
Hjørring Kommune

Team Natur
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Telefon 72 33 33 33
Fax 72 33 30 30
hjoerring@hjoerring.dk
www.hjoerring.dk

 
 
  
Nord Energi Net A/S 
  
 
   

 
Hjørring den 01-09-2021 

Sagsnr.: 01.05.02-P25-7-21 

 
Dispensation til placering af transformatorstation indenfor å-
beskyttelseslinjen, omfattet af naturbeskyttelseslovens § 16 
 
Hjørring Kommune giver herved dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 

1. Afgørelsen er truffet efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1.  

 

Der gives hermed dispensation til placering af en transformatorstation på matr.nr. 

35a Sdr. Bindslev By, Bindslev indenfor åbeskyttelseslinjen til Uggerby å.  Hele 

matriklen er omfattet af å-beskyttelseslinjen til Uggerby Å (Naturbeskyttelseslovens § 

16).  

 

 
Fig. 1 Placering af transformatorstation.  

 

Redegørelse 
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Transformatorstationen placeres på nordsiden af Ejåsvej, nær ejendommen Ejåsvej 

1. Matr. nr. 35a   Sdr. Bindslev By, Bindslev, ejes af Helle Jensen og Palle Steen 

Jensen. 

 

Der nedlægges ikke nyt kabel, men transformatorstationen flyttes fra den nuværende 

placering på matr.nr. 36h Sdr. Bindslev By, uden vejadgang, til en placering langs 

Ejåsvej, hvor kablet krydser vejen.  

 

 
Fig. 2 Åbeskyttelseslinjen på matr. nr. 35a Sdr. Bindslev By, Bindslev 

 

 

Transformatorstationen er udformet som et lille hus i stålplader. Det er 2,2 meter 

langt, 2 meter bredt og 1,5 meter højt.  

 

Transformatorstationen placeres i en afstand på ca. 100 meter fra Uggerby å, nær 

ejendommen Ejåsvej 1.  

 

Området ligger indenfor Kommuneplansudpegningerne Naturområder og Økologiske 

forbindelser, der knytter sig til åen og de naturlige omgivelser. 
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Projektet berører ikke beskyttet natur. Transformatorstationen er af beskedne 

dimensioner og højde, og placeres i stor afstand fra åen nær eksisterende 

bebyggelse.  

  

 

Kommunens vurdering: 
Å-beskyttelseslinjen har til hovedformål at sikre søer og åer som værdifulde 

landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og 

dyreliv.  

 

Kommunen kan give dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1, når der er 

tale om et nødvendigt formål, der bør gå forud for den generelle 

beskyttelsesinteresse og hvor der tages størst muligt hensyn til formålene for å-

beskyttelsen, og der ikke ved en dispensation skabes en præcedensvirkning i strid 

med det generelle formål med reglerne. I denne sag foreligger sådanne 

omstændigheder.  

 

I de særligt værdifulde naturområder må der ikke etableres tekniske anlæg, der 

forringer naturværdierne. I de økologiske forbindelser må der ikke etableres tekniske 

anlæg, der kan danne barrierer for spredningen af dyr og planter.  

 

Husene er nødvendigt anlæg i forhold til strømforsyning. Den ringe størrelse, højde 

og placering nær eksisterende bebyggelse betyder, at de ikke medfører en væsentlig 

ændring af landskabet omkring Uggerby å på dette sted, de forringer ikke 

naturværdier eller virker som barriere for spredningen af dyr og planter.  

 

Hjørring Kommune vurderer derfor, at der kan gives dispensation til placeringen af 

transformatorstationen.  

 

Projektet berører ikke internationale beskyttelsesområder eller beskyttede arter. 

Nærmeste Natura2000-område (Nr. 3 Jerup hede, Råbjerg og Tolshave mose) ligger 

over 6 km væk.  
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Kommunen skønner, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og 

plantearter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV.  

 

Detaljeret kendskab til enkelte arters forekomst i området haves ikke, men vejkanten 

hvor transformatorstationen opføres vurderes ikke at være potentielt levested for 

nogen arter.  

 
Orientering fra Museerne: 
Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for 

iværksættelse af jordarbejdet skal Museumslovens § 25-27 iagttages. Disse 

bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og 

anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om 

risikoen for fund af arkæologisk betydning, samt besked om de 

finansieringsmæssige konsekvenser.  

 

Findes der under jordarbejdet alligevel spor af fortidsminder, fx knogler, 

flintredskaber, lerkarskår m.m., skal arbejdet standses, i det omfang det berører 

fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til museet.  

 

Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til nedenstående statsanerkendte 

kulturhistoriske museum: Vendsyssel historiske museum, Museumsgade 3, 9800 

Hjørring. Tlf. 9624 1050. E-mail: oldtid@vhm.dk. 

 

Lovgrundlag:  
Afgørelsen er truffet efter naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1 jf. § 65, stk. 1.  

Kommunalbestyrelsen kan gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 16, stk. 1. 

 

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato eller ikke har 

været udnyttet i tre på hinanden følgende år.  

 

Oplysninger i øvrigt 
  Betingelserne i afgørelsen er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder 

over ejendommen. 
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Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside. 

 

Klage og søgsmål: 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet inden fire uger. Du klager via Klageportalen, som du finder et 

link til på forsiden af www.naevneneshus.dk 

For mere information se klagevejledningen. 

 

En evt. retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 mdr. fra dags 

dato, jf. lovens § 88, stk. 1. 

 
 

Med venlig hilsen 

 

Christina Weidick Kærsgaard  

Naturmedarbejder 

+4572336767 

cwk@hjoerring.dk 

 

Bilag 
1. Klagevejledning 

 

Kopi af afgørelsen sendes til ansøger og berørte lodsejere 
Palle Steen Nielsen 

Helle Jensen 

 

Kopi af afgørelsen sendes til myndigheder og klageberettigede organisationer 
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  

Danmarks Naturfredningsforening, Hjørring afd., dnhjoerring-sager@dn.dk   

Danmarks Naturfredningsforening, Samrådet, thorkild.kjeldsen@mail.tele.dk  

DOF- Hovedkontoret, natur@dof.dk 

DOF-Hjørring, hjoerring@dof.dk 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
mailto:mst@mst.dk
mailto:dnhjoerring-sager@dn.dk
mailto:thorkild.kjeldsen@mail.tele.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:hjoerring@dof.dk
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Friluftsrådet i Vendsyssel, att. Thomas Elgaard Jensen, Kragkærvej 5, Astrup, 9800 

Hjørring, vendsyssel@friluftsraadet.dk  
Vendsyssel Historiske Museum oldtid@vhm.dk 

 

mailto:vendsyssel@friluftsraadet.dk
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Bilag 1 

Vejledning om klagemuligheder m.v. efter Naturbeskyttelsesloven  
  
Hvem kan klage:                 
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af   

 adressaten for afgørelsen (normalt ansøgeren), ejeren af den ejendom, som 
afgørelsen vedrører,  

 offentlige myndigheder,  
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,  
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 

natur og miljø, og  
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.  

4 ugers klagefrist: 
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på 
en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. En tilladelse må ikke 
udnyttes, før klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for 
klagefristens udløb. En klage skal således være tilgængelig for førsteinstansen i 
Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i 
Klageportalen) senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber. 
  
Opsættende virkning: 
En rettidig klage har opsættende virkning. Det betyder, at det, der er tilladt eller påbudt i 
afgørelsen, ikke må udføres, før klagemyndighedens afgørelse foreligger. 
Klagemyndigheden kan dog bestemme andet.  
  
Klagen sendes til:                
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen www.naevneneshus.dk/  
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage 
er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
  
I alle sager, der kan indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet, opkræves som 
udgangspunkt gebyr for at klage. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en 
borger eller en virksomhed/organisation. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden 
om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for 
at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hjørring Kommune på e-
mail: natur@hjoerring.dk. Anmodningen videresendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, 
som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  
 

http://www.naevneneshus.dk/
mailto:natur@hjoerring.dk


  

 

 

 

 

                                                                                Side 8 

 
Orientering: 
Kommunen giver den, der har fået en dispensation eller et påbud, underretning om en 
indgivet klage og om klagens opsættende virkning. Ligeledes sendes i kopi myndighedens 
kommentarer til sagen og klagepunkterne. 

                                          
Civil retssag 
Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt 
inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 
regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.  
 


