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Dispensation fra vandløbsregulativet for Syltgrøft - Stranden 
10, Ferring 

Lemvig Kommune har modtaget ansøgning om at bygge 3m fra øverste 
vandløbskant på matrikel 18ad, Ferring By, Ferring. De første 3m ønskes 
belagt med en træterrasse og huset placeres 7m fra øverste vandløbskant. 

Placeringen fremgår af vedlagte oversigtskort. 

Jf. vandløbsregulativet for Syltgrøft må faste anlæg ikke uden tilladelse an-
bringes nærmere øverste vandløbskant end 8 meter, da det kan forhindre 
vedligeholdelsesarbejdet i vandløbet.  

Afgørelse 

Lemvig Kommune meddeler dispensation fra vandløbsregulativ nr. 5 ”Sylt-
grøft, Hestdal Bæk og Grydsbæk” til at etablere en terrasse 3 meter fra 
øverste vandløbskant og en bygning 7 meter fra vandløbskanten på matri-
kel 18ad, Ferring By, Ferring. 

Tilladelsen gives efter vandløbslovens1 §69 stk 3 

Tilladelsen bortfalder tre år efter afgørelsen er meddelt, såfremt den ikke 
er benyttet inden denne dato. 

Tilladelsen gives under følgende vilkår 

- Der må ikke graves/jordbearbejdes indenfor 2 meter fra øverste 
vandløbskant 

- Projektet er kommunen økonomisk uvedkommende, herunder også 
eventuelle nedskridningsskader 

Klagefrist 

Lemvig Kommunes afgørelse annonceres og kan påklages i perioden 10. ja-
nuar – 7. februar 2022 
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Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, og kun såfremt der 
ikke klages over afgørelsen. Hvis der klages rettidigt over tilladelsen, må 
denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen. 

Klagevejledning ses sidst i tilladelsen. 

Sagsfremstilling 

Matrikel nr. 18ad Ferring By, Ferring (Stranden 10) har en særlig udform-
ning og placering der gør, at det nærmest er umuligt at bebygge grunden 
med de gældende afstandskrav til skel og arbejdsbæltet langs Syltgrøft.   

Den 3. september blev der givet dispensation til at bygge tættere på skel 
end de fastsatte 13 meter jf. tinglyst deklaration af 3. september 1980. 

 

Figur 1: Kort fra ansøgning med angivelse af det ønskede byggefelt og afstand til skel 
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Baggrund for tilladelsen 

Syltgrøft er et offentligt vandløb omfattet af regulativ nr. 5 ”Syltgrøft, Hest-
dal Bæk og Grydsbæk”.  

I vandløbsregulativet står der bl.a.: 
De til vandløbet grænsende ejendommes ejere og brugere er i øvrigt pligti-
ge til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder 
transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbets 
bredder. Arbejdsbæltet bliver normalt ikke over 8 m bredt. Bygninger, byg-
værker, faste hegn, beplantninger og lignende anlæg af blivende art må ik-
ke uden tilladelse anbringes nærmere øverste vandløbskant end 8 m, og for 
rørlagte strækninger ikke nærmere rørledningernes midte end 2 m. 

Regulativets bestemmelse om en afstand på 8 meter er sat for at sikre nok 
plads til at kunne arbejde omkring og i vandløbet i forbindelse med den lø-
bende vedligeholdelse.  

I det pågældende tilfælde, er det muligt at vedligeholde vandløbet fra den 
modsatte side (fra vejsiden), ligesom vandløbet er smalt nok til at det op-
tagne materiale fortsat kan placeres på begge sider, selvom der kun arbej-
des på den vestlige side. 

Syltgrøft er ikke omfattet af en vandområdeplan og er dermed ikke målsat. 

Vurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen (Natura 2000) og Habitat-
direktivets bilag IV-arter 

I henhold til habitatbekendtgørelsen skal Lemvig kommune foretage en 
vurdering af om ansøgningen påvirker udpegede Natura 2000 områder, el-
ler de strengt beskyttede plante – og dyrearter, der fremgår af habitatdi-
rektivets Bilag IV. 

Dispensationen giver ikke yderligere forstyrrelser end der er i området i 
dag, og derfor vurderer Lemvig Kommune at projektet ikke vil skade hver-
ken Natura 2000 områder eller beskyttede arter. 

Samlet vurdering 

Lemvig Kommune vurderer, at en dispensationen til at bygge tættere på 
vandløbet end de 8 meter på det pågældende sted, hverken besværliggør 
vedligeholdelsen i vandløbet eller påvirker afvanding eller beskyttede arter 
i området.  

Høring og udtalelser 

Bestemmelsen om et 8 meters arbejdsbælte er ikke lovbestemt men ude-
lukkende lavet af vandløbsmyndigheden selv for at sikre adgangen langs 
vandløbet. Derfor har Lemvig Kommune ikke haft afgørelsen i høring.  
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Naboer har dog haft planafgørelsen om dispensation fra deklaration til at 
bygge tættere på skel i høring. Der var ikke bemærkninger til sagen. 

Klagevejledning 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fø-
devareklagenævnet. 

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.bor-
ger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En kla-
ge er indgivet, når den er tilgængelig for Lemvig Kommune via Klageporta-
len. 

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. 
for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Lemvig Kommune. 

Hvis Lemvig Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen vi-
dere til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videre-
sendelsen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden 
om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af 
Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, 
skal du sende en begrundet anmodning til Lemvig Kommune som videre-
sender din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du 
kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk. 

Afgørelsen kan påklages af: 

1) den, afgørelsen er rettet til, 

2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sa-
gens udfald og  

3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan 
påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 i vandløbsloven efter 
miljø- og fødevareministerens nærmere bestemmelse. 

Domstolsprøvelse 

Der kan som udgangspunkt ikke klages over nævnets afgørelser til anden 
administrativ myndighed. 

Hvis du er utilfreds med nævnets afgørelse, kan du indbringe sagen for 
domstolene. Uanset om der anlægges retssag, er du forpligtet til at rette 
dig efter Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse, indtil domstolen måtte 
bestemme andet. 
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Med venlig hilsen 

Kristina Brochmann Pedersen 
Skov- og Landskabsingeniør 

 

 

Kopi af afgørelsen er sendt til: 
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. E-mail: mst@mst.dk 

Dansk Ornitologisk Forening 

Vestjylland: E-mail: lemvig@dof.dk.   

Jyllandskredsen: E-mail: dbf.oestjylland@gmail.com 

Danmarks Naturfredningsforening  

Masnedøgade 20, 2100 København Ø. E-mail: dn@dn.dk 

Lokalforening Lemvig/Thyborøn-Harboøre: E-mail: lemvig@dn.dk 

Friluftsrådet  

Scandiagade 12, 2450 København SV. E-mail fr@friluftsraadet.dk  

Limfjord Syd: Email: limfjordsyd@friluftsraadet.dk.   

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten. E-mail: post@sportfiskerfor-
bundet.dk 

Fiskeriinspektoratet i Nykøbing Mors, inspektorat-vest@fiskeristyrelsen.dk 

Holstebro Museum, info@holstebro-museum.dk 
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Oversigtskort 
Matrikel 18ad, Ferring By, Ferring (Stranden 10) er markeret med rødt 
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Figur 2: Billede før vandløbsvedligeholdelse. Stranden 10 ligger på grunden til venstre i billedet 

 
 

 


