  

Endvidere vil projektet ikke medføre synlige den landskabelige påvirkning når 

anlægget er etableret. 

 

Direktoratet har endvidere lagt vægt på, at det landskabeligt mest indgribende – 

opstillingerne på arbejdspladserne ved underboringen – er begrænset til en 

perioden af ca. 2 måneder. 

 

Kystdirektoratet giver på denne baggrund dispensation til:  

- etablering af et midlertidigt arbejdsareal på ca. 500 m² samt til ca, 230 m kørevej 

ved udlægning af stålplader i en periode på op til 2 måneder med henblik på 

udføring af underboring til øen Egholm, 

- indretning af arbejdspladsen for udførelse af underboring. Indretningen omfatter 

opstilling af nødvendigt materiel, bassin, udgravning til borehus mv., 

- hegning af arbejdsareal. 

 

Efter borearbejdets afslutning skal opstillet materiel fjernes fra området. 

  

Det bemærkes, at underboringen under land i sig selv ikke er dispensations-

krævende, idet det forudsættes at nødvendige terrænindgreb herfor, så som 

udgravning til grubbe mv., retableres til oprindeligt terræn efter arbejdets 

afslutning. Nedgravning af kabel frem til underboring inden for det 

strandbeskyttede areal, vil dette ligeledes være fritaget for dispensation fra 

strandbeskyttelseslinjen forudsat terræn retableres.  

 

Det bemærkes at Kystdirektoratet endvidere behandler dele af kabelforbindelsen 

på søterritoriet, og denne afgørelse beror på afslutning af høringsperioden samt 

den efterfølgende sagsbehandling.     

  

Med venlig hilsen 

 
Jan Kofod Winther 

Specialkonsulent   

jkw@kyst.dk 

 

 

 

Bilagsliste: 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

  

 

 



 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgørelsen er også sendt til: 

 Aalborg Kommune, byudvikling.byggeri@aalborg.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg, aalborg@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Himmerland-Aalborg himmerland-
aalborg@friluftsraadet.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og dof@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Aalborg, aalborg@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk 

 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
 

 

byudvikling.byggeri@aalborg.dk; fr@friluftsraadet.dk; dn@dn.dk; 

aalborg@dn.dk; himmerland-aalborg@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; 

dof@dof.dk; aalborg@dof.dk; jyllandskredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-

kajak.dk; sager@jaegerne.dk; hp@nordenergi.dk;  

 

Afgørelsen offentliggøres desuden på Kystdirektoratets hjemmeside, www.kyst.dk.  
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Bilag 1: Lovgrundlag  

 

Naturbeskyttelsesloven 

Af naturbeskyttelseslovens2 § 15 fremgår, at der ikke må foretages ændringer i 

tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden 

og strandbeskyttelseslinjen. Formålet med bestemmelserne om strandbeskyttelse 

er at sikre, at arealerne nær kysten bevares så uberørte som muligt. Hermed 

varetages landskabelige, biologiske og rekreative hensyn. 

 

Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres 

bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for 

strandbeskyttelseslinjen. Der må heller ikke etableres hegn, placeres 

campingvogne og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering 

eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.  

 

En række ændringer er dog umiddelbart undtaget fra forbuddet. Undtagelserne 

fremgår af lovens §§ 15a og 15b. Kystdirektoratet har desuden mulighed for at 

dispensere til visse anlæg, eller hvis der er tale om et særligt tilfælde, jf. lovens § 

65b.  

 

Af hensyn til de nationale interesser, der er knyttet til kystområderne, 

administreres bestemmelserne om strandbeskyttelse meget restriktivt. Der 

dispenseres desuden kun, når dispensationen vil være uden konsekvenser for den 

fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen. 

 

Lovgivning om international naturbeskyttelse 

Ifølge habitatbekendtgørelsen3 skal Kystdirektoratet, før der gives dispensation fra 

strandbeskyttelseslinjen, vurdere om det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med 

andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (en 

væsentlighedsvurdering). Direktoratet vurderer i den forbindelse, om det ansøgte 

kan påvirke områdets naturtyper og levesteder samt de arter, som området er 

udpeget for at bevare. Hvis det ikke kan udelukkes, at det ansøgte kan påvirke et 

Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere 

konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under 

hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, 

at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke 

meddeles dispensation til det ansøgte. 

 

Kystdirektoratet er desuden forpligtet til at varetage beskyttelseshensyn til en 

række dyr og planter (arter på habitatdirektivets bilag IV) over alt i landet, det vil 

sige uanset om de forekommer inden for et af de udpegede Natura 2000-områder 

eller udenfor. Der kan ikke gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, hvis det 

ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de pågældende 

dyrearter eller ødelægge de pågældende plantearter. 

  

                                                             
2 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 af lov om naturbeskyttelse. 
3 Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
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Bilag 2: Klagevejledning 

 

Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 

offentliggjort på vores hjemmeside, regnes fristen dog altid fra offentliggørelsen. 

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til 

den følgende hverdag.   

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 adressaten for afgørelsen 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører 

 offentlige myndigheder 

 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører 

sådanne interesser. 

 

Der klages via Klageportalen, der kan findes på www.naevneneshus.dk, eller 

alternativt på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges ind med NEM-ID. 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet 

afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 

Klageportalen.  

 

Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og 

organisationer i gebyr at indgive en klage. Betaling foregår via Klageportalen. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 

kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man 

ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet 

anmodning til Kystdirektoratet.  Kystdirektoratet videresender herefter 

anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 

hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i 

naturbeskyttelsesloven. 

 

 

 

 

 

 

 


