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Afgørelse efter lov om miljøvurdering vedrørende etablering af isætningsplads til kanoer 

Rebild Kommune har behandlet en ansøgning om etablering af isætningsplads til kanoer ved Nybro i Lin-
denborg Å. Ansøgningen er behandlet efter § 17 i vandløbsloven (Lov nr. 1217 af 25. november 2019).  

 

Ansøgningen 

Ansøgningen omhandler etablering af en isætningsplads til kanoer ved Nybro i Lindenborg Å (se over-
sigtskort) på matrikel nr. 19u, Oplev By, Gravlev (ved Vælderskoven).  

 

Formålet er at undgå trafikfarlige situationer på vejen Vælderskoven, hvorfra biler i dag holder og læsser 
kanoer af på vejdæmningen. Biler vil fremover kunne parkere ved Rebildcentret på Røde Møllevej, hvor-
fra kanoerne kan fragtes ned af et stiforløb til den nye kanoisætningsplads.  

 

Isætningspladsen etableres ved at nedramme pæle langs et stykke af brinken. Der monteres vandrette 
brædder fra bunden og op til terrænhøjde på vandsiden af pælene, som kanoerne kan holdes op imod. 
Bag plankevæggen (mod landsiden) kan der fyldes lidt op med jord/stabilgrus. Væggen skal sikre at 
brinken ikke trædes ned i vandløbet i forbindelse med isætning og ombordstigning.  

 

Afgørelse 

Rebild Kommune har truffet afgørelse efter § 21 i lov om miljøvurdering (Lov nr. 1976 af 27. oktober 
2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).  

 

Det vurderes, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da det ikke vurderes at få væsent-
lig indvirkning på miljøet.  

 

Afgørelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har være 
udnyttet i 3 på hinanden følgende år.  

 

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, og projektet må ikke påbegyndes før der er meddelt tilladelse 
efter vandløbslovens § 17. Projektet kan derudover kræve tilladelse/dispensation fra anden lovgivning. 
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Baggrund 

Projektet er omfattet af bilag 2 (punkt 10 f) i lov om miljøvurdering. Det betyder, at projektet, hvis det 
på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljø-
et, er VVM-pligtigt.  

 

Vurderingen af om projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet (VVM-screeningen), er foretaget på 
baggrund af kriterierne i lovens bilag 6 (se vedlagte VVM-screening). 

 

Offentliggørelse og klage 

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside Høringer og afgørelser | Rebild kommune den 20. 
september 2022. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (se vedlagte klagevejled-
ning). Klagefristen er den 18. oktober 2022. 

 

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 

 

Mette Emborg 

Center Natur og Miljø 

 

 

 

 

Vedlagt 

Oversigtskort 

Screening af projektets indvirkning på miljøet 

Klagevejledning 
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Kopi sendt til 

Ejer af matrikel nr. 19t, Oplev By, Gravlev 

Rebildcentret, peter@rebildcentret.dk  

Aktive Fritidsfiskere i Danmark, Leif Søndergård, stormyleif@gmail.dk  

Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk  

Danmarks Naturfredningsforening, dnrebild-sager@dn.dk  

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk og lbt@sportsfiskerforbundet.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, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  

Fiskeriinspektoratet, mail@fiskeristyrelsen.dk og frederikshavn@fiskeristyrelsen.dk  

Lindenborg Å Sammenslutningen, jhylling@gmail.com  

Naturstyrelsen, nst@nst.dk   
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Bilag 1 - Oversigtskort 
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Bilag 2 - Screening af projektets indvirkning på miljøet 

1. Projektets karakteristika 
Særligt i forhold til: 

Væsentlig indvirkning 
på miljøet?  

A. Dimensioner og udformning 
ja nej 

 

 

Isætningsplads til kanoer ved Nybro i Lindenborg Å (se oversigtskort) på ma-
trikel nr. 19u, Oplev By, Gravlev (ved Vælderskoven).  

Isætningspladsen med en længde på ca. 5 meter etableres ved at nedramme 
pæle langs et stykke af brinken. Der monteres vandrette brædder fra bunden 
og op til terrænhøjde på vandsiden af pælene, som kanoerne kan holdes op 
imod. Bag plankevæggen (mod landsiden) kan der fyldes lidt op med 
jord/stabilgrus. Væggen skal sikre at brinken ikke trædes ned i vandløbet i 
forbindelse med isætning og ombordstigning.  

 

 x 

 

 

B. Kumulation med andre projekter 
ja nej 

 

 

Der er ingen kumulative virkninger med andre projekter. 

 
 x  

C. Anvendelse af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand 
og biodiversitet ja nej 

 

 

Ingen. 
 x 

 

 

D. Affaldsproduktion 
ja nej 

 

 

Ingen. 
 x 

 

 

E. Forurening og gener  
ja nej 

 

 

Ingen 
 x 

 

 

F. Risiko for uheld, som er relevante for projektet, herunder uheld 
forårsaget af klimaændringer 
 

ja nej  

Ingen. 
 

 x  

G. Risiko for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luft-
forurening) ja nej 

 

 

Ingen. 
 x 

 

 

2. Projektets placering 
Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at 
blive berørt af projektet, navnlig: 

Væsentlig indvirkning 
på miljøet? 

 

 

A. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse 
ja nej 

 

 

Stedet anvendes i dag i mindre grad til kanoisætning og der er en sti ned til 
stedet. Engen langs stien anvendes til afgræsning.  x 
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B. Naturressourcernes relative rigdom, forekomst, kvalitet og regene-
reringskapacitet i området og dets undergrund 

 
ja 

 
nej 

 

 

Beskyttet eng og vandløb. 
 x 

 

 
 

C. Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på føl-
gende områder: 
 

ja nej 
 

 

1. vådområder 

Lindenborg Å er nedstrøms isætningspladsen udpeget som sårbar i 
Kommuneplan 2017-2029 for Rebild Kommune. 

2. kystområder og havmiljøet 

3. bjerg- og skovområder 

4. naturreservater og –parker 

5. områder registreret eller fredet ved national lovgivning, f.eks. Natura-
2000:  

Arealet ligger indenfor fredningen af Gravlevdalen og Rebild bakker 
samt Natura 2000-område nr. 18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Ma-
dum Sø. 

6. områder, hvor det ikke er lykkedes, at opfylde miljøkvalitetsnormer 
fastsat i EU-lovgivning og som er relevante for projektet 

7. tætbefolkede områder 

8. landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk be-
tydning 

 x  

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på 
miljøet 
De forventede væsentlige virkninger på miljøet set i relation til kriterierne i 1 
og 2: 

Udfyldes hvis der er 
sat kryds i ”ja” i en af 

ovenstående. 
 

 

 

 

A. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område 
og antallet af personer, der forventes berørt): 
 
 

 

B. Indvirkningens art: 
 
 

 

C. Indvirkningens grænseoverskridende karakter: 
 
 

 

D. Indvirkningens intensitet og kompleksitet: 
 
 

 

E. Indvirkningens sandsynlighed: 
 
 

 

F. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet: 
 
 

 

G. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksiste-
rende og/eller godkendte projekter: 
 
 

 

H. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne: 
 

 



 

 
Side 7 af 7

 

Bilag 3 - Klagevejledning 

En klage til Miljø-og Fødevareklagenævnet over en administrativ afgørelse skal være skriftlig og indbrin-
ges 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 virksomheder 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 nævnet 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 indbetales inden udlø-
bet 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 Klageporta-
len, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at 
klager indsender en begrundet anmodning herom til den myndighed, der har truffet den påklagede afgø-
relse (1. instans). Denne myndighed videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.  

 

Søgsmål  

Miljø-og Fødevareklagenævnet afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myn-
dighed. For søgsmål vedrørende nævnets afgørelser gælder de regler, der er fastsat 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.  

 


