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Tilladelse til udskiftning af rørbro i Skærdal Bæk ved Røjdrupvej samt flytning af krydsende 

rør mellem to dambrugsafdelinger 

Rebild Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens § 47 til at udskifte en eksisterende 
rørbro i Skærdal Bæk ved Røjdrupvej matrikel nr. 7000a, Røjdrup By, Stenild og 7000b, Volstrup, Rør-
bæk. I forbindelse med udskiftning af rørbroen fjernes også to rør (Ø160 mm og Ø200 mm), som krydser 
vandløbet gennem rørbroen. De erstattes af et Ø300 mm rør som lægges parallelt med rørbroen og kryd-
ser vandløbet øst for vejen. Se oversigtskort og billede af de eksisterende forhold på bilag 1. 

 

Der gives samtidig tilladelse efter § 30 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. til 
at iværksætte arbejdet, som forventes opstartet i november/december 2022. Iværksættelse af arbejdet 
indebærer ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en 
påklaget tilladelse.  

 

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

1. Der må ikke udføres gravearbejde eller terrænregulering ud over det som er nødvendigt hvor rø-
rene lægges.  

 

2. Vandløbets bræmmer må ikke beskadiges og der må ikke etableres arbejdsarealer/oplag indenfor 
2 meter fra vandløbenes øverste kant. 

 

3. Det skal forebygges, at jord, sand, asfalt eller lignende skrider ned i vandløbet, både ved etable-
ring og fremtidig brug eller reparation.   

 

4. Der må ikke køres med maskiner i, eller så tæt på vandløbet, at der er fare for brinkudskridning.  

 

5. Den midlertidige opdæmning i vandløbet skal laves af et fast materiale, f.eks. sandsække, plade 
eller lignende. Opdæmningen må ikke laves med jord eller andet løst materiale. 

 

6. Den nye rørbro skal have en diameter på mindst Ø1000 mm og en længde på maks. 11,5 meter. 
Røret skal anbringes med 1/3 – 1/4 af rørets diameter under vandløbsbunden og det skal ligge 
vandret. Vandløbsbunden skal være ubrudt ved ind- og udløb samt gennem røret. 
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7. Der skal så vidt muligt lægges grus i vandløbsbunden gennem hele rørbroen samt ved det kryd-
sende Ø300 mm rør.  

 

8. Det krydsende Ø300 mm rør skal sænkes, så det stikker mindst muligt og maks. 20 cm over 
vandløbsbunden.  

 

9. Der skal etableres skråningsanlæg ved rørbroen. Skråningsanlægget skal tilpasses de eksisteren-
de naturlige forhold og tilsås med græs. 

 

10. Etableringen og den fremtidige vedligeholdelse af rørbroen (vejbroen) påhviler vejmyndigheden.  

 

11. Vejmyndigheden skal selv træffe de nødvendige aftaler med alle, som berøres af projektet.  

 

12. Projektet skal færdigmeldes til Rebild Kommune, Center Natur & Miljø. 

 

Vær opmærksomme på underretning af dambrug i henhold til vandløbslovens § 3, stk. 3, da Hannerup 
Fiskeri ligger under 6 km nedstrøms projektområdet.  

 

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.  

 

Tilladelsen er meddelt efter vandløbsloven. Vejmyndigheden 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, 17 og 30 i Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og 
– restaurering m.v. 

 

Projektbeskrivelse 

Rebild Kommunes vejmyndighed har søgt om tilladelse efter vandløbsloven til at udskifte en rørbro i 
Skærdal Bæk under Røjdrupvej, da de eksisterende betonrør er knækket og har udtjent deres levetid. 
Den eksisterende rørbro har en diameter på Ø750 mm og er ca. 10 meter lang. Ved den nye rørbro 
kommer der skråningsanlæg uden afsluttende kappe omkring rørene. 

 

Efter optagning af asfalt og afgravning, skal de eksisterende kapper og betonrør nedbrydes og erstattes 
med et nyt 11,25 meter langt Ø1000 mm rør (5 stk. beton-elementer á 2,25 m). Der afsluttes med sten-
sikring omkring bygværket med 100-150 mm pigsten suppleret med ærtesten samt jorddæmning der 
tilpasses de eksisterende forhold. Der lægges grus i bunden af røret i dets fulde længde. 

 

Arbejdet omfatter tørholdelse af udgravning i udførelsesperioden, men det forventes at kunne udføres 
uden egentlig grundvandssænkning. Hvis ikke, ansøges der særskilt om dette. Vandløbet tilbageholdes 
ved opdæmning og overpumpning med lænsepumper. 
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Der udlægges kokosmåtter på skråningerne til sikring mod erosion. 

 

I vandløbet og gennem den eksisterende rørbro ligger der fra gammel tid to rør (Ø160 mm og Ø200 
mm), som fører spildevand fra en dambrugsafdeling nordøst for Røjdrupvej til en dambrugsafdeling syd-
vest for Røjdrupvej (se billede på bilag 1). I forbindelse med udskiftning af rørbroen udskiftes de to rør 
med et Ø300 mm rør som lægges ved syd for rørbroen i stedet for i vandløbet. Det nye Ø300 mm rør 
krydser vandløbet umiddelbart øst for Røjdrupvej, men kan pga. koteforskellen i de to dambrugsafdelin-
ger sænkes lidt, så det ikke stikker højere op i vandløbet end de to eksisterende rør.  

 

Vejmyndigheden står for udskiftning af rørene, men det er dambruget, som ejer det og har det fremtidige 
ansvar for røret, der ligger efter gæsteprincippet. 

 

Dambrugsafdelingerne står tomme under arbejdets udførelse, så der er ikke noget spildevand, som skal 
pumpes fra øst til vest, mens rørene udskiftes. 

 

Projektet forventes udført på et tidspunkt i perioden november - december 2022. 

 

Kommunens vurdering 

Den eksisterende Ø750 rørbro (vejbro under Røjdrupvej) på ca. 10 meter udskiftes med en Ø1000 mm 
rørbro på 11,25 meter. Rørbroen bliver lidt længere, men vandføringsevnen forbedres. Under arbejdet 
tilbageholdes vandløbsvandet midlertidigt ved opdæmning og pumpes over på den anden side. Der er 
stillet vilkår om, at opdæmningen skal foretages med fast materiale (f.eks. en plade). 

 

I forbindelse med udskiftning af vejbroen fjernes to rør (Ø160 mm og Ø200 mm), som krydser vandløbet 
på en strækning på ca. 6 meter gennem den eksisterende rørbro og forbinder to dambrugsafdelinger. De 
to rør erstattes af et Ø300 mm rør, som lægges udenfor vandløbet (ved siden af vejbroen). Det nye Ø300 
mm kommer til at krydse vandløbet øst for vejbroen i stedet for på en strækning på ca. 6 meter. Dam-
brugets rør skal sænkes mest muligt og må maksimalt stikke 20 cm over vandløbsbunden. Det forventes 
dog, at de kommer til at ligge lavere end dette pga. koteforskellen mellem de to dambrugsafdelinger.  

 

Da forholdene forbedres i forhold til nuværende forhold, kan løsningen tillades selvom der normalt ikke 
gives tilladelse til synlige rør på tværs af vandløbsbunden. Rørenes placering udgør i dag en delvis spær-
ring af vandløbet på strækningen. Denne fjernes ikke helt ved løsningen, men forholdene forbedres dog. 
Samtidigt skal spildevandet kunne ledes fra nordøst til sydvest som det gør i dag. Rebild Kommune vur-
derer samlet, at løsningen forbedrer de fysiske forhold i vandløbet. 

 

Der skal ikke pumpes spildevand over vejen mens arbejdet foregår, da de to dambrugsafdelinger står 
tomme de næste måneder. Det er vejmyndigheden som står for arbejdet, men røret ejes af dambruget 
og ligger efter gæsteprincippet.  
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Skærdal Bæk, som er et tilløb til Simested Å, har miljømålet god økologisk tilstand i vandområdeplaner-
ne. Ifølge høringsmaterialet til vandområdeplanerne 2021-2027 er der ikke målopfyldelse, da tilstanden 
er vurderet som ringe for fisk og som moderat tilstand for smådyr. Den kemiske tilstand og tilstanden for 
planter og alger er ukendt. Der er udpeget nogle indsatser i Skærdal Bæk i vandområdeplanerne, men 
vejprojektet vurderes ikke at være til hinder for, at indsatserne kan gennemføres eller at vandløbet kan 
opnå målopfyldelse. 

 

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 ligger ikke i et Natura 2000-områder. Ca. 14 km nedstrøms 
Røjdrupvej ligger Natura 2000-området bestående af Habitatområdet H30 (Lovns Bredning, Hjarbæk 
Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk). Det ansøgte vurderes ikke at medføre en forstyr-
relse af vandløbet, ud over kortvarigt under etableringen, og dermed heller ikke det nedstrøms beliggen-
de Natura 2000-område. 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 hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at påvirke 
Natura 2000-området 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 eller levesteder eller for eventuelle udpegede arter fra EF-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.  

 

Skærdal Bæk er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, så kommunens naturteam har haft ansøg-
ningen i høring. Der ændres ikke i vandløbets fysiske forhold, udover at de rør der løber igennem vandlø-
bet i dag fjernes, og det vurderes, at der med de stillede vilkår ikke sker en tilstandsændring af vandlø-
bet. Der er ikke registreret § 3 arealer langs rørbroen eller de berørte brinker. Det vurderes, at projektet 
ikke kræver en dispensation fra naturbeskyttelsesloven. 

 

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. 
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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: 

Bilag 1 - Oversigtskort 

Bilag 2 - Klagevejledning 

 

 

 

Kopi sendt til 

Volstrup ApS, kontor@volstrup.dk  

Konsulent Rasmus Bisgaard Larsen, COWI, rsls@cowi.com  

Aktive Fritidsfiskere i Danmark, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversigtskort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede af vejbroens indløbsside og de to dambrugsrør, som ligger gennem rørbroen i dag.
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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.  

 


