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Dispensation til nedgravning af rørledning på matr.9e og 7000a, Nees
By, Karby, Næssundfærgehavn, Næssundvej 524, 7960 Karby, Morsø
Kommune

Ansøgning
Kystdirektoratet meddelte den 18. marts 2019 dispensation til opførelse af
mandskabs- og servicebygning ved Næssundfærgen på matr.7000a, Nees By,
Karby, Næssundfærgehavn, Næssundvej 524, 7960 Karby, Morsø Kommune.
Morsø Kommune har efterfølgende fremsendt ansøgning om fremførelse af
rørledning til vand til bygningen over ejendommene på matr.9e og 7000a, Nees
By, Karby.
Afgørelse
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens 1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til fremførelse af rørledningen som ansøgt.
Kystdirektoratet lægger til grund for afgørelsen, at de vilkår, der er anført i Morsø
Kommunes dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til nedgravning af
ledningen af 8. september opretholdes.
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.
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Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse
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Redegørelse for sagen
Foreningen Næssundfærgens Venner har i samarbejde med Morsø
Kommune etableret et facilitetshus på 48 m2 på matr. nr. 7000a Nees By,
Karby. Bygningens formål er til offentlig brug, og indeholder toiletter, kiosk
med tilhørende køkken samt lager. Der er behov for at forsyne bygningen
med vand. Karby Vandværk står for nedgravning af rørledningen over matr.
nr. 9e og 7000a Nees By, Karby.
Ledningen følger skellet ind til matr. nr. 7m Nees By, Karby. Mod vest skal
ledningen passere en stejl skrænt som falder fra kote 8,5 DVR90 og til kote
2,5 DVR90. Dette areal er kortlagt som § 3-beskyttet overdrev. Rørledningen
fortsætter over en § 3-beskyttet strandeng, hvorefter ledningen føres videre over
havnearealerne.

Morsø Kommune har meddelt dispensation til lodsejer Find Kristian Pedersen og
Karby Vandværk efter naturbeskyttelsesloven1 § 3, st. 2, til nedgravning af en
rørledning på et areal, som er beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelsesloven
§ 3, stk. 2, over en strækning på cirka 100 m. Arealet består af naturtyperne
strandeng og overdrev.
Ledningen skal lægges ned i en dybde på 1,2 m under terræn, og har
en diameter på 63 mm. Der forventes, at der ikke skal graves i en bredde
på mere end 0,5 m.
Dispensationen er givet på følgende vilkår:
1. Ledningen graves ned i overensstemmelse med det ansøgte tracé.
Placeringen fremgår af kortbilaget.
2. Arbejdet skal udføres i perioden 15. august til 15. marts for at undgå
sammenfald med ynglesæsonen.
3. Der undgås, at der efterlades varige kørespor på strandengen eller
overdrevet ved at anvende køreplader. Det er ikke tilladt at køre med
maskiner på selve skrænten.
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4. Der retableres til oprindeligt terræn.
5. Det er ikke tilladt at ændre på topografien af det omkringliggende
terræn.
6. Grøften skal ved retablering tildækkes med opgravet materiale, og
der må ikke anvendes andre råstoffer til opfyldning.
7. Vækstlaget skal aftages særskilt og pålægges øverst ved
retableringen.
8. Der etableres ingen nye tekniske installationer over jorden på de
beskyttede arealer.
9. Der henstilles ingen materiale eller maskiner på de §3-beskyttede
arealer.
10. Hvis der ikke længere er behov for rørledningen i fremtiden, fjernes
det fra den §3-beskyttede strandeng og overdrev.
Disse vilkår er stillet for at sikre, at indgrebet udføres så skånsomt som
muligt, således at de biologiske og landskabelige værdier i området sikres
for fremtiden.
Ejendommen er beliggende i/op til Natura 2000-område nr. 62 - Mågerodde og
Karby Odde (habitatområde nr. 177, fuglebeskyttelsesområde nr. 25), jf.
bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
Udpegningsgrundlag for habitat- og fuglebeskyttelsesområdet:

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.
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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.
Begrundelse for afgørelsen
Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor
dispensation efter naturbeskyttelsesloven.
Almindeligvis kræver nedgravning af ledninger ikke dispensation såfremt terræn
umiddelbart retableres.
For strandenge og overdrev kan forholdene dog bevirke, at områdets vegetation
ikke umiddelbart retableres, hvorfor nedgravningen af den del af ledningen her
kræver dispensation.
Det er Kystdirektoratets vurdering at der ikke er forhold som taler imod det
ansøgte, særligt når der henses til de stillede vilkår ved den meddelte § 3dispensation, som Kystdirektoratet forudsætter opretholdes – herunder bl.a. at
Vækstlaget skal aftages særskilt og pålægges øverst ved retableringen.
Kystdirektoratet meddeler således dispensation til nedgravning af ledningen.
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.
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
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Afgørelsen er sendt til:












Morsø Kommune, kommunen@morsoe.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Morsø, morsoe@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, Morsø, morsoe@dof.dk
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen,
jyllandskredsen@botaniskforening.dk
Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk
Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk

Kommunen@morsoe.dk; dn@dn.dk; morsoe@dn.dk; nordvest@friluftsraadet.dk;
natur@dof.dk; morsoe@dof.dk; fr@friluftsraadet.dk;
jyllandskredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-kajak.dk; sager@jaegerne.dk;
miljo@kano-kajak.dk; formand@karbyvandforsyning.dk;
henrik.4circle@gmail.com; tsn@morsoe.dk; ov@morsoe.dk;
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