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Vandløbsafgørelse - Netkabel mellem Hygum og Thyborøn 

Vestjyske Net har søgt om tilladelse til at krydse det offentlige vandløb 
mellem Ferring sø og Hygum Nor samt Bikanal IV og Hovedkanal I. Derud-
over krydses en række mindre grøfter, som også er omfattet af vandløbslo-
vens bestemmelser. Se oversigtskort på bilag 1.  

Krydsning af vandløb med kabler er omfattet af Vandløbslovens samt af Be-
kendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering m.v og skal dermed 
godkendes af vandløbsmyndigheden.  
Både offentlige og private vandløb er omfattet af reglerne for krydsning af 
vandløb.   

Kommunens afgørelse 
Lemvig Kommune giver hermed tilladelse til at krydse de nødvendige vand-
løb med et nyt 60 kV kabelanlæg fra Hygum til Thyborøn på vilkår listet 
herunder. 

Tilladelsen meddeles med hjemmel i Vandløbslovens1 § 47 og Bekendtgø-
relse om vandløbsregulering og –restaurering m.v.2 §9 stk. 2. 
 
Afgørelsen er truffet, da det er vurderet, at sagen ikke har væsentlig indfly-
delse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold. 

Tilladelsen gives på følgende vilkår:  
1. at ledningens overkant ligger mindst 1,5 meter under vandløbets 

regulativmæssige bund, 
2. at vandløbet ikke tilføres sand eller andet materiale under etable-

ringsarbejdet, 

 

1 LBKG nr. 1217 af 25. november 2019 
2 BKG nr. 834 af 27. juni 2016 

Afsender: Lemvig Kommune
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig

VESTJYSKE NET SERVICE A/S 
Sandagervej 20
7400 Herning

Dato 02-03-2021

A01-2 Natur og Miljø
Rådhusgade 2
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Telefon: 9663 1200
www.lemvig.dk

J.nr.: 06.02.16P19-1-21

Ref.: KRPE
Dir.tlf.: 9663  1119
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3. at vandløbet ikke beskadiges under krydsningen, ligesom krydsnin-
gen ikke fremadrettet må give skade på vandløbet 

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

5. at der placeres afmærkning på siden af vandløbet. Afmærkningen 
vedligeholdes af ejeren af installationen, 

6. at Lemvig Kommune orienteres ved brev eller e-mail med vandlø-
bets navn og koordinater for underboringen. Koordinaterne ønskes 
angivet i Euref89 (eksempel (y,x)=(6271035,4529479)), 

7. at Lemvig Kommunes natur og miljøafdeling får besked pr e-mail, når 
arbejdet indledes, 

8. at de nødvendige aftaler med lodsejere og berørte parter er indgå-
et, 

9. at tilladelsen udnyttes inden 3 år 
 

Klagefrist  
Lemvig Kommunes afgørelse annonceres og kan påklages i perioden 25. 
marts – 29. april 2020. 
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 
Vestjysk Net service A/S har den 2. februar 2021 søgt om tilladelse til at 
nedgrave kabel mellem Thyborøn og Hygum. 

Det anmeldte betyder, at der skal krydses vandløb. Dette gøres ved at sky-
des kabel under både de offentlige og private vandløb. 
Ansøger oplyser at starten af underboring begynder minimum 3 meter fra 
vandløbets ene kant og slutter minimum 3 meter fra vandløbets modsatte 
kant og at kablerne etableres minimum mindst 1,50 meter under den regu-
lativmæssige bund eller minimum 1,50 meter under den faktiske bund, hvis 
denne er lavere en den regulativmæssige bund. 

Vandløbene ligger indenfor hhv. Harboøre Pumpelag og Plet Enge Landvin-
dingslag. Harboøre pumpelag varetager vedligeholdelse af de offentlige 
vandløb indenfor pumpelagets grænser. Vandløbene afvander til Limfjor-
den.  
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Figur 1: Kablet er markeret med rød linje og underboringerne er markeret med gul. Der er en del 
krydsninger af private vandløb/grøfter og 1 offentligt vandløb (vandløb mellem Ferring sø og Hygum 
Nor) 

 
Figur 2: Kablet med markeret med rød linje og underboringerne med gul. Her krydses de offentlige 
vandløb Bikanal IV og Hovedkanal I 
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Tidsplan 
Anlægsperioden ønskes at være i tidsrummet 1. juni til 1 december 2021. 
Der er dog stillet vilkår om, at arbejdet foregår udenfor for fuglenes yngle-
tid fra 1. april til 15. juli i dispensationen fra §3 i Naturbeskyttelsesloven. 
 
Økonomiske forhold 
Ansøger afholder anlægs- og vedligeholdelsesomkostningerne i forbindelse 
med kablerne. 
 
Baggrund for tilladelse 
Afvandingsinteresser 
Der ændres ikke på dræn- eller afløbsforholde til og fra vandløbet, og der-
for vurderer Lemvig Kommune at krydsningerne ikke har betydning for af-
vandingsinteresserne i området. 
 
Miljømæssige interesser 
Vandløbene i dette område er stærkt modificerede og er ikke omfattet af 
vandområdeplanerne.  
Lemvig Kommune vurderer, at krydsningerne med de stillede vilkår, samlet 
set ikke vil kunne medføre en negativ miljøpåvirkning i slutrecipienten Lim-
fjorden. 

Vurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen (Natura 2000) 
Området, hvor der nedlægges kabler ligger i og tæt op ad Natura 2000 om-
råde Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø, nr. 28.  

Det vurderes, at nedlægningen af kablet og det meget lille indgreb i vand-
løb og naturbeskyttede arealer ingen betydning har for Natura 2000 områ-
det eller de arter og naturtyper, det er udpeget på grundlag af, da det ree-
tableres efterfølgende og arbejdet udføres udenfor fuglenes yngletid.  

Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bi-
lag IV-arter) 
En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan 
have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på eller 
ved strækningen, hvor kablet lægges. På baggrund af faglig rapport nr. 322 
fra Danmarks Miljøundersøgelser samt Lemvig kommunens øvrige kend-
skab vurderes umiddelbart, at der kan være Odder, spidssnudet frø, stor 
vandsalamander, evt. strandtudse og småflagermus. 

Kablet nedgraves eller skydes under naturområder/ vandløb, det vurderes 
at områderne hurtigt vil være reetablerede. Fælles for Bilag IV-artsdyrene 
er, at de kan blive kortvarige forstyrret, men at projektet vurderes ikke at 
skade yngle- eller rasteområderne for nogle af de arter, der er optaget på 
bilag IV i Habitatdirektivet. 
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Samlet vurdering 
Det er Lemvig Kommunes samlede vurdering, at krydsningerne af vandlø-
bene med de stillede vilkår kan ske uden negative konsekvenser for vand-
løbssystemet, omkringliggende natur og afvandingsinteresserne i området. 
 
Høring, udtalelser og offentliggørelse 

Det er lodsejers ansvar at orientere de berørte parter i forbindelse med 
projektet. 

Da projektet ikke skønnes at have nogen væsentlig betydning for vandlø-
bets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har Lemvig Kommu-
ne (vandløbsmyndigheden) valgt at fravige bestemmelserne om at sende 
projektet i høring jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -re-
staurering mv. 

Ansøgningen har dog været sendt til kommentering hos Harboøre pum-
pelag, der varetager vedligeholdelse af de offentlige vandløb i en stor del af 
området.  

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. 
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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. 
 

Med venlig hilsen 

Kristina Brochmann Pedersen 
Skov- og Landskabsingeniør 

 

Kopi af afgørelsen er sendt til: 
- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland. E-mail: lemvig@dof.dk.   
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. E-

mail: natur@dof.dk 
- Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen - E-mail: dbf.oestjyl-

land@gmail.com 
- Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. E-mail: mst@mst.dk 
- Danmarks Naturfredningsforening Lemvig/Thyborøn-Harboøre. E-mail: 

lemvig@dn.dk 
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-havn Ø. 

E-mail: dn@dn.dk  
- Friluftsrådet Limfjord Syd.  Email: limfjordsyd@friluftsraadet.dk.   
- Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV. E-mail fr@friluftsraa-

det.dk. 
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten. E-mail: 

post@sportfiskerforbundet.dk 
- Fiskeriinspektoratet i Nykøbing Mors, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk 
- Holstebro Museum, info@holstebro-museum.dk 
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Bilag 1 – Oversigtskort – Krydsning af vandløb med Netkabel fra Hygum til Thyborøn 

Kablet er markeret med rød linje og vandløb med blå 


