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Dispensation til udstykning samt opførelse af omkoblingshus og 

kabelnedlægning inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. nre. 5k 

og 6k, Måde, Esbjerg Jorder i Esbjerg Kommune 

 

 

Ansøgning 

På vegne af Esbjerg Kommune har du den 9. juni 2022, suppleret den 24. oktober 

og 1. november 2022, søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til at 

foretage udstykning, kabelnedlægning samt opføre omkoblingshus inden for 

strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 5k og 6k, Måde, Esbjerg Jorder, 

Mådevej 0 og 113A, 6705 Esbjerg Ø, i Esbjerg Kommune. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 

15, til udstykning, kabelnedlægning samt opførelse af omkoblingshus, som ansøgt.  

 

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 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. 

 

I kan se en klagevejledning i bilag 2. 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 om naturbeskyttelse. 

http://www.kyst.dk/
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Redegørelse for sagen 

Ejendommen matr. nr. 5k, Måde, Esbjerg Jorder er beliggende i landzone, 

indenfor den udvidede strandbeskyttelseslinje og i BBR noteret som ”Benyttelse 

ikke fastlagt (Ejendom under omvurdering)”. Matr. nr. 6k, Måde, Esbjerg Jorder 

er ligeledes beliggende i landzone indenfor den udvidede strandbeskyttelseslinje 

men noteret som ”Ubebygget areal (Ikke landbrugsareal)”. 

 

Figur 1. Ortofoto 2022. Det orange prikkede område markerer det 

strandbeskyttede areal. De orangerøde streger markerer de vejledende 

matrikelskel. 5k ses midt i billedet og 6k er markeret med en rød prik. 

 

Af ansøgningen fremgår følgende: 

 

”I forbindelse med udstykningen af 3 områder indenfor strandbeskyttelseslinjen, skal jeg 

hermed venligst ansøge om dispensation fra NBL §15, jf. § 65b stk. 2. 

For ejendommen matr.nr. 5k og 6k Måde, Esbjerg Jorder, er der i overensstemmelse med 

den for området gældende Lokalplan nr. 11-030-0002, etableret 2 forsøgsmøller. 

Lokalplanen giver mulighed for at opstille 4 forsøgsvindmøller med en totalhøjde på op til 

200 m med tilhørende fundament, arbejdsarealer og adgangsveje. Lokalplanen 

indeholder ikke en nærmere angivelse af udstykningsmulighederne, men bestemmelser 

alene, at der kan ske udstykninger med en grundstørrelse på ned til 50 m². 

I 2010 blev opstilling af 4 forsøgsmøller ved Måde, Esbjerg godkendt bl.a. på baggrund af 

en godkendt VVM og lokalplan. Naturstyrelsen meddelte af flere omgange dispensation 

fra strandbeskyttelseslinjen til disse forsøgsmøller. 

 

Forsøgsmøllerne er opført som bygninger på fremmed grund og med særskilt blad i 

tingbogen. Møllerne ønskes udstykket på selvstændige grunde, med et areal på ca. 2.400 

m² hver. 

 

Der ansøges tillige om at udstykke en grund på ca. 327 m²til at nyt 

tilslutningsanlæg/transformatorstation til ledningerne i området. Møllerne er benævnt 

delnr. 5 og 8. Bemærk, at der sker en sammenlægning af matr.nr, 5k og 6k forud for 

udstykningen. Grunden til den nye tilslutningsstation er benævnt delnr. 7 

Der er vedlagt 2 kortbilag, der viser de beskrevne udstykninger indenfor 

strandbeskyttelseslinjen. 

http://www.kyst.dk/
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I forbindelse med udstykningen optages der ny privatfællesvej, svarende til den 

eksisterende grusvej i området. 

 

Figur 2, kortbilag fra ansøgningen, ændringer indtegnet med rød streg. Strandbeskyttelseslinjen er 

indtegnet med blå streg 

 

Ansøgningen er senere suppleret med følgende: 

 

I forlængelse af tidligere korrespondance vedrørende Kystdirektoratets journalnr.: 

22/19273 fremsendes hermed supplerende oplysninger og materialer vedrørende 

ansøgningen.  

  

I forbindelse med European Energys Power-to-X projekt ved Mådevej 93A, Esbjerg er der 

ansøgt om dispensation for følgende i forhold til strandbeskyttelseslinjen: 

Udstykning af arealer omfattende eksisterende vindmøller og areal til nyt omkoblingshus,   

opsætning af omkoblingshus ved eksisterende tilslutningskabine og nær eksisterende 

vindmøller indenfor strandbeskyttelseslinjen og  

udførelse af kabelnedlægning til etablering af forbindelse mellem nyt omkoblingshus 

indenfor strandbeskyttelseslinjen og det kommende Power-to-X anlæg beliggende uden 

for strandbeskyttelseslinjen 

Udstykningen foretages for at sikre et solidt og ensartet ejendomsforhold til de ejendomme 

og den infrastruktur, der muliggør etableringen af PtX-anlægget, der har stor strategisk 

betydning for fremstilling af grønne brændstoffer og CO2-reduktion på blandt andet 

Esbjerg havn.  

  

Omkoblingshuset skal forbinde to af de eksisterende vindmøller med det kommende 

Power-to-X anlæg beliggende på Mådevej 93A, Esbjerg udenfor strandbeskyttelseslinjen, 

og dermed sikre den rette strømforsyning til brug for produktionen af grøn brint. 

http://www.kyst.dk/
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Omkoblingshuset vil blive opført i umiddelbar nærhed til det eksisterende 

transformatorhus. Visuelt vil påvirkningen af området dermed blive minimal, og 

European Energy er desuden indstillet på at udføre tiltag i form af indfarvning af kabine 

eller lignende såfremt dette måtte være et vilkår for dispensationen. Omkoblingshuset 

med tilhørende kabler er en teknisk nødvendighed for dels at kunne adskille strømmen fra 

to af de eksisterende møller fra de øvrige møller, og dels for at sikre den direkte forsyning 

til Power-to-X anlægget uden at belaste det offentlige elnet. For at forbinde 

omkoblingshuset med Power-to-X anlægget, skal der nedgraves kabler mellem de to 

lokaliteter. Kablet nedgraves langs et eksisterende trådhegn og udføres på samme vilkår 

som under den tidligere dispensation, og terrænet etableres straks efter endt nedgravning 

(se i øvrigt vedlagte rids). Føringsvej for kablet er valgt under hensyntagen til 

eksisterende terræn og planlagt således at det medfører færrest mulige gener i forhold til 

eksisterende kabler. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at gravearbejderne vil pågå i 

cirka en uge. 

 

Det kommende Power-to-X anlæg på Mådevej 93A skal omdanne vand til brint ved hjælp 

af en elektrolyseproces, der gennemføres ved hjælp af grøn energi i form af 

vindmøllestrøm fra to af de eksisterende vindmøller ved kysten ud for Måde Deponi. 

Brinten vil dels blive afsat til Esbjerg Havn som led i deres grønne omstilling, og dels til 

stålindustrien i Danmark, der hidtil har brugt brint fremstillet på fossil naturgas.  

  

For at nå klimamålene på tværs af brancher er der behov for alternativer til bl.a. fossil 

naturgas. Den sikkerhedspolitiske situation i forhold til Rusland, og den medfølgende 

energikrise har gjort behovet for alternativer til naturgas endnu mere presserende. I 

forhold til at bidrage til den grønne omstilling, vil det konkrete Power-to-X anlæg 

demonstrere en høj grad af sektorkobling, da spildvarmen fra anlægget omdannes til 

klimaneutral fjernvarme til gavn for esbjergenserne via Din Forsynings fjernvarmenet. 

Realiseringen af denne sektorkobling har stor værdi i relation til flere af de anlæg, der 

allerede på nuværende tidspunkt planlægges for i Esbjerg, og som må forventes realiseret 

indenfor en forholdsvis kort årrække.  

 

Power-to-X anlægget har endvidere til formål at demonstrere anvendelse af den aktuelle 

teknologi i en tilpas stor skala, og via de erfaringer der indsamles ved det konkrete 

projekt, efterfølgende danne baggrund for etablering af fremtidige opskalerede projekter, 

der som et led i den grønne omstilling af energiforsyningen vil komme til gavn for 

Danmark såvel som udlandet. Konkret vil Power-to-X anlægget demonstrere hvordan en 

af fremtidens energikilder – brint – kan fremstilles lokalt, tæt ved kilden og med minimal 

belastning af det offentlige elnet. Regeringen har udarbejdet en PtX strategi med et mål 

om 7GW elektrolyse i 2030. Skal vi have en chance for at nå det mål er det vigtigt at få 

testet disse teknologier nu så de kan opskaleres inden 2030. 

  

Vedlagt findes således kortbilag udvisende omkoblingshus, føringsvej for 

kabelnedlægning, skitse af omkoblingshus samt kopi af den tidligere meddelte 

dispensation vedrørende to forsøgsmøller, teknikkabine mm. Jeg har i sidstnævnte tilladt 

mig at markere ansøgningen, afgørelsen og begrundelsen for afgørelsen. Begrundelsen 

lægger meget vægt på anvendelsen til vedvarende energi og ikke mindst den ubetydelige 

indvirkning på omgivelser og miljø.  

 

http://www.kyst.dk/
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Figur 3, kortbilag fra ansøgningen med placering og ny skel omkring omkoblingshus 

 

 
Figur 4, tegning af omkoblingshus, fra ansøgningen 

 

Omkoblingshuset beklædes med profilerede zinkplader. Bygningen får et areal på 

29,5 m2 og en højde på maksimalt 3,285 m. 

 

http://www.kyst.dk/
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Figur 5, føringsvej for kabelnedlægning, fra ansøgningen 

 

I 2010 blev opstilling af 4 forsøgsmøller ved Måde, Esbjerg godkendt bl.a. på 

baggrund af en godkendt VVM og lokalplan. Naturstyrelsen meddelte af flere 

omgange dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til disse forsøgsmøller. 

Efterfølgende er to af møllerne opstillet (position 3 og 4, højde 200 m), mens der 

blev ansøgt om ændrede dimensioner på de to sidste møller  

samt position på den ene af møllerne. Ændringerne blev godkendt ved 

dispensation af 11. februar 2020, sammen med vejanlæg, kranpladser, 

transformator og kabelnedlægning i forbindelse med vindmøllerne. 

 

Naturstyrelsen, Miljøcenter Odense, har marts 2010 udarbejdet VVM redegørelse 

”Forsøgsmøller ved Esbjerg”. 

 
  

http://www.kyst.dk/
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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. Læs evt. mere herom i bilag 1. 

 

Natura 2000 

Det nærmeste Natura 2000-område (nr. 89, Vadehavet) ligger umiddelbart syd for 

ejendommen. Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. 78, Vadehavet 

med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde og fuglebeskyttelsesområde nr. 57, 

Vadehavet. I fuglebeskyttelsesområdet indgår Ramsarområde nr. 27. 

 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ses i bilag 3. 

 

Miljøcenter Odense har i den udarbejdede VVM redegørelse fra 2010 konkluderet: 

” Samlet set vurderes projektet ikke at påvirke de internationale 

naturbeskyttelsesinteresser, hvis de nævnte afhjælpende foranstaltninger 

overholdes.” Miljøstyrelsen har ved en VVM-screeningsafgørelse d. 12. november 

2018 truffet afgørelse om at ændringerne på at de 2 møller i Måde vindmøllepark, 

Esbjerg Kommune ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt). 

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse 

med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Ved 

vurderingen er der særligt lagt vægt på at det i VVM redegørelsen fra 2010 og 

screeningsafgørelsen fra 2018 er vurderet, at selve opsætningen og ændringer i 

projektet om møllerne ikke vurderes at påvirke den internationalt beskyttede 

natur. I den konkrete sag er der tale om matrikulære forhold, der ikke medfører en 

faktisk tilstandsændring, samt opførelse af en mindre bygning, i tilknytning til en 

eksisterende, større bygning. Det ansøgte vil efter Kystdirektoratets vurdering ikke 

medføre en væsentlig påvirkning af de naturtyper, levesteder og/eller arter, som 

området er udpeget for at bevare, og der er derfor ikke behov for en nærmere 

konsekvensvurdering.  

 

Bilag IV-arter 

På baggrund af et generelt kendskab til bilag IV-arters forekomst i Danmark og 

deres valg af levested samt gennemgang af offentlige databaser, vurderer 

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

 

Kystdirektoratet vurderer på denne baggrund, at det ansøgte projekt ikke vil 

medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder 

for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  

 

Af naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1 fremgår et forbud mod udstykning og 

arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel. Efter administrativ praksis, 

administreres udstykningsforbuddet temmelig stramt. Der kræves en særlig 

begrundelse for at dispensere, også selvom der ikke er udsigt til, at der vil ske 

http://www.kyst.dk/
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bebyggelse mv. inden for strandbeskyttelseslinjen, og uanset at dette i givet fald vil 

kræve ny dispensation. Begrundelsen, udover det formelle, er, at selve det forhold, 

at der kommer en ny selvstændig ejendom helt eller delvis inden for 

strandbeskyttelseslinjen, typisk vil medføre, at arealet kommer til at fremstå med 

et ændret præg og skabe forventning om adgang til bebyggelse eller andre 

foranstaltninger i strid med lovens hovedregel.  

 

Hvis udstykningen medfører, at der skabes en ny ejendom med direkte adgang til 

kysten, er udsigten til faktiske ændringer nærliggende, og praksis er restriktiv. 

 

Efter Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis kan etablering af energiforsynings-

anlæg i visse tilfælde behandles lempeligere end andre typer af anlæg af hensyn til 

den samfundsmæssige interesse i at fremme vedvarende energiformer. Selvom der 

er tale om et anerkendelsesværdigt formål, kan dette formål dog ikke ubetinget 

tilsidesætte de landskabelige interesser, som skal varetages inden for 

strandbeskyttelseslinjen.  

 

Kystdirektoratet vurderer, at der med det ansøgte om udstykning, 

kabelnedlægning samt opførelse af omkoblingshus er tale om et særligt tilfælde, da 

det ansøgte er en del af et samlet projekt til fremme af vedvarende energi og at der 

for projektet er udarbejdet en VVM, hvor bl.a. landskabelige hensyn er belyst. 

 

Kystdirektoratet har ved vurderingen lagt vægt på, at det ansøgte etableres i et 

område, der i forvejen er præget af industri, tekniske anlæg samt flere øvrige 

møller og vindmølleparker, med Esbjerg havn og tilhørende arealer umiddelbart 

mod vest. Kystdirektoratet har i den forbindelse tillagt det vægt, at området er 

udpeget af en tværministeriel gruppe som egnet til opstillingsområde af 

forsøgsvindmøller på land. Kystdirektoratet vurderer at udstykningen af arealet 

med møller, opførelse af omkoblingshus samt nedgravning af kabler er en 

integreret del af det samlede projekt, som ikke vurderes at have særlig betydning 

for projektets samlede påvirkning af kystlandskabet.  

 

Kystdirektoratet kan tilslutte sig ovenstående vurdering om, at det ansøgte ikke i 

sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 

2000-området væsentligt. Det ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve- eller 

voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.  

 

Ligeledes kan Kystdirektoratet tilslutte sig ovenstående vurdering om, at det 

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

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

Kystdirektoratet har vurderet det ansøgte i forhold til international lovgivning om 

naturbeskyttelse og konkluderet, at der ikke er hensyn, der taler afgørende imod 

det ansøgte. Se afsnittet ”Vurdering efter lovgivning om international 

naturbeskyttelse”. 

 

Kystdirektoratet giver på ovenstående baggrund, og efter en samlet vurdering, 

dispensation til udstykning, nedlægning af kabler samt opførelse af 

omkoblingshus, som ansøgt.  

 

http://www.kyst.dk/
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Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Martin Cenholt Kjeldgaard 

Specialkonsulent   

mackj@kyst.dk 

 

 

 

Bilagsliste: 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

Bilag 3: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området 

 

Afgørelsen er også sendt til: 

 Esbjerg Kommune, raadhuset@esbjergkommune.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Esbjerg, esbjerg@dn.dk   
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Sydvestjylland, sydvestjylland@friluftsraadet.dk  

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

 Dansk Ornitologisk Forening, Esbjerg, esbjerg@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk 

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 Nationalpark Vadehavet, Nationalpark Vadehavet, 
vadehavet@danmarksnationalparker.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. 1392 af 4. oktober 2022 om naturbeskyttelse. 
3 Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 

http://www.kyst.dk/
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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. 

 

  

http://www.kyst.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Bilag 3: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 89, 

Vadehavet 

 

  

http://www.kyst.dk/
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(fra Natura 2000-planen 2022-27) 

http://www.kyst.dk/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planlaegning-2022-2027

