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Tilladelse til reetablering af elkabel under vandløbet Sylten 

I forbindelse med den årlige vandløbsvedligeholdelse for offentlige vandløb 
af Sylten blev der overgravet en stikledning, der lå på vandløbsbunden mel-
lem matrikel 54d og 16q Ferring By, Ferring.  

Da stikledningen er over 30 meter fra beboers matrikel, er det NOE Net A/S 
ejendom. 

Jysk Energi Teknik har udbedret skaden og forlænget kablet og Ringkøbing 
Entreprenørforretning har efter gravet stikledningen ned i aftalt dybde på 
minimum 1 meter under vandløbsbunden.  

Forholdet blev udbedret umiddelbart efter hændelsen da beboerne på 
Lyngsletten 74 ikke havde strøm. Derfor er det kun følgende vilkår der er 
relevante i forbindelse med tilladelsen: 

1. at ledningens overkant ligger mindst 1,5 meter under vandløbets 
regulativmæssige bund, 

2. at ledningsejeren bærer alle følger med hensyn til krydsningen i til-
fælde, hvor vandløbet senere uddybes, reguleres eller på anden 
måde ændres. 

3. at der placeres afmærkning på siden af vandløbet. Afmærkningen 
vedligeholdes af ejeren af installationen 
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Figur 1: Placering af elkablet. Kablet krydser Sylten ved den gule markering 

Klagefrist  

Lemvig Kommunes afgørelse annonceres og kan påklages i perioden 13. de-
cember 2021 – 12. januar 2022 
Klagevejledning ses sidst i tilladelsen.  
 

Vurdering i forhold til Habitatbekendtgørelsen samt beskyttede arter 

Det vurderes at nedgravningen af elkablet er et så lille og kortvarigt ind-
greb, at det ingen betydning har for hverken Natura 2000 områder eller be-
skyttede arter. 

 

Med venlig hilsen 
 

Kristina Brochmann Pedersen 
Skov- og Landskabsingeniør 
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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 videre 
til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendel-
sen. 
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.


