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Thisted Kommune  
Att.: Jonas Collin 
 
 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 20/01210-20 
Ref. Thomas Larsen 
28-08-2020 
 

Tilladelse til Den Blå Løber - Thisted 
 

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til Den Blå Løber, på de vilkår som fremgår 
nedenfor. Projektet indeholder en række balkoner, nedgangsanlæg og badebro. I 
denne afgørelse betegnes det samlede projekt som det ansøgte. 

Ansøgningen er indsendt og hånderet af A1 Consult A/S. 

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering 
for projektet.  

 
Lovgrundlag 

Etablering af det ansøgte på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 
16 a, stk. 1, nr. 2 og stk. 3 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 705 af 29/05/2020). 

Kystdirektoratet skal vurdere om projektet kan påvirke et internationalt 
naturbeskyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentligt, jf. § 3 i 
bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger 
samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 
19/05/2020). 

 

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

1. Udformningen og etableringen af anlægget skal ske i overensstemmelse 
med det ansøgte. 

2. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelser eller 
ændringer af anlægget eller anlægsmetoderne. 

3. Broanlæg må ikke møbleres med bænke eller lign. 

4. Samtidig med at anlægsarbejdet afsluttes, skal Kystdirektoratet 
(kdi@kyst.dk), Søfartsstyrelsen (sfs@dma.dk) og Geodatastyrelsen 
(gst@gst.dk) underrettes herom. Snarest herefter skal samme myndigheder 
tilsendes en færdigmelding, som dokumenterer at projektet er opført i 

http://www.kyst.dk/
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overensstemmelse med tilladelsen samt angiver anlæggets endelige 
position.  

5. Tilladelsen bortfalder hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet indenfor 3 år fra 
udstedelsen af denne tilladelse. 

6. Anlæggets ejer forpligter sig til at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig 
stand.  

7. Tilladelsen til at etablere anlægget og det opførte anlæg må ikke uden 
tilladelse fra Kystdirektoratet overdrages til andre.  
 

8. Anlægget eller dele heraf kan af Kystdirektoratet kræves fjernet, for ejers 
regning, såfremt:  

• anlægget ikke længere anvendes som ansøgt. 

• anlægget ikke vedligeholdes eller det ødelægges og ikke straks 
genetableres, eller 

• vilkår for tilladelsen ikke opfyldes eller overholdes. 

Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk), Søfartsstyrelsen (sfs@dma.dk) og 
Geodatastyrelsen (gst@gst.dk) skal underrettes umiddelbart efter 
anlæggets permanente fjernelse. 

I forbindelse med en fjernelse af anlægget skal området bringes i en stand 
så tæt på de forhold, som eksisterede inden anlæggets etablering, som 
muligt.  

Der skal tilsendes Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk), Søfartsstyrelsen 
(sfs@dma.dk) og Geodatastyrelsen (gst@gst.dk) dokumentation for 
reetableringen.   

Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på at tilladelsen fortabes, hvis nogle af de 
for tilladelsen fastsatte vilkår ikke måtte blive opfyldt. 

Tilladelsen fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og godkendelser, 
der måtte være nødvendige for gennemførelse af projektet i henhold til anden 
lovgivning.  

Tilladelsen erstatter ikke privatretlige aftaler med fysiske og juridiske personer, 
som kan være berørt af projektet, ligesom den ikke fritager ejeren af anlægget for 
et, i forbindelse med anlæggets tilstedeværelse eller etablering, opstået civilretligt 
ansvar.  

Tilladelsen indeholder ikke en garanti for den projekterede konstruktions 
sikkerhed eller stabilitet. 

Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på bekendtgørelse 1351 af 29. november 
2013 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i 
danske farvande. 
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Begrundelse for tilladelsen 

Kystdirektoratet har vurderet, at der kan gives tilladelse til det ansøgte projekt med 
den begrundelse, at der ikke synes at være væsentlige hensyn der taler imod 
projektet, og anlæggene øger de rekreative muligheder i byrummet for, at opleve og 
nyde vandområdet. Indretningen af elementerne i Den Blå Løber vurderes ligeledes 
ikke, at få betydning for andre aktiviteter, idet anlæg og opholdsområder er 
placeret i behørig afstand fra andres interesseområder. Det vurderes ligeledes, at 
anlæggene ikke giver en væsentlig anderledes anvendelse eller intensitet i 
benyttelse end det som der i forvejen præger området. 

Kystdirektoratet har bl.a. vurderet at der ikke er væsentlige naturhensyn som taler 
imod projektet, ligesom der ikke synes at være hensyn i øvrigt, som taler imod 
projektet.   

I forbindelse med Kystdirektoratets vurdering er der bl.a. blevet lagt vægt på de 
indkomne høringssvar og egen vurdering.  

Kystdirektoratet finder derfor, at der kan gives tilladelse til det.  

 

Begrundelse for ikke at kræve en konsekvensvurdering 

Alle planer og projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for et 
internationalt naturbeskyttelsesområdes forvaltning, skal vurderes med hensyn til 
deres virkning på områdets naturtyper og levesteder samt de arter, området er 
udpeget for at bevare. Alle planer og projekter skal samtidig vurderes med hensyn 
til deres virkning på arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 

Hvis Kystdirektoratet efter høring af andre berørte myndigheder vurderer, at 
projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller en beskyttet 
art væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering af projektets virkning.   

Det ansøgte projekt vil ikke finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-
områder. 

Kystdirektoratet har i denne sag vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig 
påvirkning af Natura 2000-områder eller bilag IV arter. Kystdirektoratet vurderer 
således at der ikke vil ske en væsentlig forringelse af naturtyper og levesteder eller 
at projektet i øvrigt vil medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for 
de arter, området er udpeget for, samt for bilag IV arter. Kystdirektoratet vurderer 
derfor, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.  

Kystdirektoratets vurdering er foretaget på baggrund af indkomne høringssvar og 
egne vurderinger. 

Kystdirektoratets vurdering, af at der ikke skal udarbejdes en 
konsekvensvurdering, skyldes bl.a. projektets bynære placering ved eksisterende 
anlæg og relativt begrænsende omfang.   
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Projektbeskrivelse  

Tilladelsen omfatter anlæg af en række balkoner, nedgangsanlæg og badebro, som 
samlet betegnes ”den blå løber, Cold Hawaii Inland” som er beliggende i Thisted 
by. Projektet strækker sig over to strækninger ud for Simons Bakke og ud for 
Thisted Kystvej 

 

Sagsgennemgang 

Efter Kystdirektoratet modtog ansøgningen, har den været sendt i høring hos 
Søfartsstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Miljøstyrelsen, 
Erhvervsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, 
Moesgaard, Thisted Kommune samt sendt til orientering til Danmarks 
Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, 
Fritidshusejernes Landsforening, EjendomDanmark og Geodatastyrelsen. 

Nedenfor gengives de væsentligste bemærkninger.  

 
Kystmuseet skrev den 3. august 2020 følgende:  

”Kystmuseet har modtaget materialet vedr. ovennævnte sag, og har foretaget en 
arkivalsk kontrol af området. Vi har ingen bemærkninger til det påtænkte arbejde. 

Skulle der under arbejdet findes spor af fortidsminder, herunder vrag skal museet 
kontaktes ifølge Museumsloven §29h 

Museumsloven § 29 h. Findes der under et anlægsarbejde eller en aktivitet på 
havbunden spor af fortidsminder eller vrag omfattet af § 29 g, stk. 1 og 2, skal 
fundet anmeldes til kulturministeren efter reglerne i § 28, og arbejdet skal 
standses. 

Stk. 2. Kulturministeren beslutter inden 4 uger fra anmeldelsen, om arbejdet kan 
fortsætte, eller om det skal være indstillet, indtil der er foretaget en 
marinarkæologisk undersøgelse. En marinarkæologisk undersøgelse skal 
gennemføres hurtigst muligt. Der kan fastsættes vilkår for genoptagelsen af 
arbejdet. 

Stk. 3. Udgiften til undersøgelser og eventuel sikring af det påtrufne fortidsminde 
eller vrag afholdes af den ansvarlige for anlægsarbejdet eller aktiviteten”.  

 

Miljøstyrelsen skrev den 6. juli 2020 følgende:  

”Miljøstyrelsen har gennemgået det fremsendte materiale vedr. ansøgning om den 
Blå Løber i Thisted, og har følgende bemærkninger til det ansøgte projekt.  

Lov 126 af 26/01/2017 om vandplanlægning med tilhørende bekendtgørelser 
fastsætter miljømål, indsatsprogrammer og overvågning samt vandområdeplaner 
med henblik på at forebygge forringelse af og opnå god tilstand for 
overfladevandområder og grundvandsforekomster. Det følger af BEK 449 af 
11/04/2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, § 8, at myndigheder 
ikke kan meddele tilladelse, såfremt projektet medfører en forringelse af målsatte 
overfladevandområder eller grundvandsforekomster.  

http://www.kyst.dk/
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Miljøstyrelsen kan på det foreliggende grundlag ikke vurdere om en tilladelse vil 
være i overensstemmelse med § 8 i indsatsbekendtgørelsen. Det fremgår af 
ansøgningen, at der primært anvendes stål, beton, træ og friktionsfyld. Såfremt, at 
Miljøstyrelsen skal kunne foretage denne vurdering er der behov for at ansøger 
vurderer, om der fra de anvendte materialer kan ske en påvirkning af vandmiljøet 
med miljøfarlige forurenende stoffer.”.  

 

Søfartsstyrelsen skrev den 12. juni 2020 følgende:  

”Søfartsstyrelsen har ikke sejladsmæssige bemærkninger til høring vedr. ansøgning 
vedr.  projektet den Blå Løber i Thisted. 

Nedenstående retningslinjer i forbindelse med en eventuelt arbejder på vandet kan 
følges: 

I god tid før arbejdet med etablering indsendes med henvisning til sag nr. 2020 - 
53639 til Efterretninger for Søfarende - efs@dma.dk : 

• Oplysning om tidspunkt for arbejdets påbegyndelse og forventet tidspunkt 
for afslutning 

• Kortfattet beskrivelse af hvorledes arbejdet udføres 

• Oplysninger om evt. midlertidig og permanent afmærkning af 
arbejdsområde og flydebro 

• Oplysninger om anvendt materiel med angivelse af evt. skibsnavne 

• Kontaktoplysning til involverede fartøjer og til den der leder arbejdet på 
stedet 

Umiddelbart efter etableringen er færdig indsendes meddelelse herom til 
efs@dma.dk. 

Søfartsstyrelsen henviser til bekendtgørelse 1351 af 5. december 2013 om 
sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske 
farvande. Bekendtgørelse og vurderingsskema for sejladssikkerhed er vedhæftet og 
andre oplysninger i øvrigt om entreprenørarbejder til søs og arbejder i havbunden 
findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside”.  

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skrev den 26. juni 2020 bl.a. følgende:  

”Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har modtaget høring vedr. ansøgning om 
tilladelse til etablering af Den Blå Løber i Thisted. 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har ikke specifikke bemærkninger til 
høringen vedr. miljømæssige konsekvenser for det kystnære miljø i forbindelse 
med etablering af Den Blå Løber i Thisted. Dog vil Forsvarsministeriets 
Ejendomsstyrelse hermed, på Beredskabsstyrelsens vegne, fremsende følgende 
generelle bemærkninger til orientering vedr. nye projekter i umiddelbar nærhed af 
Beredskabsstyrelsens areal i Thisted. 

Bemærkninger fra Beredskabsstyrelsen til orientering: 

http://www.kyst.dk/
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Da projektet forventes at have betydning for borgernes færdsel langs kystlinjen, 
finder Beredskabsstyrelsen Nordjylland det dog vigtigt, at fremfører følgende 
betragtninger: 

1) Beredskabsstyrelsen Nordjyllands område er placeret umiddelbart op til – sydøst 
for - det i projektet omfattede areal. Såfremt udmøntning af projektets tiltag og 
stiforløb øger frekvensen af borgernes passage af Beredskabsstyrelsen Nordjyllands 
område, kan dette kompromittere centrets uddannelsesaktiviteter og beredskab. 

2) Det kystnære område udfor Beredskabsstyrelsen Nordjyllands er vital for 
centrets beredskab og uddannelsesaktiviteter. Centret er bl.a. en del af SAR-
beredskabet i Limfjorden (eftersøgning og redning til vands), hvor redningsbåden 
sættes i vandet direkte fra centrets område. Uddannelse til bl.a. dette beredskab, 
foregår ligeledes ud for centrets område, hvor bl.a. de værnepligtige 
redningsspecialister uddannes til at være overfladedykkere, bådhjælpere, til at 
indsættes ved håndtering af olieforurening på vand mv. 

3) Store dele af centrets øvelsesplads- og uddannelsesfaciliteter, er endvidere 
placeret langs kystlinjen. Der er således ofte stor aktivitet”.  

 - 

Til høringssvarene har I bemærket følgende i uddrag: 

Vedrørende Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: 

Thisted Kommune afholdt i november 2018 et dialog møde med 
Beredskabsstyrelsen Nordjylland om netop det fremtidige projekt ”Den Blå Løber” 
– På mødet udtrykte Beredskabsstyrelsen Nordjylland at de grundet ca. 200 årlige 
øve dage på området, ville være kede af, at Thisted Kommune faciliterede/ledte 
flere personer ind på øvelsesområdet end der kom i dag. 

Den politiske Styregruppe besluttede på deres møde d. 15. januar 2019 at vi ændrer 
ruten/skiltningen fra den gule linje, som ledte folk ind på Beredskabsstyrelsen 
Nordjylland øvelsesområde til den røde linje, som leder folk uden om området. 
(KDI: kort ikke vedlagt her) 

Der etableres ikke balkoner eller nedgange i umiddelbar nærhed af 
Beredskabsstyrelsen Nordjyllands arealer se vedhæftede billede ”Kort - Den 
rekreative omkring Beredskabsstyrelsen” der med rødt angiver 
Beredskabsstyrelsen Nordjyllands matrikel, og den gule markering der viser 
placeringen af den første balkon – Afstand ca. 250 m (KDI: kort ikke vedlagt her). 

Projektet hæmmer ikke den fri bevægelighed langs kysten. 

Vedrørende Miljøstyrelsen: 

Stålet der anvendes er rent og ubehandlet. Betoner et rent materiale der ikke 
afgiver forurenende stoffer. Det træ der anvendes i projektet er rent ubehandlet 
egetræ. Der indbygges kun rene friktionsmaterialer. 
 
Der anvendes dermed kun rene materialer i projektet. 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Klagevejledning 

Dette dokument indeholder to afgørelser:  

• afgørelse om at give tilladelse til projektet  

• afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering  

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

For afgørelserne gælder følgende:  

• Kystdirektoratets afgørelse kan alene påklages for så vidt angår 
retlige forhold.  

• Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat og enhver, der har 
en væsentlig individuel interesse i sagen, samt af en berørt 
nationalparkfond eller landsdækkende foreninger og 
organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og 
miljø eller varetagelse af væsentlige rekreative interesser eller 
brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af : 

1. at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, 
som dokumenterer dens formål, og 

2. at foreningen eller organisationen kan dokumentere, at den 
repræsenterer mindst 100 medlemmer.  
 

• Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.  

• Der klages via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af 
www.nmkn.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. § 18 b i 
kystbeskyttelsesloven. 

  

http://www.kyst.dk/
http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget 
over afgørelsen kan tilladelsen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, 
medmindre Kystdirektoratet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet konkret 
bestemmer andet. 

 

Med venlig hilsen 
 

 
Thomas Larsen 
Landinspektør, Specialkonsulent l Kystzoneforvaltning 
+45 91 35 74 42 l tla@kyst.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi: A1 Consult A/S, Søfartsstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, 
Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Forsvarsministeriets 
Ejendomsstyrelse, Moesgaard, Thisted Kommune, Danmarks 
Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, 
Fritidshusejernes Landsforening, EjendomDanmark og Geodatastyrelsen 

Kystdirektoratets afgørelse offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside. 
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	Kystdirektoratet har vurderet, at der kan gives tilladelse til det ansøgte projekt med den begrundelse, at der ikke synes at være væsentlige hensyn der taler imod projektet, og anlæggene øger de rekreative muligheder i byrummet for, at opleve og nyde ...
	Kystdirektoratet har bl.a. vurderet at der ikke er væsentlige naturhensyn som taler imod projektet, ligesom der ikke synes at være hensyn i øvrigt, som taler imod projektet.
	I forbindelse med Kystdirektoratets vurdering er der bl.a. blevet lagt vægt på de indkomne høringssvar og egen vurdering.
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	Hvis Kystdirektoratet efter høring af andre berørte myndigheder vurderer, at projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller en beskyttet art væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering af projektets virkning.
	Kystdirektoratets vurdering er foretaget på baggrund af indkomne høringssvar og egne vurderinger.
	Kystdirektoratets vurdering, af at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering, skyldes bl.a. projektets bynære placering ved eksisterende anlæg og relativt begrænsende omfang.
	Projektbeskrivelse
	Tilladelsen omfatter anlæg af en række balkoner, nedgangsanlæg og badebro, som samlet betegnes ”den blå løber, Cold Hawaii Inland” som er beliggende i Thisted by. Projektet strækker sig over to strækninger ud for Simons Bakke og ud for Thisted Kystvej
	Sagsgennemgang
	Efter Kystdirektoratet modtog ansøgningen, har den været sendt i høring hos Søfartsstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Moesgaard, Thisted Kommune sam...
	Nedenfor gengives de væsentligste bemærkninger.
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	”Kystmuseet har modtaget materialet vedr. ovennævnte sag, og har foretaget en arkivalsk kontrol af området. Vi har ingen bemærkninger til det påtænkte arbejde.
	Skulle der under arbejdet findes spor af fortidsminder, herunder vrag skal museet kontaktes ifølge Museumsloven §29h
	Museumsloven § 29 h. Findes der under et anlægsarbejde eller en aktivitet på havbunden spor af fortidsminder eller vrag omfattet af § 29 g, stk. 1 og 2, skal fundet anmeldes til kulturministeren efter reglerne i § 28, og arbejdet skal standses.
	Stk. 2. Kulturministeren beslutter inden 4 uger fra anmeldelsen, om arbejdet kan fortsætte, eller om det skal være indstillet, indtil der er foretaget en marinarkæologisk undersøgelse. En marinarkæologisk undersøgelse skal gennemføres hurtigst muligt....
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	Lov 126 af 26/01/2017 om vandplanlægning med tilhørende bekendtgørelser fastsætter miljømål, indsatsprogrammer og overvågning samt vandområdeplaner med henblik på at forebygge forringelse af og opnå god tilstand for overfladevandområder og grundvandsf...
	Miljøstyrelsen kan på det foreliggende grundlag ikke vurdere om en tilladelse vil være i overensstemmelse med § 8 i indsatsbekendtgørelsen. Det fremgår af ansøgningen, at der primært anvendes stål, beton, træ og friktionsfyld. Såfremt, at Miljøstyrels...
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	 Oplysning om tidspunkt for arbejdets påbegyndelse og forventet tidspunkt for afslutning
	 Kortfattet beskrivelse af hvorledes arbejdet udføres
	 Oplysninger om evt. midlertidig og permanent afmærkning af arbejdsområde og flydebro
	 Oplysninger om anvendt materiel med angivelse af evt. skibsnavne
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	Umiddelbart efter etableringen er færdig indsendes meddelelse herom til efs@dma.dk.
	Søfartsstyrelsen henviser til bekendtgørelse 1351 af 5. december 2013 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske farvande. Bekendtgørelse og vurderingsskema for sejladssikkerhed er vedhæftet og andre oplysninger i øv...
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	Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har ikke specifikke bemærkninger til høringen vedr. miljømæssige konsekvenser for det kystnære miljø i forbindelse med etablering af Den Blå Løber i Thisted. Dog vil Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse hermed, p...
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	Da projektet forventes at have betydning for borgernes færdsel langs kystlinjen, finder Beredskabsstyrelsen Nordjylland det dog vigtigt, at fremfører følgende betragtninger:
	1) Beredskabsstyrelsen Nordjyllands område er placeret umiddelbart op til – sydøst for - det i projektet omfattede areal. Såfremt udmøntning af projektets tiltag og stiforløb øger frekvensen af borgernes passage af Beredskabsstyrelsen Nordjyllands omr...
	2) Det kystnære område udfor Beredskabsstyrelsen Nordjyllands er vital for centrets beredskab og uddannelsesaktiviteter. Centret er bl.a. en del af SAR-beredskabet i Limfjorden (eftersøgning og redning til vands), hvor redningsbåden sættes i vandet di...
	3) Store dele af centrets øvelsesplads- og uddannelsesfaciliteter, er endvidere placeret langs kystlinjen. Der er således ofte stor aktivitet”.
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	Thisted Kommune afholdt i november 2018 et dialog møde med Beredskabsstyrelsen Nordjylland om netop det fremtidige projekt ”Den Blå Løber” – På mødet udtrykte Beredskabsstyrelsen Nordjylland at de grundet ca. 200 årlige øve dage på området, ville være...
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