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Tilladelse til krydsning af Durup Bæk med elkabel ved styret underboring. 

Rebild Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens § 47 til krydsning af Durup Bæk i skel 

på matrikel 1b Durup By, Durup og 5a Nøragergård Hgd., Durup, med elkabel (se bilag 1).  

 

Krydsningen sker, ifølge ansøgningen, på et sted, hvor der ikke er registreret arealer beskyttet efter na-

turbeskyttelseslovens § 3 på de tilstødende arealer.  

 

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

 

1. Krydsningen skal udføres ved styret underboring, så der ikke graves i vandløbets bund og brin-

ker.  

 

2. Der må ikke udføres gravearbejde/boregruber eller terrænregulering nærmere end 2 meter fra 

vandløbets øverste kant, så vandløbets bræmmer ikke beskadiges. 

 

3. Ingen del af ledningerne må placeres højere end 2 meter under vandløbets faktiske bund. 

 

4. Vandløbets bund og sider må ikke beskadiges ved anbringelse og eventuel senere reparation af 

ledningerne. 

 

5. Der må ikke etableres afmærkning langs vandløbet. 

 

6. Det påhviler N1 A/S at træffe de nødvendige aftaler med alle, som berøres af projektet. 

 

7. Projektet skal færdigmeldes til Rebild Kommune, Center Natur & Miljø, der herefter kan syne ar-

bejdet. 

 

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 beretti-

get til at foretage nødvendige arbejder på ledningsejers bekostning. 
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Tilladelsen er meddelt efter vandløbsloven. N1 A/S er selv ansvarlig for at søge andre eventuelt nødven-

dige tilladelser eller dispensationer til arbejdets udførsel. 

 

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 

N1 ønsker at nedgrave 20 kV højspændingskabler i Rebild Kommune. Under vandløb og vandfyldte area-

ler foretages nedlægningerne som styret underboring og så vidt muligt krydses vandløb vinkelret.  

 

Projektet forventes at startet i januar 2023. Efter kabellægning demonteres det gamle 20 kV luftled-

ningsanlæg. 

 

Ifølge ansøgningens kortbilag, berøres ingen arealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. 

 

N1 er i kontakt med berørte lodsejere omkring projektet.  

 

Kommunens vurdering 

Durup Bæk er i vandområdeplanen målsat med godt økologisk potentiale.  

 

Ifølge habitatbekendtgørelsen (Bek. nr. 2091 af 12. november 2021) 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. Det ansøgte projekt sker hverken i et fredet område eller i et Natura 2000-område. 

Det ansøgte medfører ikke en forstyrrelse af vandløbet. Projektet vurderes derfor hverken i sig selv eller i 

forbindelse med andre planer og projekter at påvirke Natura 2000-områder væsentligt. 

 

Rebild Kommune vurderer, at projektet ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømnings- eller 

miljømæssige forhold. Ligeledes vurderes det, at projektet ikke medfører forringelser af områdets natur-

typer, levesteder eller for eventuelle udpegede arter fra habitatdirektivets 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 – restaurering m.v.  

 

Durup Bæk er udpeget som beskyttet vandløb, men krydsningen kræver ikke dispensation, da der ikke 

sker en tilstandsændring af vandløbet. 
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Offentliggørelse og klage 

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside Høringer og afgørelser | Rebild kommune den 14. 

november 2022. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (se vedlagte klagevejled-

ning). Klagefristen er den 12. december 2022. 

 

Orientering fra Nordjyllands Historiske Museum  

Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af 

jordarbejde skal man orientere sig om museumslovens §§ 25-27. Disse bestemmelser vedrører arkæolo-

giske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en 

udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning samt information om de finansierings-

mæssige 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 Nordjyske Museer i 

Aalborg. 

 

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 

Daniel Palm Simonsen 

Vandløbsmedarbejder 

 

 

Vedlagt: 

Bilag 1. Oversigtskort 

Bilag 2. Klagevejledning 

 

Kopi til: 

 
GeoPartner, Projektleder Mette Johnsen. mjo@geopartner.dk  

Lodsejer matrikel 1b Durup By, Durup. 

Lodsejer matrikel 5a Nøragergård Hgd., Durup. 

Aktive Fritidsfiskere i Danmark, og formand Leif Søndergård, stormyleif@gmail.com  

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, formand Niels Barslund, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

Naturstyrelsen, nst@nst.dk 
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Bilag 1. Oversigtskort 

Stiplet Blå er Durup Bæk. Gul er ledningstracé.  
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Bilag 2. 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.  

 

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