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Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 - fortidsmindebeskyttelseslinjen, til etablering af 10Kv aftagerkabel for vindmøllestrøm fra Foelbæk vindpark
Struer Kommune har den 19. juli 2017 modtaget din ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 (100 meter fortidsmindebeskyttelseslinje) til nedgravning af 10kv aftagerkabel.
Kablet nedgraves på strækningen mellem Foelbæk Vindpark, Grønkjærvej,
og transformatorstation på Grydhøj 2, Struer. En del af kablet påtænkes nedgravet inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen - ca. 12 meter fra en gravhøj,
vist på vedlagte kort. Tracebredden er 70 cm og dybden er 95-105 cm.
Afgørelse
Der gives hermed dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 3 til
det ansøgte.
Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristen på 4 uger er udløbet. Der
gøres yderligere opmærksom på, at tilladelsen bortfalder automatisk, hvis
den ikke er udnyttet inden 3 år fra dags dato.
Dispensationen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside
www.struer.dk d. 14. august 2017.
Begrundelse
Naturbeskyttelsesloven har til formål at værne om landets natur og miljø og
tilsigter særligt at beskytte bl.a. naturmæssige, landskabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier.
Kablet nedgraves i en dybde på mellem 95 og 105 cm og vurderes ikke have
nogen negativ indflydelse på oplevelsen af fortidsmindet som kulturhistorisk
element i landskabet.
Der er indhentet en udtalelse fra Holstebro Museum, som vurderer, at der
ved kabelarbejdet er ringe risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder
og har derfor ingen indsigelser mod en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18 til det påtænkte kabelarbejde. Holstebro Museum gør opmærksom
Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på
dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at
få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte
oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside:
www.datatilsynet.dk
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på at skulle man påtræffe spor efter fortidsminder, skal anlægsarbejdet øjeblikkeligt standses i det omfang, det berør fortidsmindet, jf. museumslovens
§ 27, stk. 2. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Holstebro Museum.
Gravhøjen og beskyttelseslinjen er beliggende på hede, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Kablet graves ned i udkanten af det beskyttede naturareal og vurderes ikke at have nogen negativ effekt herpå. Der er
ca. 2,6 kilometer til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000), og Struer Kommune vurderer, at Natura 2000-området ikke bliver påvirket. Endvidere vurderes det, at beskyttede arter efter Habitatdirektivets bilag IV ikke bliver berørt af kabelarbejdet.
Klagemulighed
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelsesloven påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet.
Afgørelsen efter planloven kan påklages af:
• Ejer af ejendommen og ansøger
• Offentlige myndigheder
• Berørt nationalpark
• 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 berør
sådanne interesser.
Klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen
sammen med eventuelle bemærkninger og sagsakter. Klageportalen findes
gennem www.borger.dk eller www.virk.dk.
Yderligere vejledning om pris, sagsbehandlingstid mv. kan findes på Miljøog Fødevareklagenævnets hjemmeside: http://nmkn.dk/.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Eventuel klage over afgørelsen skal være fremsendt senest mandag d. 11.
september 2017 kl. 23.59. En klage over afgørelsen har ikke opsættende
virkning.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen
til den følgende hverdag.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden seks måneder fra modtagelse af afgørelsen. jf. naturbeskyttelsesloven § 88, stk. 1.
Ansøger vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.
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Med venlig hilsen

Iben Bang Nielsen

Kopi sendt til
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø – e-mail: mst@mst.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V – email: natur@dof.dk
DOF’s lokalgruppe – e-mail: struer@dof.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø –
e-mail: dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening Struer – e-mail: dnstruer@dn.dk
Holstebro Museum – e-mail: lis.helles@holstebro-museum.dk
Friluftsrådet, Kreds Limfjord Syd v/ Anni Juhl Jørgensen, Fredensvang 30,
Bremdal, 7600 Struer – e-mail: ajj-7600@webspeed.dk
Frands Jensen, Jagtforeningerne i Struer Kommune, Tjørnevej 29, Serup,
7790 Thyholm – e-mail: frands.jensen@altiboxmail.dk
Kulturarvsstyrelsen – e-mail: postfor@kulturarv.dk
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