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Dispensation til ombygning af produktions- og lagerlokaler inden for 
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 4c Heltborg By, 
Heltborg, Teglværksvej 7, 7760 Hurup Thy, i Thisted Kommune 
  
Ansøgning 
Thisted Kommune har pr. mail af 7. maj 2018 videresendt din ansøgning om 
dispensation til om- og tilbygning af produktions- og lagerlokaler, terrænændring 
og omlægning af vej inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 
4c Heltborg By, Heltborg, Teglværksvej 7, 7760 Hurup Thy. 
 
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 15, til ombygning af produktions- og lagerlokaler, terrænændring 
og omlægning af vej. 
 
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. 
 
Vilkår for dispensationen 
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår: 
 

 Der må ikke foretages terrænændringer i forbindelse med byggeriet og 
anlæggelsen af vej, ud over det der er nødvendigt for byggeriets 
opførelse og anlæggelsen af vejen. 

 Overskudsjord i forbindelse med om- og tilbygningen skal køres uden 
for strandbeskyttelseslinjen.  
 

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

http://www.kyst.dk/
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Redegørelse for sagen 
Der ansøges om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til 
ombygning/tilbygning af erhvervsejendommen beliggende Teglværksvej 7, 7760 
Hurup matr. nr. 4c Heltborg By, Heltborg (fig. 1).  
 
Ansøger informerer om at FK Træemballage har specialiseret sig i fremstilling af 
primært engangspaller samt specialemballage efter konkrete kundeønsker. 
Grundet en øget efterspørgsel på paller ønsker de ekstra produktionslokale samt 
ekstra lagerhal til primært opbygning og oplagring af færdige paller. Desuden et 
ønske om at få leveret trævarer under tag.  
 
Der har på ejendommen været virksomheder i omkring 100 år, hvor der til at 
starte med lå et teglværk indtil 1985. 
 
De eksisterende bygninger (bygning 03 gl. lagerhal og bygning 06 gl. lagerhal på 
fig. 2) på Teglværksvej anføres af ansøger ikke at være særlig anvendelige til formål 
og det er derfor disse to bygninger, ansøger ønsker at ombygge til ekstra 
produktionslokale og ekstra lagerhal. 
 
Mål på nuværende bygninger (fig. 2): 

 03 gl. lagerhal (21 x 4 + 12,5 x 52,1 = 735 m2) og ligger for enden af 02, 04 
og 06 

 06 gl. lagerhal (65 x 16,4 = 1.066 m2) 
 
Ændringer på bygninger (fig. 2, 3 og 4): 

 03 nedbrydes og eksisterende lagerhal 02 forlænges med 16 x 19= 304 m2 
meter mod vest.  
 

 03 nedbrydes og eksisterende produktionshal 04 forlænges med 16 x 25,4 
= 406 m2 meter mod vest. 

 
 06 nedbrydes og der opstilles ny stålhal, som forlænges (som 02 og 04) 

16 m mod vest, bygningen bliver hermed 81 x 16,4 = 1.328 m2. 
 

 Højden på de nye bygninger vil være tilsvarende højden på eksisterende 
bygninger (02, 04 og 05) på ca. 7-8 m (fig. 4).  

 
 I bygning 06 vil der indbygges en kørerampe. 

 
Samlet set forlænges byggeriet med 16m mod vest – og den ene bygning hæves til 
samme højde som de øvrige bygninger.  
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Fig. 1. Ortofoto fra 2018 over matr. nr. 4c Heltborg By, Heltborg. 
Strandbeskyttelseslinjen (orange skravering). 
 
 

 
Fig. 2. Nuværende Situationsplan. 
 



 

4 

 

 
Fig. 3. Fremtidig situationsplan. 5m bred beplantning er ikke en del af 
ansøgningen. 
 

 

 
Fig. 4. Øst-facaden som det ses fra kysten. Øverst er nuværende øst-facade og 
nederst ønskede øst-facade, hvor højde på kold lagerhal (06) får en højde som de 
to andre haller samt en kørerampe. 
 
Terrænændringer 
I forbindelse med ombygningen skal der flyttes en del jord da bygningernes 
gulvniveau skal være i samme niveau som nuværende produktions/lagerhal. 
Lagerhal mod nord (06) sænkes med 60 cm. I gul zone på fig. 5 vil der i lagerhal 
03 sænkes gulvniveau i ny/ombygning med 330 cm.  Derudover vil der i gul zone 
laves en ca. 1,5 m sti langs bygningen 15 cm under gulvniveau og herefter anlæg 40 
grader skrå op mod vest. I denne forbindelse graves (60 lbm x 3,5 m bredde (inkl. 
skrå anlæg) x 3,4 m højde svarende til ca. = 714 m3 jord i gul zone. 
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I grøn zone på fig. 5 nord for lagerhal laves flisebelægning 15 cm under gulvniveau 
i ny lagerhal. 24 m bred x 55 lbm x 1,3 m høj svarende til 1.716 m3 + 24 m x 15 lbm. 
x 3,3 m høj svarende til 1.188 m3. Det vil sige grøn zone 2.904 m3. 
 
Ændring af vej 
På ejendommen er der allerede to veje til virksomheden i dag. Vejen syd om 
bygningen, ændres ikke. Ansøger ønsker dog vejen på vest siden lagt længere mod 
vest pga. byggeriet, jf. situationsplan (fig. 3). Ansøger vurderer at det giver bedre 
logistik (mindre kørsel) omkring bygningerne og en nødvendig sikkerhed for 
virksomheden ved at den kan tilkøres fra begge sider. 
 
Niveau for den flyttede vej bliver i stil med eksisterende vej. Tilkørsel til 
Teglværksvej ca. 38 meter længere mod vest (fig. 3). Tilkørselshøjden bliver 
samme højde som teglværksvej.  Dette svarer til ca. 100 cm højere end nuværende 
tilkørsel. Der bliver ikke umiddelbart fjernet jord i forbindelse med flytningen af 
vejen. Der skal dog laves ny vejkasse opbygning. 
 
 
Al overskudsjord bliver placeret uden for strandbeskyttelseslinjen. 
 
 

 
Fig. 5. Situationsplan med zoneinddeling i forhold til terrænændringer. 
 
Ejendommen er beliggende 300 m op til Natura 2000-område nr. 28 
(habitatområde nr. 28 og fuglebeskyttelsesområde nr. 27), jf. bekendtgørelse nr. 
1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.  
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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. 
 
 



 

7 

 

Begrundelse for afgørelsen 
Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 
dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 
 
Om- og tilbygning 
Efter administrativ praksis meddeles normalt dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens § 15 til – efter nedrivning - at genopføre nye bygninger, 
forudsat den eksisterende bygning ikke er så forfalden, at den ikke repræsenterer 
nogen værdi af betydning, dvs. er en egentlig ruin. Det er som udgangspunkt en 
forudsætning, at bygningen opføres med omtrent samme placering, størrelse og 
karakter som den gamle, ligesom det er en betingelse, at den nye bygning 
anvendes til samme formål som hidtil.  
 
På baggrund af de oplysninger Kystdirektoratet har modtaget i sagen om de nye 
bygningers udformning og placering mv., vurderes det, at det ansøgte er omfattet 
af ovennævnte praksis. Det vurderes ligeledes at til- og ombygningen er 
nødvendige for at virksomheden kan tilpasse sig udviklingen. Det tillægges 
betydning at der har været virksomhed på ejendommen i omkring 100 år. 
 
Terrænændringer  
Ansøger oplyser, at i forbindelse med ombygningen skal der flyttes jord, for at 
bygningerne kommer i samme gulvniveau. Dette bevirker, at der skal udføres 
permanente terrænændringer. Terrænændringer er en "ændring i tilstanden", 
uanset om terrænændringen sker ved afgravning eller påfyldning.  
 
Kystdirektoratet vurderer at terrænændringerne er nødvendige for renoveringen af 
bygningerne. 
 
Ændring af vej 
Ansøger oplyser, at vejen vest om bygningen bliver svær at benytte pga. om- og 
tilbygningen, og at den ønskede flytning af vej giver logistisk bedre mening. Der 
oplyses ligeledes, at det er en nødvendig sikkerhedsforanstaltning for 
virksomheden, da man kommer til at kunne tilkøre den fra begge sider.  
 
Kystdirektoratet vurderer, at den ønskede flytning af vej er nødvendig for, at der 
kan opretholdes tidssvarende og trafikmæssig forsvarlig vej, der er i 
overensstemmelse med driften af virksomhed, samt en sikkerhedsforanstaltning.  
 
 
Kystdirektoratet finder, at det ansøgte ikke vil påvirke kystlandskabet i væsentlig 
grad.  
 
På dette grundlag melder Kystdirektoratet dispensation til det ansøgte. 
 
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. 
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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 
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 

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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Afgørelsen er sendt til:  
 Thisted Kommune, teknisk@thisted.dk, kmju@thisted.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Thy, thy@dn.dk  
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Nordvest v/ Jørn Schjøtler, 

nordvest@friluftsraadet.dk   
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Thisted, thisted@dof.dk   
 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 

jyllandskredsen@botaniskforening.dk  
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
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