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Energinet Eltransmission A/S  

Att. Brian Kastbjerg Petersen <btp@energinet.dk>  

      

 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 21/10938-2 

Ref. Jan Kofod Winther 

06-05-2021 

 

 

 

Dispensation til etablering af to midlertidige arbejdsarealer og 

køreveje nord og syd for Limfjorden for etablering af 150 kV 

kabelforbindelse ved underboring samt teknikbrønde på matr.10m og 

8e Manstrup By, Bejstrup, Jammerbugt Kommune samt matr. 61a og 

13d Tolstrup By, Næsborg, Vesthimmerlands Kommune 

 

 

Ansøgning 

I har ansøgt om dispensation til etablering af to midlertidige arbejdsarealer og 

køreveje nord og syd for Limfjorden for etablering af 150 kV kabelforbindelse ved 

underboring samt teknikbrønde på matr.10m og 8e Manstrup By, Bejstrup, 

Jammerbugt Kommune samt matr. 61a og 13d Tolstrup By, Næsborg, 

Vesthimmerlands Kommune. 

 

Afgørelse 

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

15, til: 

- etablering af arbejdsarealer i perioden juni 2021 til medio februar 2022 

udlagt som ansøgt. 

- Indretning af arbejdspladser inden for de udlagte arbejdsarealer for 

udførelse af underboring. Indretningen omfatter opstilling af skurvogne, 

materiel, bassin mv., Efter borearbejdets afslutning skal opstillet materiel 

fjernes fra området. 

- Anlæg af midlertidige køreveje til arbejdsarealet ved udlæg af køreplader 

efter behov.  

- Etablering af to blivende teknikbrønde synlig i terræn på såvel nord- som 

sydsiden af Limfjorden som beskrevet i redegørelsen. 

 

Det bemærkes, at underboringen i sig selv ikke er dispensationskrævende, idet det 

forudsættes at nødvendige terrænindgreb herfor, så som udgravning til grubbe 

mv., retableres til oprindeligt terræn efter arbejdets afslutning. Nedgravning af 

kabel frem til underboring inden for det strandbeskyttede areal, vil dette ligeledes 

være fritaget for dispensation fra strandbeskyttelseslinjen forudsat terræn 

retableres. 
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Det er en betingelse for dispensationen at der foreligger den nødvendige accept fra 

de berørte lodsejeres side.  Arealerne skal endvidere retableres til oprindelig 

tilstand efter afslutningen af arbejdet. 

 

Dispensationen gælder kun strandbeskyttelseslinjen. I skal selv undersøge, om 

jeres projekt kræver tilladelse efter anden lovgivning.  

 

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

meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. I kan læse mere om lovgrundlaget 

for afgørelsen i bilag 1. 

 

Afgørelsen kan påklages 

Afgørelsen kan påklages inden for fire uger.  

 

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. 

 

I kan se en klagevejledning i bilag 2. 

 

Redegørelse for sagen 

Der skal etableres en ny 150 kilovolt (kV) kabelforbindelse under Limfjorden ved 

Aggersund til erstatning for en eksisterende. Strækningen mellem Manstrup 

koblingsstation (MAN) og til mast 98 bliver således dels kabellagt, dels ved 

nedgravning på land og dels ved underboring under Limfjorden. 

 

Energinet ansøger om udlæg af to arbejdsområder i perioden juni 2021 til midten 

af februar 2022, inden for strandbeskyttelseslinjen henholdsvis nord og syd for 

fjorden. Hvert områderne har et omfang på ca. 10.000 m² og inden for disse skal 

etableres arbejdspladser for underboring, gravning i forbindelse med kabellægning 

samt fjernelse af det udtjente kabel mv..  

 

Under Limfjorden fremføres kablet ved underboring, og der etableres en 

arbejdsplads syd for Limfjorden hvorfra boringen skal foregå, og en arbejdsplads 

nord for fjorden, hvor underboringen afsluttes. Pladsen mod syd dækker et areal 

på ca. 5.000 m² inden for hvilket der opstilles borerig, skurvogne mv. samt bassin 

til betonit mv. Pladsen mod nord udgør et areal på ca. 1.500 m² og her opstilles 

pumper, container mv. Boringen er planlagt at skulle finde sted i perioden juni/juli 

2021 og arbejdspladserne fjernes efter boringens afslutning. Perioden kan evt. 

blive forskudt. 

 

Til og fra underboringspunkterne fremføres kablet ved nedgravning, hvilket først 

sker efterfølgende hen mod årets slutning. Der etableres to teknikbrønde 

henholdsvis hvor boringen starter og afsluttes. Teknikbrøndende vil være synlige 

over terræn og får en diameter på ca. 2 m, og vil efter arbejdets afslutning være 

den eneste permanente dispensationskrævende tilstandsændring inden for 

strandbeskyttelsesområdet. 
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Nordlig arbejdsplads (ved afslutningen af boringen vist ovenfor) 

Under den sydlige arbejdsplads med borerig mv. 
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Dispensationsarealerne på begge sider af fjorden er landbrugsarealer i omdrift og 

omfatter ikke naturarealer. 

 

Projektet er ansøgt efter §21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og 

af konkrete projekter (VVM).  Miljøstyrelsen har endnu ikke truffet afgørelse om 

projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse eller ej.  

 

Følgende beskrivelser af projektet er uddrag fra ansøgningen: 

 

Projektbeskrivelse 

På begge sider af Limfjorden fremføres højspænding som luftledningssystem. Hen 

over Limfjorden ved Aggersund fremføres højspænding som jord/søkabel mellem 

de to overgangsstationer Aggersund Syd (AGSS) og Aggersund Nord (AGSN). En 

overgangsstation forbinder luftledninger og jordkabler. 

 

De to højspændingskabler under Aggersund er fra 1985 og er af typen 

oliefladkabler. Kablerne skal udskiftes da de er ved at have udtjent deres tekniske 

levetid. Der etableres derfor nye kabelforbindelser via underboring under 

Limfjorden. Derudover fjernes luftledningsanlæggene over en samlet strækning på 

2,7 km fra Manstrup Koblingsstation (MAN) til mast 98 syd for sundet, der 

etableres som jordkabel i stedet. De to overgangsstationer bliver dermed 

overflødige og fjernes helt. Linjeføringen for kabelforbindelsen placeres, så der 

opnås den kortest mulige strækning samtidig med, at der tages størst muligt 

hensyn til natur og miljø – herunder arealer omfattet af strandbeskyttelseslinje.  

 

Midlertidige arbejdsarealer ved optagning af de eksisterende kabler, samt ved 

fjernelse af luftledningsanlæg, herunder overgangsstationerne inden for 

strandbeskyttelseslinjen ansøges i separat ansøgning. 

 

 

 
Geografisk oversigt. Rød streg viser, hvor der fjernes luftledningsanlæg. Lilla 

streg viser underboring under Aggersund. Etablering af kabelanlæg er angivet 

med blå streg. Underboring og etablering af kabelanlæg er vist forskudt, men er 

sammenfaldende. 
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I nedenstående Figur 1 ses en oversigt over de arealer der berøres af projektet.  

 

 
Figur 1. Oversigt over arealer indenfor strandbeskyttelseslinjen, der påvirkes af 

projektet. Underboringer er angivet med lilla fed streg. Kabellægning er angivet 

med blå stiplet streg. Adgangsveje fra offentlig vej er angivet med cyan streg. Tal 

angiver placering af teknikbrønde. Gult område angiver strandbeskyttelse. 

 

Påvirkning af arealet inden for strandbeskyttelseslinjen 

Arealerne inden for strandbeskyttelseslinjen, som bliver påvirket af projektet, 

ligger på begge sider af Limfjorden. Som det fremgår af ovenstående, så etableres 

kabelanlægget ved at nedgrave nye kabler. Eneste anlæg der bliver synlige over 

terræn, er teknikbrønde, som vist i eksemplet i Figur 2. Der etableres to stk. 

teknikbrønde hvor underboringen begynder og hvor den afsluttes, angivet med 

sorte prikker på Figur 1.  På Figur 3 og Figur 4 fremgår placeringerne i detaljer. 

Teknikbrøndene er af beton med metallåg og er 2 m i diameter.Når anlægsarbejdet 

er færdigt, retableres arealerne til samme stand som inden projektet. 

 

De berørte matrikler hvor der enten er midlertidige adgangsveje, midlertidige 

arbejdsarealer eller teknikbrønde fremgår af nedenstående Tabel Fejl! Ingen 

tekst med den anførte typografi i dokumentet.-1. 
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Figur 2 Eksempel på teknikbrønde ved fire parallelle kabelsystemer. Ved siden af 

teknikbrøndene står røde markeringsstandere.  

 
Figur 3 Placering af midlertidige arbejdsarealer (rød polygon), teknikbrønde 

(sorte prikker) og midlertidige adgangsveje (cyan streg) indenfor strandbeskyt-

telse syd for Limfjorden. Borearbejdspladserne placeres inde for området. 
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Figur 4 Placering af midlertidige arbejdsarealer (rød polygon) samt 

teknikbrønde (indenfor strandbeskyttelse nord for Limfjorden 

 

Tabel Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.-1. 

Oversigt over areal i strandbeskyttelse ifm. etablering af kabelanlæg 

Matr.n

r. 
Ejerlav Bemærkninger 

10m Manstrup By, Bejstrup Teknikbrønde, midlertidige arbejdsareal 

8e Manstrup By, Bejstrup Midlertidige arbejdsareal 

61a Tolstrup By, Næsborg 

Teknikbrønde, midlertidige arbejdsareal 

og midlertidig adgangsvej (køreplader) 

13d Tolstrup By, Næsborg Midlertidig adgangsvej (køreplader) 

 

 

Øvrige relevante oplysninger  

Beskyttet natur - dispensation fra NBL § 3  

Kabelforbindelsen krydser en række arealer med § 3-natur. Energinet fremsender 

separat ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til Jammerbugt 

og Vesthimmerlands kommuner sideløbende med denne ansøgning. 

 

Energistyrelsen er ligeledes ansøgt om tilladelse til at underbore Limfjorden samt 

at optage de udtjente kabler på bunden af Limfjorden. Kystdirektoratet er 

høringsberettiget i den forbindelse. 

 

Energinet har i forbindelse med dialogen med lodsejerne indhentet fuldmagt til at 

søge om dispensation på deres ejendom. De underskrevne fuldmagter fra lodsejere 

af ejendommene listet i  Tabel Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i 

dokumentet.-1 er vedhæftet denne ansøgning. 

 

De lokale museer udfører arkæologiske forundersøgelser i maj-juni 2021. 

 

 

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. 

 

Natura 2000 

Det nærmeste Natura 2000-område (nr. 16 - Løgstør Bredning, Vejlerne og 

Bulbjerg) ligger ca. 1000 m mod vest. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-

området ses i bilag 3. 

 

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. Ved 

vurderingen er der særligt lagt vægt på afstanden til området samt at de reelle 

anlægsarbejder er væsentligt begrænsede rent fysisk, idet de sker ved underboring 

og foregår fra landbrugsarealer i omdrift. Der sker således ingen direkte påvirk-

ning af egentlige naturarealer. 
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Det ansøgte vil således efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre en væsentlig 

påvirkning af de natur-typer, levesteder og/eller arter, som området er udpeget for 

at bevare, og der er derfor ikke behov for en nærmere konsekvensvurdering.  

 

Bilag IV-arter 

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 de landbrugsarealer i omdrift, der midlertidig anvendes til 

arbejdsarealer, 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. 

 

 
Natura 2000 området markeret gul – blå markerer underboringsstederne på 

hver side af fjorden. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at der ikke er væsentlige forhold som taler 

imod det ansøgte, særligt når der henses til, at der er tale om fornyelse/vedlige-

hold af et infrastrukturanlæg af væsentligt samfundsmæssig interesse. 

 

Endvidere vil den landskabelige påvirkning mindskes væsentligt, når anlægget er 

etablere og de eksisterende synlige ledningsanlæg mv. er fjernet og erstattet af det 

ansøgte hvis eneste synlige dele er teknikbrønde; to på hver side af fjorden.  

 

Direktoratet har endvidere lagt vægt på, at det landskabeligt mest indgribende – 

opstillingerne på arbejdspladserne ved underboringen – er begrænset til en 

http://www.kyst.dk/
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perioden af ca. 2 måneder af dispensationsperioden. Direktoratet har endvidere 

valgt at forlænge dispensationsperioden med 1½ måned i forhold til det ansøgte, 

således evt. forsinkelser kan indeholdes. 

 

Kystdirektoratet har vurderet det ansøgte i forhold til international lovgivning om 

naturbeskyttelse og konkluderet, at der ikke er hensyn, der taler afgørende imod 

det ansøgte.  

 

Kystdirektoratet giver på denne baggrund dispensation til: 

- etablering af arbejdsarealer i perioden juni 2021 til medio februar 2022 udlagt 

som ansøgt. 

- Indretning af arbejdspladser inden for de udlagte arbejdsarealer for udførelse af 

underboring. Indretningen omfatter opstilling af skurvogne, materiel, bassin mv., 

Efter borearbejdets afslutning skal opstillet materiel fjernes fra området. 

- Anlæg af midlertidige køreveje til arbejdsarealet ved udlæg af køreplader efter 

behov.  

-   Etablering af to blivende teknikbrønde synlig i terræn på såvel nord- som 

sydsiden af Limfjorden som beskrevet i redegørelsen. 

såvel anlæg af teknikbrøndende som ansøgt som til etablering af to midlertidige 

arbejdsarealer som beskrevet.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
Jan Kofod Winther 

Specialkonsulent – Kystzoneforvaltning 

jkw@kyst.dk 

 

 

 

Bilagsliste: 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

Bilag 3: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området 
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Afgørelsen er også sendt til: 

 

Vesthimmerlands Kommune 

 Vesthimmerlands Kommune, post@vesthimmerland.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Vesthimmerland, 
vesthimmerland@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Himmerland-Aalborg himmerland-
aalborg@friluftsraadet.dk  

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

 Dansk Ornitologisk Forening, Vesthimmerland, vesthimmerland@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk  

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

  

Jammerbugt Kommune 

 Jammerbugt Kommune, raadhus@jammerbugt.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt, jammerbugt@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Nordvest v/ Jørn Schjøtler, 

nordvest@friluftsraadet.dk   

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

 Dansk Ornitologisk Forening, Jammerbugt, jammerbugt@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk  

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

 

raadhus@jammerbugt.dk; dn@dn.dk; jammerbugt@dn.dk; 

nordvest@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; dof@dof.dkjammerbugt@dof.dk; 

fr@friluftsraadet.dk; jyllandskredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-

kajak.dk; sager@jaegerne.dk; 

post@vesthimmerland.dk; dn@dn.dk; vesthimmerland@dn.dk; 

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

dof@dof.dk; vesthimmerland@dof.dk; jyllandskredsen@botaniskforening.dk; 

miljo@kano-kajak.dk; sager@jaegerne.dk; Brian Kastbjerg Petersen 

<btp@energinet.dk> 

 

 

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. 

 

  

http://www.kyst.dk/
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Bilag 3: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 12 
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