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Sagsnr.: 06.02.03-P19-2-21 

 

Tilladelse til rørlægning efter vandløbsloven 

Hjørring Kommune giver herved, tilladelse efter vandløbsloven, til rørlægning af grøft 

i et tilløb til Uggerby å, se nedenstående kort. Grøften ligger mellem matriklerne 3I 

og 3CH Sønderskov by, Astrup.  

 

 

  

 

Redegørelse 

Grøften er et tilløb til Uggerby å, der er rørlagt på begge sider, af den markerede 

strækning. Rørlægning af grøften vil dermed kun forbinde to eksisterende rørlagte 

strækninger. 

mailto:hjoerring@hjoerring.dk
http://www.hjoerring.dk/
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Da grøften ikke går direkte i Uggerby å, vurderes rørlægningen ikke at have betyd-

ning for beskyttet natur eller beskyttet vandløb (Uggerby å).  

Grøften ligger op til både beskyttet natur og beskyttet vandløb, men den vurderes 

ikke at have en nævneværdig positiv betydning for naturen. Derfor vil rørlægning af 

grøften ikke have en negativ påvirkning af naturen eller Bilag IV-arter i området. 

 

 

Betingelser for tilladelsen:  

• at arbejdet gennemføres som beskrevet i ansøgningen 

• at rørlægningen ikke giver anledning til oversvømmelse af arealerne omkring 

vandløbet/rørledningen eller hindrer afvanding af arealer, som er drænet til 

vandløbet/rørledningen, 

• at eksisterende grøfter/dræn, der løber til vandløbet, tilsluttes de nye 

rør/vandløbet, 

• at alle udgifter til projektet samt fremtidigt vedligehold afholdes af ansøger/ejer 

• at Hjørring Kommune kontaktes for tilsyn når projektet er gennemført. 

 

 

Offentliggørelse 

Afgørelsen offentliggøres på Hjørring Kommunes hjemmeside, hvilket sker samtidig 

med udsendelse af afgørelsen.  

 

Hjørring Vandselskab vil blive underrettet, hvis der indkommer klager. Tilladelsen 

kan først udnyttes, når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager.  

 

 

 

Orientering fra Museerne: 

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

iværksættelse af jordarbejdet skal Museumslovens § 25-27 iagttages. Disse be-

stemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse 

af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om risikoen for fund af 

arkæologisk betydning, samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser.  
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Findes der under jordarbejdet alligevel spor af fortidsminder, fx knogler, flintredska-

ber, lerkarskår m.m., skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. 

Fortidsmindet skal straks anmeldes til museet.  

 

Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til nedenstående statsanerkendte kulturhi-

storiske museum: Vendsyssel historiske museum, Museumsgade 3, 9800 Hjørring. 

Tlf. 9624 1050. E-mail: vhm@vhm.dk. 

 

 

Bemærkninger:  

Afgørelsen er truffet efter vandløbslovens §17 

 

Rettidige klager efter vandløbsloven har opsættende virkning. Det betyder, at det der 

er givet tilladelse til, ikke må udføres før klagemyndighedens afgørelse foreligger. 

 

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dags dato eller ikke har 

været udnyttet i tre på hinanden følgende år.  

 

 

Oplysninger i øvrigt 

  Betingelserne i afgørelsen er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder 

over ejendommen. 

 

 

Klage og søgsmål: 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-

klagenævnet inden fire uger. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på 

forsiden af www.naevneneshus.dk 

For mere information se klagevejledningen. 

 

En evt. retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 mdr. fra dags da-

to, jf. lovens § 88, stk. 1. 

 

http://www.naevneneshus.dk/
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Med venlig hilsen 

 

Line Dam-Hansen 

 

E-mail: ldh@hjoerring.dk. 

Telefon: 72 33 67 27 

 

 

 

Kopi af afgørelsen sendes til: 

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  

Danmarks Naturfredningsforening, Hjørring afd., dnhjoerring-sager@dn.dk   

Danmarks Naturfredningsforening, Samrådet, thorkild.kjeldsen@mail.tele.dk  

DOF- Hovedkontoret, natur@dof.dk 

DOF-Hjørring, hjoerring@dof.dk 

Friluftsrådet i Vendsyssel, att. Thomas Elgaard Jensen, vendsyssel@friluftsraadet.dk 

Vendsyssel Historiske Museum, oldtid@vhm.dk   

Danmarks Sportsfiskerforbund, Hovedkontoret, Skyttevej 4, 7182 Bredsten 

post@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk; skage-

rak@sportsfiskerforbundet.dk 

Lystfiskeriforeningen for Liver Å, v/formand Daniel Holm Larsen, danielholmlar-

sen@yahoo.dk 

Vandplejeudvalget, område nordøst, att. Carsten Bregnhøj, car-

sten.bregnhoej@hjoerring.dk  

Vandplejeudvalget, område nordvest, att. Jens Selmer Andersen, jvsa@mail.dk  
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Vejledning om klagemuligheder med videre efter Vandløbsloven 

Reglerne fremgår af lovens kapitel 16 

  

Hvem kan klage:                 

Vandløbsmyndighedens afgørelser kan påklages af: 

 Stk. 1 

Vandløbsmyndighedens afgørelser kan påklages af: 

) den, afgørelsen er rettet til, 

) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens 

udfald og 

) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. 

Stk. 2 

Afgørelser efter kapitel 5 vedrørende regulativer for offentlige vandløb kan desuden 

påklages af 

) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørel-

sen, 

) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttel-

se af natur og miljø, og 

) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål vareta-

ger væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne inte-

resser. 

Stk. 3 

Afgørelser efter kapitel 11 a kan påklages af 

) de personer med videre, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, og 

) de foreninger og organisationer, der er nævnt i stk. 2. 
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Stk. 4 

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage 

visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 efter miljøministerens nærmere bestem-

melse. 

Stk. 5 

Ved klage efter stk. 2, nr. 2 og 3, jf. stk. 3, nr. 2, kan Miljø- og fødevareklagenævnet 

kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse 

ved indsendelse af vedtægter eller på anden måde. 

 

Landvæsensretter: 

§ 67 a, Stk. 5. Taksationsmyndighederne kan pålægge en part helt eller delvis at 

betale taksationsmyndighedernes udgifter ved sagens behandling bortset fra veder-

lag til formænd og sekretærer. Der er udpantningsret for beløbet.  

 

4 ugers klagefrist: 

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 

bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis du ønsker at 

klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet inden fire 

uger fra dags dato og senest kl.23:59 på dagen, hvor klagefristen udløber.   

  

Opsættende virkning: 

En rettidig klage har opsættende virkning for en tilladelse, indtil klagemyndighedens 

afgørelse foreligger eller klagemyndigheden bestemmer andet. 

Vandløbsmyndigheden kan dog meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbej-

der i sager vedrørende broer, overkørsler og krydsning af offentlige vandløb eller 

lignende, når sagen angår en foranstaltning, der ikke skønnes at have væsentlig 

indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, uanset 

om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages. 

  

Klagen sendes til:                

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevare-

klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
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https://naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-

ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørel-

sen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du 

klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i 

Klageportalen. 

Miljø- og fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 

uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at 

blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til 

den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender heref-

ter anmodningen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvor-

vidt din anmodning kan imødekommes.  

 

Orientering: 

Kommunen giver den, der har fået en dispensation eller et påbud, underretning om 

en indgivet klage og om klagens opsættende virkning. Ligeledes sendes i kopi myn-

dighedens kommentarer til sagen og klagepunkterne. 

                                          

Civil retssag 

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være 

anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 

bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.  

 


