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Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til spildevandsledning gennem beskyttet vandløb 
 
Rebild Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at nedgrave en spil-
devandsledning på tværs af det beskyttede vandløb Sortebækken på matrikel nr. 2g, Nøragergård Hgd., 
Durup og 8g, Boldrup By, Stenild (se kort i bilag 1). 
 
Rebild Kommune meddeler dd. også tilladelse efter vandløbsloven til krydsningen.  
 
Dispensationen gives på samme vilkår som i tilladelsen efter vandløbsloven - herunder særligt: 
 

 Gennemgravningen skal ske i en tør periode med stabilt vejr, hvor der ikke er vand i vandløbet.  
 

 Gennemgravningen må udføres med en udgravningsbredde på maksimalt 5 meter. Ved retable-
ringen skal der udlægges grus i vandløbsbunden og kokosmåtter på brinkerne i hele udgrav-
ningsbredden.  

 
 Der må ikke etableres brønde nærmere end 2 meter fra vandløbet. De 2 meter måles fra vandlø-

bets øverste kant. 
 

 Rebild Vand & Spildevand A/S skal selv at træffe de nødvendige aftaler med alle, som berøres af 
projektet.  

 
 
Projektbeskrivelse 
UCON ApS har på vegne af Rebild Vand og Spildevand A/S søgt om tilladelse/dispensation til etablering af 
en ny Ø500 mm PE100 PN10 Kloakledning under Sortebækken beliggende i skel mellem matrikel nr. 8g, 
Boldrup By, Stenild og 2g, Nøragergård Hgd., Durup. Trykledningen vil indgå i det fremtidige afskærende 
pumpesystem, som skal transportere spildevand fra Vesthimmerlands og Rebild Kommune til rensning i 
Mariagerfjord Kommune. 
 
Sortebækken er et privat vandløb, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Ejeren af matr.nr. 8g, 
Boldrup By, Stenild (Løgstørvej 151) oplyser, at der kun meget sjældent løber (lidt) vand i vandløbet, og 
at dette kun forekommer ved tøbrud eller i meget våde perioder. Ved UCON´s besigtigelse af vandløbet 
den 19. august 2022 var vandløbet også tørt. 
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Vandløbet krydses ved gennemgravning med rørtop mindst 2 meter under fast vandløbsbund. Gennem-
gravningen sker med en udgravningsbredde på maks. 5 meter gennem vandløbet, som retableres til 
samme stand efterfølgende. Afrømmet muld lægges i særskilt depot. Når ledningen er lagt, retableres 
ledningsgraven med råjord og mulden genanvendes for at bevare eksisterende frøbank. Derudover ud-
lægges der grus i vandløbsbunden og kokosmåtter på brinkerne i hele udgravningsbredden, som bliver 
maks. 5 meter. Evt. eftersåning afhænger af årstiden samt aftalerne med myndigheden og lodsejeren.  
 
Gennemgravningen inklusiv retablering kan gennemføres på 2 arbejdsdage og den udføres i en periode 
med stabilt tørvejr, hvor der ikke løber vand i vandløbet. Arbejdet udføres i 2023. 
 
Rebild Kommune har tidligere på året meddelt Rebild Vand og Spildevand A/S tilladelse efter vandløbslo-
ven til krydsning v. underboring af Sortebækken umiddelbart vest for Løgstørvej. Tracéet er efterfølgen-
de flyttet til den nu ansøgte placering efter indsigelse fra en lodsejer. Samtidig er metoden ændret fra 
styret underboring til gennemgravning i en tør periode. Dette er blandt andet på baggrund af, at vandlø-
bet i perioder fremstår tørt og uden tegn på vandstrømning. Ud over de økonomiske besparelser ved en 
gennemgravning af vandløbet vil dette også være fordelagtigt i forhold til påvirkningen på naboarealer 
samt i forhold til at minimere projektrisikoen (risiko for forhindringer i jorden (sten mv.) i forbindelse 
med underboringen). 
 
Kommunens vurdering 
Selve vandløbet (Sortebækken) er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, men de tilstødende arealer er 
ikke beskyttede. Der er en samfundsmæssig interesse i at ledningen etableres, og det vurderes at meto-
den og beliggenheden sikrer, at den naturmæssige skadevirkning er meget begrænset. Vandløbet lægges 
med rørtoppen mindst 2 meter under vandløbets faste bund. Gennemgravning foretages i en tør periode 
hvor der ikke er vand i vandløbet og der retableres med grus i vandløbsbunden og kokosmåtter på brin-
kerne i hele udgravningsbredden, og gennemgravning samt retablering forventes udført på 2 dage.  
 
Sortebækken har miljømålet god økologisk tilstand i vandområdeplanerne 2021-2027 og der er ikke mål-
opfyldelse, da tilstanden for smådyr er vurderet som moderat i vandområdeplanerne. Den kemiske til-
stand samt tilstanden for planter, fisk og alger er ukendt. Projektet vurderes ikke at være til hinder for, 
at vandløbet kan opnå målopfyldelse, da gennemgravningen foretages i en tør periode, hvor der ikke er 
vand i vandløbet og da der retableres med grus i vandløbsbunden og kokosmåtter på brinkerne i hele 
udgravningsbredden. På den måde forhindres det både at der skyller jord i vandløbet under etableringen 
og efterfølgende. Der er udpeget nogle indsatser i Sortebækken i vandområdeplanerne, men projektet 
vurderes ligeledes ikke at være til hinder for, at indsatserne kan gennemføres. 
 
Sortebækken ligger ikke indenfor et Natura 2000-område, men ca. 10 km nedstrøms findes et Natura 
2000-området bestående af Habitatområde 30 (Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og 
Nørre Ådal, Skravad Bæk) og Fuglebeskyttelsesområderne F14 og F24. Det vurderes, at vandløbskryds-
ningen hverken alene eller sammen med andre projekter, vil kunne påvirke områdets integritet eller have 
en væsentlig påvirkning på områdets bevaringsmålsætninger.  
 
Rebild Kommune har ikke kendskab til forekomster af bilag IV arter i vandløbet og det vurderes ikke 
umiddelbart sandsynligt at strækningen kan have funktion som yngle- eller rasteområde for eventuelt 
forekommende arter. Rebild Kommune vurderer (pga. ovenstående meget begrænsede påvirkning af 
vandløbet), at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter på ha-
bitatdirektivets bilag IV a eller ødelægge plantearter på habitatdirektivets bilag IV b.  
 
Offentliggørelse og klage m.v. 
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside Høringer og afgørelser | Rebild kommune den 23. 
nov. 2022.  
Afgørelsen kan inden 4 uger påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning. 

https://rebild.dk/demokrati/hoeringer-og-afgoerelser
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Når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager, kan tilladelsen udnyttes. Hvis der indgives 
klage, vil kommunen snarest underrette dig herom. 
 
Lovgivning 
Afgørelsen er truffet efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, jf. § 3 (Lov om naturbeskyttelse, jf. lov-
bek. nr. 1392 af 4. okt. 2022). 
 
Bemærkninger 
Betingelserne i afgørelsen er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen. 
Dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato eller ikke har været udnyttet i tre 
på hinanden følgende år.  
Der er ansøgers pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om afgørelsens indhold. 
Rebild Vand & Spildevand A/S skal selv at træffe de nødvendige aftaler med alle, som berøres af projek-
tet. 
Vær opmærksom på eventuelle elkabler, kloakrør og lignende. Rebild Vand & Spildevand A/S er selv an-
svarlig for at søge andre eventuelt nødvendige tilladelser eller dispensationer til projektet samt for frem-
søgning af LER-oplysninger. 

 
Orientering fra museerne 
Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Før jordarbejdet sættes i gang 
skal man være opmærksom på Museumslovens § 25-27. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske 
forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udta-
lelse om sandsynligheden 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 Nordjyske Museer. 

 
Behandling af dine oplysninger 
I din sag kan der ske behandling af personlige oplysninger. De vil blive behandlet fortroligt og efter Data-
beskyttelsesforordningen og lov på området. Har du spørgsmål kan du kontakte kommunens databeskyt-
telsesrådgiver på telefon 99 88 76 18 eller e-mail dpo@rebild.dk. Du kan også læse mere om Rebild 
Kommunes persondatapolitik på www.rebild.dk. 
   
 

Med venlig hilsen 

 

 

Susanne Gregersen 

Miljømedarbejder 

 

 

Bilag: 

Oversigtskort 

Klagevejledning 

 
 
Kopi til: 

mailto:dpo@rebild.dk
http://www.rebild.dk/
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UCON ApS, Søren Barbré Pedersen, sbp@ucon.dk  og Søren Holm Andersen, sha@ucon.dk  

Miljøstyrelsen: mst@mst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening: dnrebild-sager@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, Samrådet, v/Thorkild Kjeldsen, thorkild.kjeldsen@mail.tele.dk  

Nordjyske Museer: historiskmuseum@aalborg.dk 

Dansk Botanisk Forening: nbu_jyl@botaniskforening.dk og dbf.oestjylland@gmail.com 

DOF- Hovedkontoret: natur@dof.dk  

DOF-Nordjylland: rebild@dof.dk 

Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk, himmerland-aalborg@friluftsraadet.dk   

Danmarks Sportsfiskerforbund, Hovedkontoret, post@sportsfiskerforbundet.dk , 
lbt@sportsfiskerforbundet.dk  

Danmarks Sportsfiskerforbund, himmerland@sportsfiskerforbundet.dk  
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Bilag 1 Oversigtskort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luftfoto med omtrentlig placering af krydsning i Sortebækken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversigtskort med krydsningen. 
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Bilag 2: Klage- og søgsmålsvejledning 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

Der kan klages over afgørelsen indtil 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på 
en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klagepor-
talen med NEM-ID/MIT-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rebild Kommune via Kla-
geportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomhe-
der, organisationer og offentlige myndigheder. 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Rebild Kommune. Hvis Rebild Kommune fastholder 
afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om 
at klagen er sendt videre. 

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 Kla-
geportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Kommunen videresender heref-
ter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at 
blive fritaget på naevneneshus.dk. 

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://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/

