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Slutrapport

Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å
Vandplan: Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak
Hjørring Kommune

Indsats
Projektet omfatter vandløbssystemet Rømers Bæk og Uggerby Å, der er en del af 
Uggerby Å systemet, som udmunder i Skagerrak. Den samlet indsats omfatter 
genåbning af 3 rørlagte strækninger AAL-237, AAL-577, AAL-9350) samt fjernelse af 3 
spærringer AAL-110, AAL-111 og AAL-289). Desuden restaureres to hovedstrækninger i 
Rømers Bæk (Ref. 681 og ref. 688) og i Uggerby Å restaureres 3,839 km af hovedløbet 
(Ref. 683).
Ved realisering af indsatsen vil der i alt åbnes op for 9,117 km vandløb opstrøms 
indsatsen og restaureres 7,634 km vandløb (Bilag 1, Fig. 1)

Indsats AAL-110, AAl-289 og AAL-9350 er imidlertid ikke gennemført. AAL-110 er 
vurderet ikke omkostningseffektiv af staten. AAL-289 er der lavet en Note 5 på, da 
indsatsen hænger sammen med AAL-577 og udgør en og samme spærring nemlig 
rørlægningen hen til AAL-9350, hvor det bliver til en vejunderføring. AAL-9350 er der 
ligeledes lavet en Note 5 på, da det vurderes at det ikke er mulige at fjerne 
vejunderføringen af hensyn til vejen. Hvis rørlægningen nedstrøms fjernes, er der kun 
en rørlægning på 20 m, hvilket vurderes at kunne passeres af fisk og insekter, da røret 
er Ø 1200 mm.

Rømers Bæk og Uggerby Å projektet er ikke direkte beliggende i et Natura 2000-
område. Rømers Bæk udmunder i Uggerby Å systemet, der igen udmunder i Skagerrak 
og er omfattet af Natura 2000-område 1 Skagens Gren og Skagerrak.

Indsatsen er omfattet af vandplan Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og 
Skagerrak.

Projektperiode
Projektperioden løber fra den 11. september 2015 til den 10. september 2018. 
Projektet er konkret gennemført i perioden 12. oktober til 1. december 2016.

Projektet er således gennemført indenfor den fastsatte projektperiode.

Gennemførsel
Projektet er gennemført i overensstemmelse med detailprojektet (Bilag 2). Projektet 
blev ved en fejl ikke gennemført af den billigste entreprenør (Vennelyst (Bilag 3)) men 
af Sejlstrup (Bilag 4). Hjørring Kommune påtager sig differencen mellem det ansøgte 
beløb og de faktiske udgifter.
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Sejlstrup har sendt faktura til Hjørring Kommune for gennemført projekt (Bilag 6). 
Hjørring Kommune har betalt de indgåede fakturaer (Bilag 7).

Intern afsatte timer til gennemførsel af projektet og omkostninger til intern løn 
fremgår af vedhæftet kontrakt (Bilag 11). Det faktiske antal interne timer anvendt på 
projektet fremgår af bilag 12. Og udbetaling af løn til de medarbejder kommunen har 
afsat til projektet fremgår af bilag 13, 14, 15 og 16. 

Projektet er således gennemført og betalt i henhold til de betingelser, der fremgår af 
tilsagnet til projekt. Fotodokumentation for gennemført projekt fremgår af bilag 10.

Formål
Formålet med indsatsen er, at forbedre de fysiske forhold og skabe kontinuitet i 
Rømers Bæk og Uggerby Å.

Formålet er opnået ved at:

1. Forbedres passage for vandrende fisk og/eller forbedrede opvækst- og 
gydeforhold for fisk og forbedrede forhold for akvatisk flora og fauna i øvrigt.

2. Koordineres indsatsen med øvrige indsatser.

3. Fjernelse af spærringer på en måde så faldet ikke overstiger 10 ‰ og det 
tilpasses de lokale fiskebestande og lokal fauna.

4. At der ikke sker skade på dyre og plantearter, der er omfattet af bilag 3 og 5 i 
naturbeskyttelsesloven.

Eksisterende forhold
Rømers Bæk er delvist privat vandløb, der udmunder i Uggerby Å, der er et offentligt 
vandløb.  

Rømers Bæk har en samlet længde på omkring 2,5 km. Den udpegede indsats i 
Uggerby Å har en længde på 3,634 km.

Rømers Bæk tager sin begyndelse med en rørlagt strækning ved Gammel Sindal. Herfra 
gennemløber bækken områder med græsning og høslæt for på den nedre del at være 
omgivet af braklagte marker, ved udløbet til Uggerby Å er bækken rørlagt. Rømers Bæk 
er reguleret over sin udstrækning på 2,5 km og modtager midtvejs på forløbet mod 
Uggerby Å vand fra et tilløb med en længde på 1,7 km.

Potentialet for målopfyldelse vurderes som moderat til god.

Den fysiske tilstand er god ifølge seneste vurdering fra staten.
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Uggerby Å starter som en forlængelse af Bastholm Mølleå ved Boller Kær fra 
sammenløbet af Boller Møllebæk fra vest og tilløb fra Høgsted fra øst. Uggerby Å og –
vandsystem er kommunens absolut største. Hovedløbet strækker sig i sin fulde længde 
52 km og systemets samlede længde med alle målsatte vandløb er opgjort til 330 km. 
Faldet er for hovedløbet 21 m, men flere tilløb er med fald fra 60-70 m. Vandløbet 
vokser fra 3-4 m i starten til 12-13 m ved udløbet og gennemløber fortrinsvis områder 
med græsning og høslæt, men også braklagte arealer ved udløbet til Tannis Bugt 
klitområder.

Potentialet for målopfyldelse er god eller opfyldt.

Den fysiske tilstand er god ifølge seneste vurdering fra staten.

DVFI
I Rømers Bæk blev der på faunastation 3020261005 i 2009 lavet en DVFI-undersøgelse 
med faunaklasse 4 som resultat. Seneste DVFI-undersøgelse er taget i 2011 på station 
3020261010, hvor resultatet blev en faunaklasse 4. På faunastation 3020261015 blev 
der i 2010 lavet en DVFI-undersøgelse med faunaklasse 5 som resultat (Bilag 1, Fig. 2)

Fisk
DTU Aqua’s seneste vurdering af Rømers Bæk hviler på en undersøgelse fra 2009.
DTU beskriver bækken som gennemreguleret og hårdt vedligeholdt med sandvandring 
og fravær af fysiske forhold til følge. Den øverste del kan sommer-udtørre. Bækken 
vurderes ikke egnet som udsætningsvand.

DTU har givet lokalitet 96 samt lokalitet 97 en biotopkarakter-vurdering på 0 svarende 
til uegnet som udsætningsvand. Bækken er ikke befisket.

Effekt af projektet
Det er på nuværende tidspunkt ikke mulig, at sige om realiseringen har fået den 
forventede effekt på flora og fauna. Flora og fauna skal have tid til at etablere sig før, 
der kan foretages en sådan vurdering.

Indsats AAL-577 indebærer en genåbning af rørlagt strækning på 36,52 m. Efter 
opgravning af rør fores og sikres vandløbets sider og bund med sten og grus. Hermed 
forbedres bundsubstrat og det fritlagte vandløb giver passage for især fisk men også 
for den øvrige vandløbsfauna. Den øgede mængde sten vil øge mulighederne for 
strømlæ til fisk samt være en substratforbedring for de mere rentvandskrævende 
smådyr. Desuden vil der blive udlagt gydegrus, hvilket vil forbedre ynglemulighederne 
for ørred. Strækningen vil derfor i fremtiden kunne huse opvækst og gydende fisk.

Indsats AAL-237 indebærer en genåbning af rørlagt strækning på 88,6 m. Efter 
opgravning af rør, fores og sikres vandløbets sider og bund med sten og grus. På nær 8 
m rørlægning, der bibeholdes som overkørsel. Hermed forbedres bundsubstrat og det 
fritlagte vandløb giver passage for især fisk, men også den øvrige vandløbsfauna. Den 
øgede mængde sten vil øge mulighederne for strømlæ til fisk, samt være en 
substratforbedring for de mere rentvandskrævende smådyr. Desuden vil der blive 
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udlagt gydegrus, hvilket vil forbedre ynglemulighederne for ørred. Strækningen vil 
derfor i fremtiden kunne huse opvækst og gydende fisk.

Indsats AAL-111 indebærer fjernelse af en spærring. Faldet ud af røret fjernes ved at 
udlægge en gydebanke nedstrøms så vandspejlet hæves. Det hævede vandspejl sikrer 
passage for især fisk men også den øvrige vandløbsfauna. Den øgede mængde sten vil 
øge mulighederne for strømlæ til fisk samt være en substratforbedring for de mere 
rentvandskrævende smådyr. Desuden vil det udlagte gydegrus forbedre 
ynglemulighederne for ørred. Strækningen vil derfor i fremtiden kunne huse opvækst 
og gydende fisk.

Indsats Ref. 688 indebærer restaurering af vandløbet. Der udlægges ti gydebanker og 
der foretages sikringer med sten ved rørunderføringer. Der placeres håndsten pr. 
løbende meter. Hermed forbedres bundsubstrat og dermed de fysiske forhold. Den 
øgede mængde sten vil øge mulighederne for strømlæ til fisk samt være en 
substratforbedring for de mere rentvandskrævende smådyr. Desuden vil det udlagte 
gydegrus forbedre ynglemulighederne for ørred. Strækningen vil derfor i fremtiden 
kunne huse opvækst og gydende fisk.

Indsats Ref. 681 indebærer restaurering af vandløbet. Der udlægges fem gydebanker 
og der foretages sikringer med sten langs overkørslernes rørunderføringer. Der 
placeres håndsten pr løbende meter. Den øgede mængde sten vil øge mulighederne fr 
strømlæ til fisk samt være en substratforbedring for de mere rentvandskrævende 
smådyr. Desuden vil der blive udlagt gydegrus, hvilket vil forbedre ynglemulighederne 
for ørred. Strækningen vil derfor i fremtiden kunne huse opvækst og gydende fisk. 
Langs døde blødbunds-stræk udlægges ikke materiale. 

Selvom om indsatsens primære formål er at skabe kontinuitet, så vil tilførslen af grus 
og større sten samtidig løfte vandløbskvaliteten, med bedring af de fysiske forhold i 
form af mere fast substrat og øget variation. Sten og grus vil strømlæ og 
skjulmuligheder for fisk og, hvis vandet samtidigt er tilstrækkeligt rent, bedre 
livsbetingelserne for de rentvandskrævende smådyr. Herved muliggøres et løft i DVFI 
på strækningen, og samtidig bedres rekrutteringsmulighederne for mere 
rentvandskrævende dyr op- og nedstrøms den berørte strækning.

Regulativ Beskrivelse

Eksisterende
Rømers Bæk er omfattet af regulativ for kommunevandløb nr 33 Rømers Bæk samt 
fællesregulativ for kommunale vandløb i Sindal Kommune. Uggerby Å er omfattet af 
regulativ for amtsvandløb nr. 213 Uggerby Å.

Rømers Bæk har en samlet regulativ længde på 1,05 km, hvoraf 81 m er rørlagt.

Uggerby Å har en samlet regulativ længde på 51,606 km.
 Vedligeholdelse af vandløbene skal gennemføres således, at 

recipientkvalitetsplanens målsætninger tilstræbes
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 Grødeskæring iværksættes efter behov, dog minimum 1 gang om året og i 
almindelighed inden 15. oktober. Vandløbenes evne til afledning af vand skal 
sikres

 Grødeskæring skal udføres skånsomt og så vidt muligt med le
 Den afskårne, fritdrivende grøde i vandløbet skal optages og føres på land
 Grøden skæres i en naturligt slynget strømrende således, at noget af 

plantevæksten langs bredderne lades urørt, så der bibeholdes bræmmer af 
varierende størrelse langs bredderne

 Det eventuelle behov for beskæring af kantvegetationen vurderes for hele 
vandløbet i forbindelse med tilsyn

 Vandløbene skal i øvrigt henligge i naturlig tilstand. Der må ikke foretages 
opgravning eller bundskovling med mindre særlige forhold taler herfor. 
Nedskred, nedfaldne grene og andet der måtte hindre vandets frie løb i 
strømrenden oprenses

 Hvor det er påkrævet for overholdelse af den forudsatte vandføringsevne, 
foretages bundskovling af sandbanker og aflejringer

 Opgravning iværksættes hvis strømrendens tværsnitsareal under styrekoten 
ikke er overholdt og det samtidig ikke er muligt at opnå det nødvendige 
tværsnitsareal gennem grødeskæring. Opgravning iværksættes samme år, hvor 
behovet konstateres

 Aflejringer i vandløbene ud for drænudløb, hvis udmunding ligger mere end 10 
cm over den til regulativet opmålte eller fastsatte kote, vil efter anmodning 
blive fjernet ved kommunens foranledning

 Aflejringer i vandløbet ud for eksisterende registrerede drænudløb, der 
udmunder under ovennævnte niveau, men over hidtil gældende 
regulativmæssig bund, vil efter anmodning ligeledes blive fjernet ved 
kommunalbestyrelsens foranstaltning

 Grus- og stenbund skal bevares
 Efter behov kan kommunen lade udføre supplerende vedligeholdelse
 Eventuel oprensning af vandløbet, udbygning af bygværker og 

skråningssikringer skal fortrinsvis foregå i juli-oktober måned.

Kommende
Hjørring Kommune arbejder på en samlet regulativrevision for alle kommunens 
vandløb. Revisionen vil betyde, at de nuværende regulativer samles i 16 overordnede 
regulativer, der omfatter hele vandløbssystemer.

I forbindelse med regulativrevisionen udarbejdes der også vedligeholdelses-
bestemmelser for de private vandløb.

Relation til beskyttet natur og arter
Rømers Bæk og Uggerby Å er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Der er ikke 
registret beskyttede eller fredede arter i og omkring Rømers Bæk og Uggerby Å ved 
indsatserne.



6

Relation til Natura 2000
Der er ikke registreret arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV og bilag 3 i 
naturbeskyttelsesloven i området omkring indsatserne.

Odder, der er på bilag 3, findes over hele Vendsyssel. Rømers Bæk og Uggerby Å er et 
potentielt levested for Odder. Hjørring Kommune vurderer derfor, at det er sandsynligt 
at Odder kan forekomme i og ved vandløbet. Realisering af indsatserne vurderes ikke 
at have betydning for Odder.

Rømers Bæk og Uggerby Å er ikke direkte beliggende i et Natura 2000-område. Rømers 
Bæk udmunder i Uggerby Å, hvor den nedre del er omfattet af Natura 2000-område 5 
Uggerby Klitplantage og Uggerby Å’s udløb. Herudover udmunder Uggerby Å i 
Skagerrak, der er omfattet af Natura 2000-område 1 Skagens Gren og Skagerrak.

Realisering af indsatserne vurderes ikke at have betydning for Natura 2000 området.

Relation til anden lovgivning
Indsatserne ligger i landzone. Hjørring Kommune vurderer, at der ikke kræves 
landzonetilladelse efter Planloven, da projektet ikke forudsætter ændret areal 
anvendelse.

Rømers Bæk og Uggerby Å er omfattet af vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven. 
Projektet er gennemført i henhold til tilladelser og dispensationer givet efter 
vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven (Bilag 8).

Projektet forudsætter tilladelse efter vandløbsloven, da det er en reguleringssag. 
Reguleringssager er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 2. Projektet er derfor 
gennemført efter forudgående VVM-screening (Bilag 9).

Lodsejer holdning
Indsats AAL-577 berører 1 lodsejer, der er positiv.

Indsats AAL-237 berører 2 lodsejere, der begge er positive.

Indsats AAL-111 berører 1 lodsejer, der er positiv.

Ref. 688 berører 4 lodsejere, der alle er positive.

Ref. 683 berører 4 lodsejere, der alle er positive.

Ref. 681 berører 2 lodsejere, der begge er positive.

Omkostningseffektivitet
Hjørring Kommune foreslår at flere indsatser ikke realiseres, da de allerede er 
gennemført eller ikke er mulige at realisere. Der er derfor kun beregnet 
referenceværdi og omkostninger på følgende indsatser: AAL-111, AAL-237, AAL-577, 
ref. 688, ref. 683 og ref. 681.
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Referenceværdi
Fjernelse af spærring AAL-111 åbner op for 0,970 km vandløb opstrøms indsatsen. Den 
vejledende referenceværdi er 21.000 kr. pr. km vandløbsstrækning opstrøms, som der 
åbnes op for ved fjernelse af spærringen.

Den samlede referenceværdi for indsatsen er således 20.370,00 kr.

Genåbning af de rørlagte strækninger AAL-237 og AAL-577 åbner op for 5,540 km 
vandløb opstrøms indsatsen. Den vejledende referenceværdi er 30.000 kr pr km 
vandløbsstrækning opstrøms, der åbnes for ved genåbning af de rørlagte strækninger.

Den samlede referenceværdi for indsatsen er således 166.200,00 kr.

Der er udpeget 3 strækninger med restaurering. Der er udpeget 3,795 km vandløb, der 
er vandløbstype 1 (ref. 688 og ref. 681). Den vejledende referenceværdi er 16.000 kr pr 
km vandløbsstrækning, der er udpeget. Herudover er der udpeget 3,839 km vandløb, 
der er vandløbstype 2 (ref. 683), hvor den vejledende referenceværdi er 34.000 kr pr 
km vandløb, der er udpeget.

Den samlede referenceværdi for indsatsen er således 191.246,00 kr.

Referenceværdien fordeler sig således på de enkelte indsatser:

AAL-237: 4,267 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 128.010,00
AAL-577: 1,273 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 38.190,00
AAL-111: 0,970 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 20.370,00
Ref. 688: 2,577 km udpeget, der giver en referenceværdi på kr. 41.232,00
Ref. 683: 3,839 km udpeget, der giver en referenceværdi på kr. 130.526,00
Ref. 681: 1,218 km udpeget, der giver en referenceværdi på kr. 19.488,00

Den samlede referenceværdi for projektet er således 377.816,00 kr.

Realiseringsomkostninger
Hjørring Kommune har indhentet tilbud på omkostninger for realisering af indsats AAL-
237, AAL-577, AAL-111, ref. 688, ref. 683 og ref. 681 fra Vennelyst (Bilag 3) og Sejlstrup 
(Bilag 4). De indhentede tilbud er i overensstemmelse med de standardpriser som 
Hjørring Kommune har beregnet på baggrund at erfaring med tidligere projekter (Bilag 
5).

Omkostninger til indsatsen kan deles op i:

AAL-237

 Entreprenør søger forud for gravearbejde i LER
 Entreprenør står for fjernelse af opgravet rør
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 Opgravet jord udjævnes på arealer, der ikke er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3

 Rørlægning fjernes helt på nær de yderste 12 m af hensyn til overkørsel mellem 
markerne. Opstrøms side sikres mod erosion med større sten

 Vandløbet anlægges med samme fald som rørlægning. Bundbredde 80 cm, 
anlæg 1:1,5

 Den nye bund fores med gydegrus og håndsten for at undgå erosion til 
nedstrøms strækning. Det er vigtigt at komme helt ud i siderne med sten og 
grus

 Der må påregnes en del træfældning, da der står en række rødel tæt ved eller 
delvist ovenpå rørlægningen 

Det billigste tilbud for indsats AAL-237 er fra Vennelyst på kr. 74.500,00 (Bilag 3).

AAL-577

 Eksisterende rør graves op og bortskaffes af entreprenør
 Entreprenør søger i LER forud for gravearbejdet
 Opgravet jord bortkøres
 Vandløbets nye anlæg udføres efter dimensionerne jvf opstrøms strækning. 

Bundbredde 50 cm, anlæg 1:1,5, fald 2‰
 Der laves en ny frontmur der hvor udløbet fra vejunderføringen af AAL-9350 

slutter
 Strækningen fores med gydegrus for at hindre sandvandring fra det nye rå 

anlæg

Det billigste tilbud for indsats AAL-577 er fra Sejlstrup på kr 43.340,00 (Bilag 4)

AAL-111

 Der udlægges gydegrus på en strækning af 10 m nedstrøms røret i 1 m bredde 
og 30 cm dybde. Derved løftes den naturlige bund op til rørudløb og passage 
sikres

 Der pakkes håndsten ind i siden lige ved udløb for at hindre erosion af 
brinkerne

 Der kan køres på nordsiden af vandløbet
 Inden udlægning af gydegrus renses der for affald lige omkring 

rørunderføringen og der kan med fordel laves en beskæring af kantvegetation 
for at kunne komme til

Det billigste tilbud for indsats AAL-111 er fra Sejlstrup på kr. 12.180,00 (Bilag 4)

Ref. 688

 Entreprenør søger i LER forud for gravearbejde
 Opgravet jord bortkøres af entreprenør
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 Ved underføringen af Oremosevej skal tracéet lige ved indløb oprenses og 
anlægget ændres til 1:1,5. Siderne sikres med store marksten således, at der 
sikres frit indløb til rørene. Der fores med sten i bunden

 Ved underføringen af cykelstien skal tracéet lige ved indløb ændres til 1:1,5 og 
brinksiden sikres med store sten, så der sikres frit indløb til rørene under 
cykelstien. Bunden fores med sten

 Der laves 10 gydebanker af 6 m længde, 30 cm dybde og 1 m bredde på 
strækningen fra Gaden og til udløb i Uggerby Å

 Der udlægges 2 håndsten pr løbende meter på gydebankerne
 Ved rørunderføringen midtvejs på strækket laves der ved styrtet ud af 

rørunderføringen en af de 10 gydebanker. Her skal der bruges ekstra grus 
grundet det store fald ud af røret. Der skal også bruges flere større sten til at 
indsnævre forløbet nedstrøms for at undgå yderligere brinkerosion

 Øverste overkørsel tættest på Gaden fjernes og brinken sikres med store 
marksten. Entreprenøren bortskaffer rør og bro-rester

 Der anvendes køreplader efter behov. Eventuelle skader udbedres med 
fornødne materialer

Det billigste tilbud for indsats ref. 688 er fra Sejlstrup på kr 51.820,00 (Bilag 4)

Ref. 683

 Der etableres et 30 m langt stryg nedstrøms broen ved Ugiltvej. Tilkørsel fra 
Ugiltvej via overkørsel ind på marken lige syd for broen

 Der udlægges lidt grovere gydegrus i fuld bredde af vandløbsprofilet med en 
højde på 50 cm ved start og en højde på 30 cm ved slut. Det giver et fald på 
6‰, hvilket vil kunne holde stryget fri for sand

 Foran grus-banken placeres en stribe Ø 700 mm sten for at holde på kanten af 
gruset. Ligeledes placeres der på bagkant en stribe sten Ø 500 mm

 Der udlægges større sten Ø 500-700 mm fordelt over stryget for at skabe 
skjulesteder og strømlæ primært langs siderne af vandløbet samt enkelte ude i 
stryget

 Der etableres et 30 m stryg mellem renseanlægget og shelterpladsen. Samme 
princip som ovenfor. Tilkørsel via renseanlægget i Sindal

 Der etableres et 30 m stryg i forbindelse med gangbroen øst for Vendelbogade. 
Samme princip som ovenfor. Tilkørsel fra p-pladsen fra Vendelbogade

 Køreplader til alle indsatser bruges efter behov. Eventuelle skader udbedres 
med fornødne materialer

Det billigste tilbud for indsats ref. 683 er fra Vennelyst på kr. 199.300,00 (Bilag 3)

Ref. 681

 Tilkørsel fra Baggesvognvej
 Der udlægges 5 mindre gydebanker af 6 m længde, 30 cm dybde og 50 cm 

bredde. Faldet henover gruset tilstræbes at være 5‰
 Der udlægges 2 håndsten pr løbende meter på gydebankerne
 Bankerne udlægges fordelt henover hele strækningen opstrøms Baggesvognvej
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Det billigste tilbud for indsats ref. 681 er fra Vennelyst på kr. 15.900,00 (Bilag 3)

Samlede omkostninger til realisering af indsats AAL-237, AAL-577, AAL-111, ref. 688, 
ref. 683 og ref. 681 er for Vennelyst kr 418.300,00 (Bilag 3) og for Sejlstrup kr. 
771.115,00 (Bilag 4). Hjørring Kommune vurderer på den baggrund, at Vennelyst 
samlet er billigst.

De samlede omkostninger til realisering af indsatsen er således 418.300,00 kr. og 
dermed 40.484,00 kr over den samlede referencepris. Hjørring Kommune vurderer på 
den baggrund, at realisering af indsatserne for vandplanprojekt Rømers Bæk og 
Uggerby Å er omkostningseffektiv set i forhold til indsats og effekt.

Desværre er Hjørring kommune kommet til at lade Sejlstrup udføre arbejdet ved en 
fejl. Vi ansøger kun om det oprindelige beløb og påtager os selv differencen.

Afværgeforanstaltninger
Hjørring Kommune vurderer, at afværgeforanstaltninger ikke er nødvendige i 
forbindelse ved realisering af indsatsen.

Bilag
Bilag 1: Oversigtskort
Bilag 2: Detailprojekt 
Bilag 3: Tilbud på realisering - Vennelyst
Bilag 4: Tilbud på realisering - Sejlstrup
Bilag 5: Erfaringspriser for Hjørring Kommune
Bilag 6: Faktura for gennemført arbejde – Sejlstrup
Bilag 7: Udbetalingsnote – Hjørring Kommune
Bilag 8: Tilladelser efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven
Bilag 9: VVM afgørelse
Bilag 10: Fotodokumentation – før og efter billeder
Bilag 11: Kontrakt – intern lønomkostning
Bilag 12: Timeregistrering
Bilag 13: Løn Poul Træholt
Bilag 14: Løn Jens Pedersen
Bilag 15: Løn Jan Q Sørensen
Bilag 16: Løn Christian O. Sejlund
Bilag 17: Udtalelse om gennemført projekt
Bilag 18: Dokumentation for offentliggørelse


