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Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at etablere mindre 

rensebassin med dige samt deponering af jord mv. ved Viborgvej 

matr.14go, Glattrup, Skive Jorder By, Skive. Skive Kommune  

 

 

Ansøgning 

I har ansøgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at etablere mindre 

rensebassin/regnvandsbassin med dige samt deponering af jord mv. ved Viborgvej 

matr.14go, Glattrup, Skive Jorder By, Skive. Skive Kommune 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 

15, stk. 1, til  

- etablering af permanent vanddækket bassin, på matr. 14go ved afgravning af 

600-700 m³ jord, 

- deponering af del opgravede jordmasser ved den østlige sammenføjning af gl. og 

nyt dige, 

- sløjfning af grøft ved opfyldning.  

- etablering af mindre dige op mod matr. 14aq, 

 

Dispensationen gælder kun strandbeskyttelseslinjen. I skal selv undersøge, om 

jeres projekt kræver tilladelse efter anden lovgivning. I kan læse mere om 

lovgrundlaget for afgørelsen i bilag 1. 

 

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er 

meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 

 

Afgørelsen kan påklages 

Afgørelsen kan påklages inden for fire uger. I kan se en klagevejledning i bilag 2. 

 

I må ikke udnytte dispensationen før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget 

over afgørelsen, er dispensationen ikke gældende før klagesagen er 

færdigbehandlet. I vil få direkte besked fra Kystdirektoratet med oplysninger om, 

hvordan I skal forholde jer, hvis der bliver klaget over afgørelsen. 

http://www.kyst.dk/
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Redegørelse for sagen 

Skive Kommune og Skive Vand har i 2018 og 2019 gennemført en renovering af 

dele af Viborgvej, og i den forbindelse er der udført separering af kloak. Regnvand 

fra de berørte oplande er samlet i en ny pumpestation placeret på adressen 

Viborgvej 85. 

 

I den forbindelse fik Skive Vand 27. november 2019 dispensation fra strandbe-

skyttelseslinjen for reetablering af 25 meter grøft. Formålet med etablering af 25 

meter grøft var at muliggøre afledning af regnvand fra den nye pumpestation ved 

Viborgvej 85 frem til eksisterende grøft.  

 

Skive Kommune stiller nu krav om etablering af et rensebassin for det udledte 

regnvand, og eneste mulige placeringer af bassinet, der har kunnet findes 

forudsætter dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. 

 

Der ansøges således om etablering af etablering af et permanent vanddækket 

bassin, på matr. 14go ved den anlagte grøft mellem de to diger. Arbejdet indebærer 

-  afgravning af 600-700 m³ jord for bassinet. 

- Etablering af mindre dige op mod matr. 14aq. 

- Deponering af del af opgravede jordmasser ved den østlige sammenføjning 

af gl. og nyt dige (overskydende masser køres bort) 

- Sløjfning af grøften ved opfyldning. 

 

Af ansøgningen fremgår bl.a.: 

Den eneste tilbageværende mulighed er at placere bassinet indenfor strandbe-

skyttelseslinjen. Bassinet placeres dog bagved nyetableret dige, som allerede har 

afskåret området, hvor bassinet nu påtænkes etableret, fra det egentlige strand-

område. Skive Kommune har i den forbindelse ikke haft bemærkninger til 

projektet, hvad angår naturbeskyttelse. 

  

Rensebassinet udføres i så små dimensioner som muligt i område mellem de to 

diger. Bassinet udføres med bundkote ca. -0,90m og kronekant i kote ca. 0,45m  

svarende til eksisterende terræn på placeringen. Der etableres permanent vand-

spejl til kote 0,60m i hele området mellem digerne. I en del af området vil der 

således være et lavvandet vådområde med 10-20 cm vandstand. 

 

Der opgraves ca. 700 m³ jord ved etablering af bassinet. Overskudsjord 

anvendes i forbindelse med terrænregulering i sammenføjningen af gammelt og 

nyt dige, samt ved etablering af nyt mindre dige mod mart. 14aq. 

 

Desuden etableres et nyt mindre dige med en højde på ca. 75 cm vest for det 

ansøgte bassin, for at forhindre det permanente vandspejl i at brede sig til 

matrikel 14aq.  

 

Diget vil dog ikke hindre, at der under ekstreme forhold – eksempelvis høj 

vandstand i fjorden kombineret med regnskyl – vil kunne ske oversvømmelse af 

14aq, om end med en lavere gentagelsesperiode end den der opleves i dag. Disse 

http://www.kyst.dk/
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oversvømmelser sker pga. etablering af det nye syddige og tilbageløbsstop på 

dennes rørforbindelse ved det røde kryds. 

 

For at sikre, at sikre at vandet kan komme væk fra mat 14aq efter højvandspe-

rioder i fjorden efter anlæg af diget mod 14aq, vil der blive sikret en tilbageløbs-

ordning i form af et rør med kontraventil gennem diget. Rørforbindelsen 

anlægges over permanent vandspejl i regnvandsbassinet og da bassinet ikke 

anlægges med varierende vandspejl vil der således alene kunne komme vand 

indtil mat 14aq fra bassinet som følge af høj vandstand i Skive Fjord. 

 

 
Principskitse for udformning af dige mod 14aq (gul) og tilbageløb (rød i diget). 

Rødt kryds højvandslukke ved digegennemløbet 

  

 

 
Udformning af bassinet og deponeringen af jord (rødternet område mod øst). 

Grøn linje vest for bassin er uaktuel (tidligere version af spærring mod 14aq. 

 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Strandbeskyttelseslinjen i området 

 

Det bemærkes, at der i den oprindelige ansøgning ikke var medtaget diget ind mod 

14aq, hvorved der kunne have været en væsentlig større frekvens af oversvømmel-

ser. Der foregik på baggrund heraf drøftelser mellem lodsejer og Skive Vand og 

ansøgerne om en løsning, hvilket resulterede i, at det blev besluttet at etablere 

diget op mod 14aq. Diget forventes etableret med en højde på omkring 75 cm, men 

den endelige udformning og finjustering aftales nærmere mellem ansøger og ejer 

af matr. 14aq. 

 

Med etablering af dige mellem matr. 14aq og 14go, indgår delen af matr. 14aq 

mellem de eksisterende diger ikke (længere) i projektet og ejer er således ikke part 

i sagen. I gensidig interesse er ejer af mat. 14aq inddraget i drøftelserne om etable-

ring af det nye bassin og dige mellem de to matrikler og har i den forbindelse 

anført nedenstående over for Kystdirektoratet: 

 

For at undgå oversvømmelse af vores matrikel 14aq, som er nabo til det 

kommende regnvandsbassin langs vestsiden af bassinet, accepterer vi opførelsen 

af et mindre dige langs vestsiden af bassinet. 

 

Samtidig forventer vi Skive Vands aktive medvirken til den samlede plan for 

kloak/regnvands separering, nedlæggelse af pumpestation, nedlæggelse af 

eksisterende samlebrønd samt totalrenovering af vores indkørsel, som er drøftet 

indgående mellem Skive Vand og undertegnede 8. marts 2021 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Vurdering efter lovgivning om international naturbeskyttelse 

I behandlingen af en ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen skal 

Kystdirektoratet vurdere, om det ansøgte kan påvirke Natura 2000-områder eller 

dyre- og plantearter på habitatdirektivets bilag IV. Læs evt. mere herom i bilag 1. 

 

Det nærmeste Natura 2000-område (nr. 40 - Karup Å, Kongenshus og Hessellund 

Hede) ligger ca. 1,5 km mod vest. Natura 2000-området omfatter habitatområde 

nr. 40. Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i 

forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området når 

der henses til karakteren og omfanget af det ansøgte sammenholdt med afstanden 

til Natura 2000-området.  

 

På baggrund af et generelt kendskab til bilag IV-arters forekomst i Danmark og 

deres valg af levested samt gennemgang af offentlige databaser, vurderer 

Kystdirektoratet, at lokaliteten ikke er et potentielt levested for bilag IV-arter.  

Kystdirektoratet vurderer på denne baggrund, at det ansøgte projekt ikke vil 

medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder 

for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og anlæg og deponering 

forudsætter derfor dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  

 

Det permanent vandfyldt bassin er således en dispensationskrævende 

tilstandsændring. Da bassinet efterfølgende periodevis vil/kan medføre 

oversvømmelse af naboarealet, har Kystdirektoratet vurderet, om denne 

påvirkningen af matr. 14aq udgør en dispensationskrævende tilstandsændring.  

 

Kystdirektoratet finder, at direktoratet her må lægge ansøgers vurdering til grund, 

efter hvilken frekvensen af periodiske oversvømmelser af arealet mellem digerne – 

herunder også af 14aq - ikke vil blive forøget ved det ansøgte. Der forekommer 

således allerede oversvømmelser af arealerne i forbindelse med hændelser ved 

forhøjet vandstand i fjorden. Kystdirektoratet har på denne baggrund fundet, at de 

periodiske oversvømmelser, der kan forekomme på matr. 14aq ikke udgør en 

tilstandsændring som følge af det ansøgte, hvorfor dispensationen alene omfatter 

matr. 14go. 

 

Kystdirektoratet skal bemærke, at havde ansøgningen ikke omfatte det mindre 

dige ind mod 14aq, var det vurderingen at bassinets vandflade herved kunne have 

påvirke 14aq i en sådan grad, at dette areal skulle indgå i afgørelsen. 

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke vil påvirke kystlandskabet 

nævneværdigt når der henses til dets placering mellem to diger og op mod 

bymæssig bebyggelse. Anlægget har endvidere samfundsmæssig betydning som en 

del af infrastrukturen. 

 

http://www.kyst.dk/
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Da der endvidere ikke ses at være forhold som taler afgørende imod det ansøgte 

meddeler Kystdirektoratet herefter dispensation til det ansøgte. 

 

Det indgår i Kystdirektoratets vurdering, at der i forhold til international 

lovgivning om naturbeskyttelse, ligeledes ikke er hensyn, der taler afgørende imod 

det ansøgte  

 

Med venlig hilsen 

 
Jan Kofod Winther 

Specialkonsulent - Kystzoneforvaltning   

jkw@kyst.dk 

 

 

 

 

Bilagsliste: 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

 

Afgørelsen er også sendt til: 

 Skive Kommune, sk@skiveKommune.dk / tek@skiveKommune.dk   

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Skive, skive@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds LimfjordSyd limfjordsyd@friluftsraadet.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og dof@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Skive, skive@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk  

 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

 

sk@skiveKommune.dk; tek@skiveKommune.dk; dn@dn.dk; skive@dn.dk; 

fr@friluftsraadet.dk; limfjordsyd@friluftsraadet.dk;  natur@dof.dk; dof@dof.dk; 

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

sager@jaegerne.dk; ltho@moe.dk; MOHT@cowi.com; cany@skivevand.dk;  

lfkruse83@gmail.com; 

 

Afgørelsen offentliggøres desuden på Kystdirektoratets hjemmeside, www.kyst.dk.  
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Bilag 1: Lovgrundlag  

 

Naturbeskyttelsesloven 

Af naturbeskyttelseslovens1 § 15 fremgår, at der ikke må foretages ændringer i 

tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden 

og strandbeskyttelseslinjen. Formålet med bestemmelserne om strandbeskyttelse 

er at sikre, at arealerne nær kysten bevares så uberørte som muligt. Hermed 

varetages landskabelige, biologiske og rekreative hensyn. 

 

Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres 

bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for 

strandbeskyttelseslinjen. Der må heller ikke etableres hegn, placeres 

campingvogne og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering 

eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.  

 

En række ændringer er dog umiddelbart undtaget fra forbuddet. Undtagelserne 

fremgår af lovens §§ 15a og 15b. Kystdirektoratet har desuden mulighed for at 

dispensere til visse anlæg, eller hvis der er tale om et særligt tilfælde, jf. lovens § 

65b.  

 

Af hensyn til de nationale interesser, der er knyttet til kystområderne, 

administreres bestemmelserne om strandbeskyttelse meget restriktivt. Der 

dispenseres desuden kun, når dispensationen vil være uden konsekvenser for den 

fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen. 

 

Lovgivning om international naturbeskyttelse 

Ifølge habitatbekendtgørelsen2 skal Kystdirektoratet, før der gives dispensation fra 

strandbeskyttelseslinjen, vurdere om det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med 

andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (en 

væsentlighedsvurdering). Direktoratet vurderer i den forbindelse, om det ansøgte 

kan påvirke områdets naturtyper og levesteder samt de arter, som området er 

udpeget for at bevare. Hvis det ikke kan udelukkes, at det ansøgte kan påvirke et 

Natura 2000-område væsentligt, 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. 

 

Kystdirektoratet er desuden forpligtet til at varetage beskyttelseshensyn til en 

række dyr og planter (arter på habitatdirektivets bilag IV) over alt i landet, det vil 

sige uanset om de forekommer inden for et af de udpegede Natura 2000-områder 

eller udenfor. Der kan ikke gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, hvis det 

ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de pågældende 

dyrearter eller ødelægge de pågældende plantearter. 

  

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse. 
2 Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
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Bilag 2: Klagevejledning 

 

Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 

offentliggjort på vores hjemmeside, regnes fristen dog altid fra offentliggørelsen. 

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 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører 

sådanne interesser. 

 

Der klages via Klageportalen, der kan findes på www.naevneneshus.dk, eller 

alternativt på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges ind 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. Betaling foregår via 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. 
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