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                          - Eva Dahl (emd@ramboll.dk) 

Kystdirektoratet 
J.nr. 19/02118-4 
Ref. Johanne Raakjær Nielsen 
09-08-2019 
   

Dispensation til opstilling af køreledningsmaster langs jernbanen ved 
Vejle Fjord inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommene matr. 
nr. 109 Vinding By, Mølholm, matr. nr. 106a Vinding By, Vinding, 
matr. nr. 119a Andkær By, Gauerslund og matr. nr. 17 Nørreskoven, 
Vejle Jorder, i Vejle Kommune 
 
Ansøgning 
Du har pr. mail af 6. august 2019 på vegne af Banedanmark fremsendt en 
ansøgning om dispensation til opstilling af køreledningsmaster langs jernbanen 
ved Vejle inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommene matr. nr. 109 
Vinding By, Mølholm, matr. nr. 106a Vinding By, Vinding, matr. nr. 119a Andkær 
By, Gauerslund og matr. nr. 17 Nørreskoven, Vejle Jorder. 
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af master langs jernbanen ved Vejle. 
 
Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter 
anden lovgivning kan være nødvendige. 
 
Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb - se nærmere i afsnittet 
om klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen kan 
dispensationen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, medmindre 
Miljø- og Fødevareklagenævnet konkret bestemmer andet. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt 
jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
 
Redegørelse for sagen 
Banedanmark har søgt om dispensation til at opstille maksimalt 55 master på den 
nordlige strækning (matr. nr. 17 Nørreskoven, Vejle Jorder) og 186 master på den 
sydlige strækning (matr. nr. 109 Vinding By, Mølholm, matr. nr. 106a Vinding By, 
Vinding og matr. nr. 119a Andkær By, Gauerslund). Ansøgningen omfatter således 
en del af banestrækningen nord og syd for Vejle Fjord i Vejle Kommune og kan ses 
på fig. 1 og 2.  

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 

http://www.kyst.dk/
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Der oplyses at opstilling af køreledningsmasterne er en del et større 
elektrificeringsprogram for det danske jernbanenet, hvor bl.a. strækningen 
Fredericia-Aarhus skal elektrificeres. 
 

 
Fig. 1. Banestrækning (rød streg) nord for Vejle, hvor der opsættes 
køreledningsmaster på banematriklen 17 Nørreskoven, Vejle Jorder. 
Strandbeskyttelseslinjen er markeret med orange. 
 
 

 
Fig. 2. Banestrækning (rød streg) syd for Vejle, hvor der opsættes 
køreledningsmaster på banematriklerne 109 Vinding By, Mølholm, 106a Vinding 
By, Vinding og 119a Andkær By, Gauerslund. Strandbeskyttelseslinjen er 
markeret med orange. 
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Ansøger oplyser at de præcise lokaliteter og det designmæssige udseende af 
køreledningsanlæg/-master er p.t. ikke endeligt fastlagt. Banedanmark kan dog 
oplyse, at der langs banestrækningen opsættes master med et mellemrum på 60-
100 m (afstand mellem master afhænger af banekurve m.v.). Masterne placeres 
inden for 4 m fra yderste skinne. Det forventes at masterne vil få en maksimal 
højde på 8,5 m og være i retning af det viste på fig. 3. 
 
På de første ca. 300 m inden for strandbeskyttelsen nord for Vejle Fjord berører 
opsætningen af master kun den nordlige del af banearealet, og her søges om 
dispensation til opstilling af maksimalt 5 master på den nordlige side af 
sporet. På de resterende ca. 1,5 km ligger strandbeskyttelsen på begge sider af 
banen, og her søges om dispensation til opstilling af maksimalt 2 x 25 master 
fordelt på hver side af sporet. Banematriklen ejes af DSB. 
 
Banestrækningen langs den sydlige del af Vejle Fjord, løber på en strækning på ca. 
5,6 km. På størstedelen af strækningen strækker strandbeskyttelseslinjen sig på 
begge sider af banen. Der søges om dispensation til opsætning af 2 x 93 master 
fordelt på hver side af sporet. Banematriklerne ejes af Banedanmark. 
 

 
Fig. 3. Eksempel på designmæssigt udtryk for køreledningsmaster. 
 
På matrikel 119a Andkær By, Gauerslund er der registreret et fredet fortidsminde 
med 100 m beskyttelseslinje. Der er fredskov på matriklerne, dog ikke i 
banearealet. Det overlades de relevante myndigheder at vurdere sagen for disse 
forhold. 
 
Banen er på noget af strækningen beliggende i Natura 2000-område nr. 79 
Munkebjerg Strandskov (habitatområde nr. 68), jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. 
december 2018 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
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I matr. nr. 119a Andkær by, Gauerslund er der kortlagt habitatnaturtyperne Ege-
blandskov (9160) og Bøg på mor med kristtorn (9120), og det skal bemærkes at det 
grænser op til banearealet. 
 
Lovgivning 
Af naturbeskyttelseslovens § 15 fremgår det, at der ikke må foretages ændringer i 
tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden 
og strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne 
og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller 
arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.  
 
Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres 
bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for 
strandbeskyttelseslinjen. 
 
Der kan gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65b. 
 
Strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale 
interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger 
en begrundelse herfor, og når dispensationen vil være uden konsekvenser for den 
fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen.  
 
Før der gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, skal der ifølge 
bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, foretages 
en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og 
projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så fald 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. 
 
Der kan endvidere ikke gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15, hvis 
det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets 
bilag IV. 
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Begrundelse for afgørelsen 
Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 
dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 
 
Det er praksis, at der dispenseres til de ændringer og forbedringer af den offentlige  
infrastruktur, f.eks. veje og baneanlæg, som er nødvendige for at der kan 
opretholdes en tidssvarende og sikker trafikforbindelse.  
 
Det er Kystdirektoratets vurdering at opstillingen af køreledningsmasterne på 
banearealet er inden for ovennævnte praksis og at der derfor er grundlag for at 
dispensere fra naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1.   
 
Kystdirektoratet har lagt vægt på at elektrificeringsprogrammet for det danske 
jernbanenet er en modernisering af infrastrukturen. 
 
Det er indgået i Kystdirektoratets vurdering, at en dispensation ikke vil få utilsigtet 
præcedensvirkning i strid med bestemmelsens formål. 
 
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. Det 
ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der 
indgår i udpegningsgrundlaget. 
 
Det ansøgte vil endvidere efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 
dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
 
Klagevejledning  
Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. 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, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører 
sådanne interesser. 

Der klages via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af 
www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 
Man logger på via www.borger.dk eller www.virk.dk typisk 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 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer i 
gebyr at indgive en klage. Gebyret betales med betalingskort i 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. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Johanne Raakjær Nielsen 
  +45 20 86 07 38 
jorni@kyst.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afgørelsen er sendt til:  

 Vejle Kommune, post@vejle.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, Vejle, vejle@dn.dk 
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Trekantområder, trekantomraadet@friluftsraadet.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, Vejle, vejle@dof.dk  
 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 

jyllandskredsen@botaniskforening.dk  
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
 Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk   
 Miljøstyrelsen, ojl@mst.dk;  
 Naturstyrelsen, nst@nst.dk  
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