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Hjørring Kommune  
Springvandspladsen 59 
9800 Hjørring     
 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 18/03269-18 
Ref. Kaj Merrild Hareskov 
05-02-2020 
 

Supplerende dispensation til øget tilgængelighed og renovering af 
bygning indenfor klitfredningslinjen, Løkken Ladeplads, Furreby 
matr. nr. 121a, for enden af Sdr. Strandvej i Løkken by, Hjørring 
Kommune 
 
 
Ansøgning 
Hjørring Kommune har d. 6. december 2018 søgt om dispensation til etape 2 i 
Helhedsplanen for Løkken Læmole.  
Etape 2 vedrører konkret anlæggelse af befæstet adgangsvej til læmolen med 
støttemur ved klitten, handicapvenlig badesti, renovering af Hummerhuset med 
anlæg af opholdsplatform og trapper hertil, samt inventar på området. 
 
Kystdirektoratet gav d. 26. september 2019 dispensation til anlæggelse af befæstet 
adgangsvej til læmolen med støttemur ved klitten, samt trapper op på 
Hummerhusets tag som ansøgt. 
 
Kystdirektoratet tilkendegav desuden: 
For så vidt angår handicapvenlig badesti, renovering af Hummerhuset med 
anlæg af opholdsplatform og åbent hegn, samt øvrige forhold finder 
Kystdirektoratet at ansøgningen ikke er tilstrækkelig specifik til, at der kan 
træffes egentlig afgørelse. 
 
Det tilkendegives herefter at: der kan forventes dispensation til følgende under 
visse forudsætninger:  

 Den handicapvenlige sti skal beskrives nærmere for så vidt angår 
konstruktion og længde. Såfremt stien ønskes anlagt på søterritoriet 
uden for daglig højvandslinje forudsætter den tillige tilladelse efter 
Kystbeskyttelsesloven. 

 Den ansøgte opholdsplatform på Hummerhuset reduceres til én 
platform/ét løft så man kan sidde på platformen. Den øvre platform og 
placerede faciliteter kan der ikke forventes dispensation til. Hjørring 
Kommune skal nærmere beskrive en indretning af platformen, som 
opfylder denne forudsætning.  

 Belysning, inventar og øvrige opholds/legearealer skal beskrives 
nærmere for så vidt angår konstruktioner, materialer og placeringer. 

http://www.kyst.dk/
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For alle disse forhold gælder, at der kun kan forventes dispensation, 
såfremt de holdes så lave som muligt, samt så vidt muligt placeres i 
umiddelbar tilknytning til eksisterende anlæg 

 
I forhold til støttemuren stilles der vilkår om, at muren ikke er højere end den 
direkte bagvedliggende klit. Støttemuren må således ikke være højere end klitten, 
på det sted hvor støttemur og klit mødes. 
 
 
Den oprindelige dispensation er ikke blevet påklaget.  
 
Hjørring kommune har d. 22. januar 2020 fremsendt det uddybende materiale, 
således der kan træffes afgørelse om ovenstående forhold. 
 
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 (nødvendig kørsel, 
gravearbejde) til handicapvenlige sti, opholdsplatform og gelænder på 
Hummerhuset, belysning og inventar samt støttemur, som beskrevet i det 
uddybende materiale.   
 
Dispensationen vedrører alene klitfredningen. 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 
Området ved Løkken Læmole er generelt omfattet af klitfredning.  
 
En del af det område, der ligger op til realiseringen af Helhedsplanen for Løkken 
Læmole, er desuden § 3 naturtype Hede, som det ses af nedenstående luftfoto. 
 
Hjørring kommune har i 2015, sammen med borgere, foreninger og virksomheder 
i Løkken, udarbejdet en helhedsplan for Løkken Læmoleleje. Projektet skal bl.a. 
skabe grundlag for nye aktiviteter i moleområdet og styrke sammenhængen 
mellem by og hav til gavn for lokale og turister. 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 
2 Bekendtgørelse nr. 1061 af 21. august 2018 af bekendtgørelse om klitfredning 

http://www.kyst.dk/


 

 

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 

 

 
Oversigtsfoto over Løkken Læmole, skraveret område er § 3 natur, Hede. 
Hummerhuset og Spilhuset er markeret på fotoet 
 

 
2019, skråfoto, markeringen viser det område etape 2 vedrører.  
Hummerhuset og Spilhuset er markeret på fotoet 

http://www.kyst.dk/
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Handicapvenlig sti 
Den handicapvenlige sti er reduceret i omfang, i f.t. den oprindelige ansøgning, og 
anlægges først fra Hummerhuset. Den øvrige befæstning, mellem Sdr. Strandvej 
og Hummerhuset, anvendes også som adgangsvej af gangbesværede.  
 

 
Oversigtskitse medsendt det nye materiale. Den handicapvenlige sti er markeret 
 

 
Den handicapvenlige sti (med gitterrist) etableres om sommeren, uden for daglig 
højvande. En rampe fører ned til stien 

http://www.kyst.dk/
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Opholdsplatform og gelænder på Hummerhuset 
Hummerhuset renoveres og tilføres faciliteter til støtte for turismen i området. 
Hummerhuset forøges ikke i m2, og skal fortsat understøtte fiskeriet på stedet. 
 

 
Hummerhuset som det ser ud i dag 
 

 
Skitsetegning af den ønskede udformning 
 
Trapperne til Hummerhuset blev godkendt i den oprindelige dispensation, og er 
ikke forøget i det nye forslag til udformning.  
 
I det oprindelige forslag var der ønsket en platform oven på Hummerhuset med 
markante anlæg.  
Det opdaterede forslag er reduceret, så det omfatter en lav træbelægning/bænk, 
man kan sidde på. Desuden er der ønsket simpelt gelænder på tag og trapper.  

http://www.kyst.dk/
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Illustration af den ønskede udformning af træbelægning/bænk og gelænder 
 
Belysning og inventer 
Det fremgår af det opdaterede forslag:  
Som en del af etape 2 etableres belysning i nødvendigt omfang således at den 
eksisterende belysning langs molen og eksisterende gadebelysning ved Sdr. 
Strandvej bindes naturligt sammen.  
For belysning og inventar gælder følgende:  
- Belysning etableres i tilknytning til eksisterende master eller bygninger. 
- Belysning udformes som stibelysning i nødvendigt omfang - jfr. 
belysningsdiagram 
- Inventar i form af bænke indarbejdes som naturlige elementer i det nye anlæg 
og omfatter siddekanter ifb. bølgeskærme, trappeanlæg til hummerhuset, 
væghængt bænk på Hummerhuset og siddekanter langs klitmuren. 
Alt inventar holdes så lavt så muligt.  
 

 
Skitsetegning med den ønskede belysning og siddekanter samt bænke 
Siddekanter og bænke er markeret 

http://www.kyst.dk/
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Siddekanter ønskes etableret i f.m. kystbeskyttelsen og støttemuren mod klitten.  
Bænke i træ ønskes etableret to steder (markeret med rødt på skitsen ovenfor).  
 
Støttemur 
Der blev givet dispensation til støttemur mod klitten i den oprindelige ansøgning, 
på vilkår om, at muren ikke er højere end den direkte bagvedliggende klit. 
Støttemuren må således ikke være højere end klitten, på det sted hvor støttemur 
og klit mødes. 
 

 
Skitsetegning af klit, ønsket støttemur og befæstet vej 
 

 
Skitsetegning af ønsket støttemur og klitten. Støttemuren varierer i højde efter 
klitten 
 
 
Området ligger 3,7 km fra Natura 2000-område nr. 202 Lønstrup Rødgrund, jf. 
bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter. 
 

 

http://www.kyst.dk/
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Lovgivning 
Af naturbeskyttelseslovens § 8 fremgår det, at der ikke må foretages ændringer i 
tilstanden af klitfredede arealer. Der må ikke foretages gravearbejder, etableres 
hegn, placeres campingvogne og lignende, arealerne må ikke afgræsses, 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 
klitfredningen. 
 
Der kan i særlige tilfælde gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. § 65b. 
 
Af klitfredningsbekendtgørelsens § 1 fremgår det, at det på de klitfredede arealer 
blandt andet ikke er tilladt at fjerne beplantning eller indretninger, der tjener til 
sandflugtens dæmpning, køre med motorkøretøjer uden for lovligt anlagte veje, at 
opstille telte og lignende eller at foretage gravearbejder. 
 
Kystdirektoratet kan gøre undtagelse fra forbuddene, jf. § 4. 
 
Klitfredningen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale 
interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger 
en særlig begrundelse herfor, og når dispensationen vil være uden konsekvenser 
for den fremtidige administration af de klitfredede arealer. 
 
Før der gives dispensation fra klitfredningen, skal der ifølge bekendtgørelse nr. 
1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområde 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 § 8, 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. 
 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Det ansøgte ligger inden for klitfredningslinjen og forudsætter derfor dispensation 
efter naturbeskyttelsesloven. 
 
Hummerhuset og Spilhuset er etableret til fiskeriet ved læmolen, og ligger derfor 
lovlige i medfør af naturbeskyttelseslovens § 8a, stk. 1, nr. 7. 
 
Dispensationen af d. 26. september 2019 er ikke blevet påklaget, hvorfor disse 
forhold står fast. 

http://www.kyst.dk/
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Handicapvenlig sti 
Det er Kystdirektoratets vurdering at der kan dispenseres til den handicapvenlige 
sti med det reducerede omfang og den ønskede udformning.  
 
Adgangsrampen til stien holdes inden for det område, der i dag er kystbeskyttet. 
 
Opholdsplatform og gelænder på Hummerhuset 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at der kan dispenseres til den tilpassede 
udformning af opholdsplatformen og gelænderet.  
 
Belægningen på platformen er reduceret, så det i den nye udformning ikke 
fremtræder markant i kystlandskabet, samtidigt med at det giver mulighed for at 
sidde og nyde udsigten. 
Gelænderet er udformet så lavt og neutralt som muligt, samtidigt med at det løser 
sit formål. 
 
Belysning og inventer 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at der kan dispenseres til den tilpassede 
udformning og placering af belysning og inventar.  
 
Belysningen er etableret ved eksisterende master eller bygninger, og har ikke et 
større omfang, end det vurderes nødvendigt.  
 
Siddekanter etableres ved kystbeskyttelsen og støttemuren, så det ikke fremtræder 
som selvstændige og derved yderlige anlæg på stedet.  
  
De to bænke supplerer i rimeligt omfang sidekanterne. 
 
Støttemuren 
Støttemuren har et omfang, højde og placering der er begrundet i den befæstede 
adgangsvejs placering – og er ikke højere end den direkte bagvedliggende klit.  
 
 
Samlet set vurderes tilpasningen af forholdene at være inden for rammen af de 
forudsætninger, der blev beskrevet i dispensationen af 26. september 2020.   
 
 
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. 
 
 
 
 

http://www.kyst.dk/


 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 10 

 

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 

 
Kaj Merrild Hareskov 
+45 91 35 74 44 
kaj@kyst.dk 
 
 

http://www.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:  
 Hjørring Kommune, hjoerring@hjoerring.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk   
 Danmarks Naturfredningsforening, Hjørring, hjoerring@dn.dk  
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Vendsyssel v/ Thomas Elgaard Jensen, 

vendsyssel@friluftsraadet.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Hjørring, hjoerring@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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