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Tilladelse til krydsning af Katvadgrøften og tilløb til Råkildegrøften med en trykled-
ning til spildevand 
Rebild Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens § 47 til krydsning af Katva-
dgrøften og 2 steder af Tilløb til Råkildegrøften på matr.nr. 8hk, 10fv, 2cø og 7000ci, Støvring 
By, Buderup, øst for Støvring By (kortbilag 1) med en trykledning til spildevand. 
 
Krydsningen sker, ifølge ansøgningen, på steder, hvor der ikke registreret arealer beskyttet 
efter naturbeskyttelseslovens § 3 på de tilstødende arealer. Begge vandløbsstrækninger er 
registreret § 3 beskyttede. Da alle krydsninger sker ved styret underboring og gravning under 
rørlagte vandløb vil krydsningerne ikke medføre tilstandsændringer i de beskyttede vandløb. 
Projektet kræver derfor ikke en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Tilladelsen gives på følgende vilkår: 
 

1. Ansøger meddeler tidspunkt for arbejdets påbegyndelse og eventuel senere reparation 
til Rebild Kommune, Center Natur & Miljø senest 7 dage før arbejdets påbegyndelse. 
 

2. Anlægsarbejdet skal udføres som ansøgt.  
 

3. Krydsning af Råkildegrøften (opstrøms bassin, bilag 2) skal udføres ved retningsstyret 
underboring, så der ikke graves i vandløbet.   

 
4. Krydsning af Råkildegrøften (nedstrøms bassin, bilag 3) skal udføres ved frigravning af 

vandløbsrør og ophængning.  
 

5. Krydsning af Katvadgrøften skal udføres ved retningsstyret underboring, så der ikke 
graves i vandløbet (bilag 4). 

 
6. Ved alle krydsninger skal spildevandsledningen placeres minimum 1 meter under vand-

løbsrørenes bund.  
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7. Vandløbets bund og sider må ikke beskadiges ved anbringelse og eventuel senere repa-
ration af ledningerne. 

 
8. Der må ikke etableres afmærkning langs vandløbet. 

 
9. Det skal forebygges, at jord, sand eller tørv skrider ned i vandløbet, både ved etable-

ring og fremtidig brug eller reparation.   
 

10. Det påhviler ansøger selv at træffe de fornødne aftaler med alle, som berøres af projek-
tet. 

 
11. Projektet skal færdigmeldes til Rebild Kommune, Center Natur & Miljø, der herefter kan 

syne arbejdet. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.  
 
Det bemærkes, at Rebild Kommune, hvis vilkårene eller senere anvisninger ikke efterkommes, 
er berettiget til at foretage det fornødne på ledningsejerens bekostning. 
 
Tilladelsen er meddelt efter vandløbsloven. Rebild Vand og Spildevand A/S er selv ansvarlig for 
at søge andre eventuelt nødvendige tilladelser eller dispensationer til projektet. 
 
Lovgrundlag 
Kommunen har behandlet ansøgningen efter § 47 samt kapitel 15 i Lov om vandløb (LBK nr. 
1217 af 25. november 2019) samt §§ 9 og 17 i Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om 
vandløbsregulering og – restaurering m.v. 
 
Projektbeskrivelse 
I forbindelse med et større projekt om etablering af nyt pumpehus og nye pumpeledninger i 
den østlige del af Støvring, søger Envidan, på vegne af Rebild Vand og Spildevand A/S om til-
ladelse til at krydse tre steder, hvor der er rørlagte vandløb. Pumpeledningen etableres med 
PE-trykrør med diameter ø355 mm. Ved krydsning af Tilløb til Råkildegrøften med frigravning 
benyttes en ledning i ø110 mm. Der graves ikke i vandløbsbrinker og vandløbsbund.  
 
Projektet forventes udført i slut 2021 - start 2022.  
 
Ifølge ansøgningens kortbilag, berøres ingen arealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 
3. 
 
Rebild Kommune og Rebild vand og Spildevand er ejere af alle arealer. Gravearbejde i stier og 
veje kan kræve tilladelser eller godkendelser fra vejafdelingen.  
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Redegørelse 
Tilløb til Råkildegrøften har sit udløb i Råkildegrøften, som afvander til Lindenborg Å. Tilløb til 
Råkildegrøften er målsat nedstrøms begge krydsninger. Tilstanden her er i basisanalyse for 
vandområdeplaner 2021-2027 registreret med samlet dårlig økologisk tilstand. Vandløbet er 
rørlagt fra station 0 til omkring station 105. krydsningerne foretages i station 100 ca. og sta-
tion 368. Hele vandløbet er 1212 m langt og har sit begyndelsespunkt lige øst for jernbanen på 
matrikel nr. 8 hk, Støvring By, Buderup. Vandløbet er på hele strækningen et offentligt vand-
løb, som vedligeholdes af Rebild Kommune.  
 
Tilløb til Råkildegrøften er beliggende inden for et område, der er klassificeret som lavbund 
okkerklasse IIII (ingen risiko).  
 
Katvadgrøften løber også ud i Råkildegrøften og derefter Lindenborg Å. Katvadgrøften er ikke 
målsat og der er ikke en tilstandsvurdering på den. Vandløbet er rørlagt næsten fra starten og 
til station 50. Krydsningen foretages i station 46. hele vandløbet er 660 meter langt. Vandløbet 
er på hele strækningen et offentligt vandløb, som vedligeholdes af Rebild Kommune. 
 
Fra åbning af røret er Katvadgrøften beliggende inden for et område, der er klassificeret som 
lavbund okkerklasse IIII (ingen risiko). 
 
Vurdering 
Ifølge habitatbekendtgørelsen (Bek. nr. 1595 af 6. december 2018) skal der foretages en vur-
dering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke 
et Natura 2000-område væsentligt. Det ansøgte projekt sker hverken i et fredet område eller i 
et Natura 2000-område. Ca. 2,75 km nedstrøms projektområdet findes et Natura 2000-områ-
de N18 (Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø). Det ansøgte, og hermed tilladte, vurderes 
ikke at medføre en forstyrrelse af vandløbet eller det nedstrøms beliggende Natura 2000-om-
råde. Denne vurdering bygger på, at hverken selve vandløbet eller vandløbets brinker bliver 
væsentligt berørt af projektet. Dette gælder både fysisk, afstrømningsmæssigt og biologisk-
kemisk. Projektet vurderes derfor hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og 
projekter at påvirke Natura 2000-området væsentligt. 
 
Projektet vurderes at være i overensstemmelse med vandløbslovens formål, regulativerne for 
”Katvadgrøften” og ”Tilløb til Råkildegrøften” samt vandområdeplanen og retningslinjerne 
Kommuneplan 2017-2029 for Rebild Kommune. 
 
Rebild Kommune vurderer, at projektet ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrøm-
nings- eller miljømæssige forhold. Ligeledes vurderes det, at projektet ikke medfører forringel-
ser af områdets naturtyper eller levesteder eller for eventuelle udpegede arter fra EF-habitatdi-
rektivets bilag IV. På baggrund af dette, har Rebild Kommune besluttet at anvende forenklet 
procedure, jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – re-
staurering m.v.  
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Vandløbene er udpeget som beskyttede vandløb og enhver tilstandsændring kræver en forud-
gående dispensation fra kommunen jævnfør naturbeskyttelseslovens § 3. Vilkårene i denne til-
ladelse betyder, at der ikke ændres i vandløbenes fysiske forhold. Rebild Kommune vurderer 
derfor, at der ikke sker en tilstandsændring af vandløbet. Under forudsætning af, at betingel-
serne for tilladelsen overholdes, er en dispensation fra naturbeskyttelsesloven til krydsningerne 
af de beskyttede vandløb ikke nødvendig. Der kan være andre dele af det overordnede projekt, 
der kræver en dispensation fra naturbeskyttelsesloven. 
 
Høring 
Udkastet til tilladelsen har været i høring hos ansøger. Der er kommet mindre rettelser, som er 
indarbejdet i den endelige tilladelse. 
 
Offentliggørelse og klage 
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.rebild.dk/afgørelse den 11. juni 
2021. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (se vedlagte klagevejledning, 
Bilag 5). Klagefristen er den 9. juli 2021. 
 
Orientering fra Nordjyllands Historiske Museum  
Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksæt-
telse af jordarbejde skal man orientere sig om museumslovens §§ 25-27. Disse bestemmelser 
vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver byg-
herren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning 
samt information om de finansieringsmæssige forhold. Yderligere oplysninger om loven kan 
findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.  
 
Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder skal arbejdet straks standses i det omfang 
det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til museet. Spørgsmål herom kan rettes 
til Nordjyllands Historiske Museum i Aalborg. 
 
Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. nr. 99 88 76 53 eller mail 
jbol@rebild.dk.  
 
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 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 
 
Joanna Birch Lauridsen 
Natur- og vandløbsmedarbejder 
 
 

http://www.rebild.dk/afg%C3%B8relse
mailto:jbol@rebild.dk
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http://www.rebild.dk/
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Bilag: 
Bilag 1 – Oversigtskort 
Bilag 2 – Krydsning af Råkildegrøften opstrøms bassin 
Bilag 3 – Krydsning af Råkildegrøften nedstrøms bassin 
Bilag 4 – Krydsning af Katvadgrøften 
Bilag 5 – Klagevejledning 
 
 
Kopi sendt til: 

 Envidan, Claus Kjærgaard Madsen, ckm@envidan.dk  
 Rebild Kommune, Plan Byg og Vej, rtbe@rebild.dk  
 Aktive Fritidsfiskere i Danmark, afid@aktivefritidsfiskere.dk og formand Leif Sønder-

gård, stormyleif@gmail.com  
 Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, dnrebild-sager@dn.dk  
 Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk og lbt@sportsfiskerfor-

bundet.dk samt himmerland@sportsfiskerforbundet.dk 
 Dansk Fritidsfiskerforbund, formand Arne Rusbjerg, teamstr@gmail.com 
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og rebild@dof.dk  
 Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, formand Niels Barslund, nb@ferskvandsfiskeri-

foreningen.dk 
 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  
 Naturstyrelsen, nst@nst.dk 
 Nordjyllands Historiske Museum, historiskmuseum@aalborg.dk 
 Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
 Dansk Botanisk Forening v/Mette Kirkebjerg Due, mette.due@gmail.com 
 Lindenborg Å Sammenslutningen, jhylling@gmail.com 
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Bilag 1 – Oversigtskort 
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Bilag 2 – Krydsning af Råkildegrøften opstrøms bassin 
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Bilag 3 – Krydsning af Råkildegrøften nedstrøms bassin 
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Bilag 4 – Krydsning af Katvadgrøften 
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Bilag 5 – Klagevejledning 
En klage til Miljø-og Fødevareklagenævnet over en administrativ afgørelse skal være skriftlig 
og indbringes inden 4 uger. Klagen skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede 
afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.  
 
Klagen indsendes via klageportalen til den myndighed (her Rebild Kommune), der har truffet 
afgørelsen. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk.  
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Når der klages, 
skal der betales et gebyr. Gebyret var i 2016 på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksom-
heder og foreninger. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet 
fastsatte sats for det generelle pris-og lønindeks med virkning for klager, der modtages i næv-
net fra og med den 1. februar 2017.  
 
Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel 
eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke ind-
betales inden udløbet af fristen, afvises klagen.  
 
En klager kan på et hvilket som helst tidspunkt, inden nævnets endelige afgørelse er meddelt 
sagens parter, frafalde sin klage. I så fald bortfalder sagen for nævnet, medmindre sagen er 
påklaget fra anden side.  
 
Miljø-og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klagepor-
talen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til den myndighed, der 
har truffet den påklagede afgørelse (1. instans). Denne myndighed videresender herefter an-
modningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodnin-
gen kan imødekommes.  
 
Søgsmål  
Miljø-og Fødevareklagenævnet afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden admini-
strativ myndighed. For søgsmål vedrørende nævnets afgørelser gælder de regler, der er fast-
sat i den lovgivning, som afgørelsen er truffet efter.  
 
For yderligere information henvises til Miljø-og Fødevareklagenævnets hjemmeside, der kan 
tilgås via Nævnenes Hus – www.naevneneshus.dk.  

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.naevneneshus.dk/

