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Dispensation til nedlægning af el-kabler indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen 
for fem gravhøje 

Vi giver hermed dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til nedlægning af elkabel indenfor 
beskyttelseszonen til fem gravhøje. Dispensationen er givet efter naturbeskyttelseslovens § 65, idet der 
dispenseres fra lovens § 18 (fortidsmindebeskyttelseslinje). Dispensationen bortfalder automatisk, hvis 
den ikke er udnyttet inden 3 år.  
 
Det er muligt at klage over afgørelsen indtil 4 uger fra brevets dato. Du må ikke udnytte dispensationen, 
før klagefristen er slut. Se vedlagte klagevejledning (Bilag 2). 

Vilkår 
1. Vesthimmerlands Museum skal kontaktes mindst 2 uger før gravearbejdet sættes i gang. 
2. Vesthimmerlands Museum er til stede ved gravearbejderne indenfor beskyttelseszonerne.  

 
Det er din pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om dispensationens indhold. 

Begrundelse for afgørelsen 
Vesthimmerlands Kommune modtog d. 16. juli ansøgning om dispensation til nedlægning af kabler 
indenfor 100 m af fem gravhøje. 
 
Det samlede projekt vedrører nedlægning af elkabel til net-tilslutning af solcelle park ved Navnsø til 
60/20kv stationen i Aars.  Det samlede tracé er ca. 9 km. Kablet placeres indenfor 
fortidsmindebeskyttelseslinjen til fem gravhøje beliggende hhv. på matriklerne 2an Søttrup By, Ulstrup 
(højsamling på tre gravhøje), 9f Søttrup By, Ulstrup og 4et Ulstrup By, Ulstrup.   
 
Der er ifølge jer, indhentet accept fra alle de private lodsejere på strækningen. 
 
Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 18 vedrørende fortidsmindebeskyttelseslinjen må der ikke foretages 
ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsmindet. Der må ikke etableres hegn, placeres 
campingvogne og lignende. Midlertidige terrænændringer såsom nedgravning af ledninger kræver også 
dispensation. Vilkårene i denne dispensation betyder, at der ikke ændres i fysiske forhold og der tages 
størst muligt hensyn til de arkæologiske lag.  
 
Nedlægningen af kablet kræver et 10 m bredt arbejdsbælte. Dette er inkl. plads til oplægning af det 
afrømmede jord. Kablet nedfældes i en gravekasse der er 0,8 m bred og 1,35-1,5 m dyb for hhv. 
nedlægning i vejareal og åbent land. Der afrømmes muld på hver side af kabelkassen; 1 m til den ene 
side og 3,5 m til den anden side. Se skitse nedenfor:  

Dato: 15. september 2021 
 
Teknik- og Økonomiforvaltning 
Frederik IX's Plads 1 
9640 Farsø 
 
Sagsnr.:  
01.05.02-P25-25-21 
 
Susan Hangstrup 
Telefon: 99 66 71 51 
Mobil: 40 24 27 64 
Mail: suha@vesthimmerland.dk 

 

  

A. ENGGAARD A/S 
Marathonvej 5 
9230 Svenstrup J 
 
Att. Morten Pugholm Rasmussen 



 

Side 2 af 9

 

Vesthimmerlands Museum er til stede under afrømningerne, og vil gennemgå det opgravede materiale 
for arkæologiske genstande. Terrænet retableres fuldstændig efterfølgende, så det ingen steder sker 
ændringer i terrænet/landskabet omkring højene.  
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Kommunens vurdering (opdelt på de tre lokaliteter jf. ovenstående kort) 
 
1.  
Krydsning af beskyttelseszonerne for højsamlingen beliggende på 2an Søttrup By, Søttrup. Højene har 
fredningsnr. 140974, 140975 og 140976. 
 
140974 er den nordligste af de tre høje, og den beskrives som: 0,8 x 11 m med vag omkreds, lynggroet i 
mindre udyrket areal 
 
140975 er den midterste høj, og beskrives som: den nordligste af to tæt sammenliggende høje; 2,2 x 17 
m. Overfladen noget ujævn efter beplantning. Græsgroet og bevokset med bjergfyr. På grænse mellem 
ager og mindre, udyrket areal. 
 
140976 er den sydligste høj, og beskrives som: Sydligste af to tæt sammenliggende høje: 2,25 x 16 m. I 
toppen en større (3 x 3,3 m bred, ca. 0,3 m dyb) og en mindre sænkning. Overfladen noget ujævn efter 
beplantning. Græsgroet og bevokset med bjergfyr. På grænse mellem ager og mindre, udyrket areal.  
 
Kablet kommer fra nordvest, og går ind i beskyttelseszonen 58 m nord for nærmeste høj. Tracéet slår et 
knæk mod syd, og går vest om højene indtil en afstand af 15 m.  
Som beskrevet medfører kabelnedlægningen ikke en varig ændring af terrænet og landskabet. Bygherre 
har oplyst, at det ikke er muligt at føre kablet udenom beskyttelseszonerne med henvisning til følgende; 
Arealet øst for højene er kortlagt som V1 forurenet jord, og landbrugsarealet vest for højene er både 
gennemskåret af dræn-ledninger og markvandingsanlæg.  
 
Under forudsætning af at Vesthimmerlands Museum er til stede under gravearbejdet, og fordi der ikke er 
alternative veje udenom beskyttelseszonerne, vurderer Vesthimmerlands kommune, at dette er et særligt 
tilfælde der kan dispenseres til.  
 
2.  
Krydsning af beskyttelseszonen for højen beliggende på 9f Søttrup By, Ulstrup. Kablet krydser 
beskyttelseszonen på matr. nr. 9u Søttrup By, Ulstrup. Højen har fredningsnr. 140978 og beskrives som:  
højrest, træbevokset ved indkørsel til landejendom. 
 
Kablet krydser i beskyttelseszonens periferi, i en afstand på 90 m til højen.  
 
Under forudsætning af at Vesthimmerlands Museum er til stede under gravearbejdet, vurderer vi at dette 
er et særligt tilfælde der kan dispenseres til. 
 
3. 
Krydsning af beskyttelseszone for højen beliggende på  4et Ulstrup By, Ulstrup. Højen har 
fredningsnummer 140979, og beskrives som; "Rishøj", 3,25 x 18 m. (Ca. 4 m inden for sydøstlige højfod 
en 5 m lang (sydøst-nordvest) og ca. 2 m bred, omtrent til- bundgående nyere nedgravning). I højfod 
mod øst en ca. 2 x 2 m bred, gammel indgravning. (Tæt op til den udflydende syd- østlige højfod et 
hønsehus). I nordvest og vest granbeplantet skel langs højfoden. Kratovergroet høj i privat baghave. 
 
Kabeltracéet krydser beskyttelseszonen som anvist på nedenstående billede. Der er sket en lokal 
tilpasning af projektet siden det oprindelige tracé, som ses på oversigtskortet ovenfor.  
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Kablet kommer ind i beskyttelseszonen fra øst. Det graves ned på den dyrkede mark, men underbores 
under træerne ved ejendommen og under Aalborgvej. Syd for vejen lægges det igen til overfladen. 
Kablet passerer højen indenfor 26 meters afstand. Grunden til at kablet skal placeres her, er efter 
udsagn fra bygherre følgende: Det er ikke muligt at lægge kablet i vej-arealet under gæste-princippet, 
fordi der ikke er plads lokalt. Kommunen ejer arealet syd for vejen. Det hører til Aars flyveplads, og 
kommunen kan ikke tilbyde nedlægning af kablet herunder.  
 
Under forudsætning af at Vesthimmerlands Museum er til stede under gravearbejdet, og fordi der ikke er 
mulighed lokalt for at komme udenom beskyttelseszonen, vurderer vi, at dette er et særligt tilfælde der 
kan dispenseres til. 
 
Natura 2000 
Ifølge habitatbekendtgørelsen (Bek. nr. 1595 af 6. december 2018) skal der foretages en vurdering 
af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-
område væsentligt. Korteste afstand fra en af de omhandlende gravhøje til et Natura 2000 område er 
1200 m, hvilket er afstanden til H17, Navnsø med hede. Vi vurderer ikke at projektet kan have en 
væsentlig påvirkning på arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget på baggrund af afstanden.  
 
 
Bilag IV 
Flere dyr og planter er optaget på bilag IV efter EF-habitatdirektivet. Ifølge habitatbekendtgørelsens § 10, 
kan der ikke gives § 18-dispensation hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller raste-
områder for dyr optaget på bekendtgørelsens Bilag IV. 
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Kablet nedlægges primært på markjord i omdrift, hvor der ikke vurderes at være egnede yngle- og 
rasteområder for bilag IV-arter. Flere steder krydser kablet biotoper såsom læhegn og træbevokset 
haveanlæg.  Her underbores kablet, så biotoperne ikke forstyrres. Vi vurderer derfor ikke at projektet kan 
påvirke yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.  
 

Yderligere oplysninger 
Du kan finde kort, luftfotos og oplysninger om din ejendom på Kommunens digitale kortværk. Find det via 
kommunens hjemmeside (søg efter kort i søgefeltet) eller følg linket: 
https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?page=Borgerkort&Site=vesthimmerland 
 
Har du brug for hjælp til at navigere i kortet, er du velkommen til at kontakte mig. 

Forholdet til museumsloven 
Hvis der findes spor af fortidslevn under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks 
anmeldes til Vesthimmerlands Museum, tlf.: 98 62 35 77, e-mail: byggesager@vmus.dk (jf. 
museumslovens § 27, stk. 2). 
 
Behandling af dine oplysninger 
I din sag kan der ske behandling af personlige oplysninger. De vil blive behandlet fortroligt og 
efter Databeskyttelsesforordningen og lov på området. Har du spørgsmål kan du kontakte 
kommunens databeskyttelsesrådgiver på telefon 99 66 78 19 eller e-mail dpo@vesthimmerland.dk. Du 
kan læse mere om kommunens persondatapolitik på www.vesthimmerland.dk. 
 
 
Jeg kan kontaktes på tlf.: 9966 7151 eller e-mail: suha@vesthimmerland.dk 
 
Med venlig hilsen 
 
Susan Hangstrup 
Biolog 

https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?page=Borgerkort&Site=vesthimmerland
mailto:byggesager@vmus.dk
http://www.vesthimmerland.dk/
mailto:suha@vesthimmerland.dk


Bilag 
1. Kortbilag 
2. Klagevejledning 
3. Lovtekst 

 
Afgørelsen er sendt til: 
 Danmarks Naturfredningsforening: dnvesthimmerland-sager@dn.dk; vesthimmerland@dn.dk  
 Miljøstyrelsen: mst@mst.dk  
 Vesthimmerlands Museum: byggesager@vmus.dk  
 Slots- og Kulturstyrelsen: fortidsminder@slks.dk; postfor@kulturarv.dk  
 Friluftsrådet: kraghchr@post3.tele.dk  
 Danmarks Kulturarvs Forening: post@kulturarvsforening.dk 
 Ansøger 

mailto:dnvesthimmerland-sager@dn.dk
mailto:vesthimmerland@dn.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:byggesager@vmus.dk
mailto:fortidsminder@slks.dk
mailto:postfor@kulturarv.dk
mailto:kraghchr@post3.tele.dk
mailto:post@kulturarvsforening.dk


Bilag 1 Kortbilag Kortet er ikke målfast. 
 

 
Figur 1. Oversigtskortet viser hele kabel-tracéet fra solcelleparken i nord (ved Navnsø) til Aars 
transformatorstation i syd. De tre steder hvor kablet skal krydse en fortidsmindebeskyttelseslinje, er 
markeret og nummereret 1-3. Fortidsminderne ses som røde prikker og cirklerne er deres 100 meters 
beskyttelseslinje.  



Bilag 2 

Klagevejledning  
 
Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger fra offentliggørelsen. Ansøger, ejer, offentlige 
myndigheder samt en række foreninger og organisationer kan klage over kommunens afgørelse.  
 

Hvis du ønsker at klage 
Du skal klage skriftligt på klageportalen via borger.dk, virk.dk eller direkte gennem link til Nævnenes Hus 
klageportal. 
 
Der er direkte link via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk/start-din-
klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/  
 
Det kan være belagt med gebyr at klage. Reglerne fremgår af samme hjemmeside om klagevejledning 
Link til Klagevejledning Nævnenes Hus  
 
Hvis du er fritaget for digital post, kan du anmode om at blive fritaget for at benytte klageportalen. Du 
sender klagen og anmodningen om fritagelse til natur@vesthimmerland.dk eller på papirpost til 
Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars. 

Hvis der kommer en klage 
Hvis der kommer en klage fra en anden, vil du blive orienteret.  
 
En rettidig klage gør, at dispensationen ikke må udnyttes, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet 
bestemmer noget andet.  
 
Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.   

Søgsmål 
Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven 
være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. 

http://borger.dk/
http://virk.dk/
https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
mailto:natur@vesthimmerland.dk


Bilag 3 
 
Naturbeskyttelseslovens § 18 (fortidsminder) 
 
§ 18. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 meter fra fortidsminder, der er 
beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og 
lignende.  
 
Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for  
 
1) mindre vedligeholdelsesarbejder på bygninger, idet bygningshøjden ved tagarbejder kun må forøges 

ubetydeligt,  
2) landbrugsmæssig drift bortset fra tilplantning,  
3) gentilplantning af skovarealer, der ligger uden for det areal, der er beskyttet efter museumsloven, og 

beplantning i eksisterende haver og  
4) sædvanlig hegning på jordbrugsejendomme.  
 
Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for fortidsminder, der ikke er synlige i terrænet, samt for fortidsminder, der er nævnt i 
bilag 1 til loven.  
 


