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COWI A/S  

Kristian Laustsen 

Visionsvej 53  

9000 Aalborg 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 20/00983-5 

Ref. Jan Kofod Winther 

06-07-2020 

 

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til anlæg af parkering, mv. 

og udvidelse af to grøfter ved et damvarmelager på matr.4b, og matr. 

11.c, Ø. Sundby, Aalborg Jorder, og matr.37c, Uttrup, Aalborg Jorder. 

Aalborg Kommune 

 

Ansøgning 

I har på vegne Aalborg Forsyning ansøgt om dispensation fra strandbeskyttelses-

linjen til anlægsarbejder for parkering, aflæsningsplads, ramper, udvidelse af to 

grøfter og evt. et forsinkelsesbassin i forbindelse med opførelse af et damvarme-

lager på matr.4b, og matr. 11.c, Ø. Sundby, Aalborg Jorder, og matr.37c, Uttrup, 

Aalborg Jorder. Aalborg Kommune. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet har truffet afgørelse i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, 

stk. 1, jf. § 15, om: 

- dispensation til at udvide to grøfter til 6 m bredde for afledning af 

regnvand som ansøgt, 

- betinget dispensation til anlæg af forsinkelsesbassin inden for området ”2” 

og på nedennævnte vilkår, 

- betinget dispensation til anlæg af parkeringsplads, aflæsningsplads og 

rampe inden for området ”1” og på nedennævnte vilkår. 

 

 

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

http://www.kyst.dk/
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Det stilles som vilkår for udnyttelsen af de betingede dispensationer, at der 

forinden arbejdet påbegyndes fremsendes endeligt projekt til Kystdirektoratets 

godkendelse. 

 

Dispensationerne 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 

Aalborg Forsyning ønsker at etablere et damvarmelager med 2 bassiner på hver 

500.000 m³ med henblik på opbevaring af overskudsvarme. Selve lageret placeres 

op mod, men uden for strandbeskyttelseslinjen på at areal, der har været anvendt 

som jorddeponi. 

 

Der skal i tilknytning til lageret etableres parkerings- og aflæsningsplads samt 

tilkørselsramper, som placeres inden for det strandbeskyttede område. Disse 

anlæg vil til efteråret bliver udbudt således, at den vindende entreprenør og 

ingeniørfirma skal detailprojektere disse anlæg endelig. Der ansøges derfor om en 

principiel dispensation til at kunne etablere disse anlæg inden for et nærmere 

angivet område. 

 

Regnvand skal bortledes fra bassinerne, hvilket skal ske gennem to eksisterende 

grøfter. Der ansøges om at kunne udvidet grøfternes nuværende bredde på ca. 3-4 

m til 6 m.  

 

Det er endnu ikke afklaret hvorvidt der i forbindelse med myndighedsgodkendel-

serne af anlægget vil blive stillet krav om etablering af et forsinkelsesbassin for 

regnvandet. Der foreligger derfor ikke på indeværende tidspunkt et færdigt 

dimensioneret projekt til forsinkelsesbassin, men af hensyn til det videre 

projektarbejde ønske en principiel dispensation, således der er sikkerhed for, at et 

evt. myndighedskrav vil kunne opfyldes. 

 

Ansøger har fremsendt kort som viser/afgrænser følgende områder (angivet med 

rød ”sky”) og beskrivelse af anlæg: 

1. område med parkering og aflæsningsplads samt rampe, 

2. område med muligt forsinkelsesbassin. 

  

Ad. 1 Område med parkering og aflæsningsplads 

I dette område er det kun en stribe på 5 m foran bygningen der bliver befæstet i 

form af fliser eller betondæk. Dybden bliver i størrelsesordenen 2-3 m dvs. 10-15 

m². Det befæstede areal skal bruges til at sætte tunge ting af – f.eks. når der 

http://www.kyst.dk/
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ankommer eller senere skal udskiftes varmevekslere som skal stå inde i 

bygningen. Parkeringsområderne bliver etableret i grus.  

Kørselsramperne op til toppen af lagrene bliver ligeledes i grus. Der bliver 

etableret to kørselsramper, hvoraf tilkørselsvejen til den ene rampe ligger 

indenfor strandbeskyttelseslinjen. Selve rampen forventes holdt udenfor 

strandbeskyttelseslinjen.Der bliver ikke asfalteret ud over de det eksisterende. 

  

Jeg kan desværre ikke præcisere områderne nærmere, idet projektet først til 

efteråret bliver udbudt således, at den vindende entreprenør og ingeniørfirma 

skal detailprojektere anlægget. Men det forventes at parkeringsarealer og 

oplagsplads bliver i samme størrelsesorden som vist på vedhæftede tegning. 

  

Ad 2. Område med muligt forsinkelsesbassin 

Det er p.t. uafklaret om myndigheden vil stille krav om et forsinkelsesbassin. Det 

er muligt at vi får tilladelse til direkte udledning via grøfterne idet disse ikke er 

målsatte. I så fald bliver der ikke behov for et forsinkelsesbassin. I modsat fald at 

det ender med et krav om at etablere et forsinkelsesbassin vil dette blive placeret i 

det viste område. 

 

 
Område 1 og 2 (blå linje er strandbeskyttelseslinjen 

      
 Omtrentlig angivelse af 1 og 2        Skitse af anlæg på 1 før detailprojektering   

http://www.kyst.dk/
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Grøfterne vil blive udvidet, så de har en bredde ved kronekant på ca. 6 meter i 

stedet for de i dag ca. 3-4 meter. COWI har været i dialog med Aalborg 

Kommune, der er myndighed ift. naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven og 

Kommunen er sindet at dispensere fra førnævnte bestemmelser, til udvidelse af 

grøfterne. 

Samlet vurderes grøfteudvidelserne at være en bedre løsning end en ledning, da 

en ledning er en blivende installation, hvorimod grøfterne med tiden vi forsvinde 

af sig selv ved tilgroning 

 

   
Placering af eksisterende grøfter der udvides 

 

 

 
 

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.  

http://www.kyst.dk/
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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.  

 

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. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at der ikke er kystlandskabelige forhold, som 

afgørende taler imod en udnyttelse af de udpegede arealer som ansøgt. Der er 

således tale om arealer der allerede er udnytte i forbindelse med et deponi eller 

ligger i direkte tilknytning hertil. 

 

Når der henses til det bagvedliggende formål – et energioptimerende projekt i stor 

skala – samt at der er tale om et relativt begrænset indgreb i et allerede udnytte 

område, finder direktoratet, at der er tale om et særligt tilfælde. 

 

Kystdirektoratet meddeler herefter dispensation til udvidelse af grøfterne som 

ansøgt. 

 

Uanset de øvrige dele af de ansøgte forhold - parkeringsplads, aflæsserplads og 

rampe samt et evt. forsinkelsesbassin - ikke på indeværende tidspunkt er 

færdigprojekteret og dimensioneret, finder Kystdirektoratet, at der af hensyn til en 

endelig afklaringen af det samlede projekt kan træffes afgørelse om dispensation 

på et foreliggende grundlag, dog på vilkår, at projekterne skal fremsendes til 

endelig godkendelse, når de er endeligt udarbejdede. 

 

Kystdirektoratet meddeler herefter betinget dispensation til anlæg af parkerings-

plads, aflæsningsplads og rampe inden for området ”1” og til anlæg af forsinkelses-

bassin for regnvand i område ”2”, på vilkår at der forinden arbejdet påbegyndes 

fremsendes endeligt projekt til Kystdirektoratets godkendelse.  

  

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/
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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. 

 

Har du spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte Jan Kofod 

Winther på jkw@kyst.dk  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Hans Erik Cutoi-Toft 

Afdelingschef 

 

 

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/
mailto:jkw@kyst.dk
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Afgørelsen er sendt til: 

 

 Aalborg Kommune, plan.byg@aalborg.dk / park.natur@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  

 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  

 

plan.byg@aalborg.dk; park.natur@aalborg.dk; fr@friluftsraadet.dk; dn@dn.dk; 

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

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

sager@jaegerne.dk; anke.kirk@aalborgforsyning.dk; HND@cowi.com; 

krla@cowi.com;  
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