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Tilladelse til etablering af overkørsel i Grårup Bæk
Hjørring kommune har fra dig, på vegne af Spejderne Vendelbo Division Mosbjerg,
modtaget en ansøgning om etablering af en overkørsel i Grårup Bæk mellem matr.
Nr. 10a Eskær Hgd., Mosbjerg og matr. Nr. 3i Stenderup Gdr., Mosbjerg.
Overkørslens placering fremgår af nedenstående kort – rød prik.
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Den nye overkørsel ønskes etableret da der i år 2020 skal afholdes en stor
spejderlejr på marken overfor spejdernes matrikel og der bliver i den forbindelse
behov for at kunne passerer vandløbet.
Grårup Bæk er et offentligt vandløb. Vandløbet er naturbeskyttet og skal ifølge de
Statlige vandplaner overholde et krav om god økologisk kvalitet svarende til en
faunaklasse 5 i DVFI-systemet ( Dansk Vandløbs FaunaIndeks ).
Kommunen har besigtiget området hvor overkørslen ønskes etableret og vi
vurderer, at etablering af en overkørsel på nedenstående vilkår, ikke vil forringe
miljøtilstanden eller vandførings evnen i nævneværdig grad.
Kommunen skal derfor til dig på vegne af Spejderne Vendelbo Division :
Jf. vandløbslovens kapitel 6 og Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om
vandløbsregulering og- restaurering m.v. , meddele tilladelse til etablering af
overkørsel i Grårup Bæk mellem matr. Nr.10a Eskær Hgd., Mosbjerg og matr.
Nr. 3i Stenderup Gdr., Mosbjerg.
Der meddeles samtidigt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.
Tilladelsen gives på følgende vilkår.
-

-

At arbejdet gennemføres som beskrevet i ansøgningen og med den oplyste
rørdiameter på 1200 mm og en længde på 5 meter,
At rørene nedlægges således at 10 – 15 % af røret ligger under
regulativmæssig bund således at den naturlige vandløbsbund fortsætter
igennem røret,
At overkørslen ikke giver anledning til oversvømmelser af arealerne omkring
overkørslen, eller hindre afvanding af arealer der er drænet til vandløbet,
At alle udgifter til etableringen af overkørslen afholdes af ansøger,
At fremtidig vedligeholdelse påhviler de til enhver tid værende ejere af matr.
Nr. 10a Eskær Hgd., Mosbjerg og matr. Nr. 3i Stenderup Gdr., Mosbjerg,
At Hjørring kommune kontaktes for tilsyn når projektet er gennemført

Lovgrundlag
Tilladelsen er meddelt i medfør af Vandløbslovens Kapitel 6 samt Bekendtgørelse
nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og- restaurering m.v.

Natura 2000
Projektområdet ligger ikke indenfor eller nær et Natura 2000 område og vurderes
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ikke at kunne påvirke naturtyper der er udpegningsgrundlaget for et Natura
2000-område.

Bilag IV arter og danske rødlistearter.
Kommunen har ikke kendskab til bilag IV-arter eller rødlistearter i projektområdet,
eller i umiddelbar nærhed heraf, men der findes sandsynligvis odder i området.
Projektet vurderes ikke at være til hindring for odderens frie bevægelighed.
Klagevejledning
Se vedlagte klagevejledning.
Kommunens kommentarer
Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forod for
iværksættelse af projektet skal museumslovens § 25 – 27 iagttages. Disse
bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og
anmeldelser af fund. Loven giver bygherren mulighed for, at få en udtalelse om
risikoen for fund af arkæologisk betydning, samt, at få en udtalelse om de
finanseringsmæssige konsekvenser.
Findes der under gravearbejdet alligevel spor af fortidsminder, fx knogler,
flinteredskaber, lerskår m.m. skal arbejdet straks standses, i det omfang det berører
fortidsminder. Fortidsminder skal straks anmeldes til museet.
Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til Vendsyssels Historiske Museum,
Museumsgade 3, 9800 Hjørring. Tlf. 96241050.
Det er ansøgers pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om
tilladelsens indhold.
Tilladelsen vil blive offentliggjort på Hjørring kommunes hjemmeside.
Har du spørgsmål eller kommentarer til denne tilladelse er du velkommen tilbage til
undertegnede eller Team Natur.
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Med venlig hilsen

Poul Træholt
Naturmedarbejder
Team Natur
Tlf. +4572336756
Mail. Poul.traeholt@hjoerring.dk

Kopi sendt til :
Naturstyrelsen, nst@nst.dk
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Samrådet, thorkild.kjeldsen@mail.tele.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Hjørring afd., dnhjoerring-sager@dn.dk
DOF- Hovedkontoret, natur@dof.dk
DOF-Hjørring, hjoerring@dof.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
Vandplejeudvalget, område nordøst, carsten.bregnhoej@hjoerring.dk
Klagevejledninger.

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:
1) den, afgørelsen er rettet til,
2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald og
3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Stk. 2
Afgørelser efter kapitel 5 vedrørende regulativer for offentlige vandløb kan desuden påklages af
1) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
2) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af
natur og miljø, og
3) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Stk. 3
Afgørelser efter kapitel 11 a kan påklages af
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1) de personer med videre, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, og
2) de foreninger og organisationer, der er nævnt i stk. 2.

Stk. 4
Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 efter miljøministerens nærmere bestemmelse.
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 vederlag 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 anlægsarbejder 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 Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.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 afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden 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 herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Gebyr
For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en
borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr.
Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.
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Det nævnte gebyr 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.
Indgives flere klager over samme afgørelse, opkræves der et gebyr for hver selvstændig
klageskrivelse.
Hvis flere klageberettigede indgiver en samlet klage, betales ét klagegebyr. Hvis blot en af
klagerne er en virksomhed, en organisation eller en offentlig myndighed opkræves gebyrsatsen gældende for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
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 udløbet af fristen, afvises klagen.
Gebyret tilbagebetales, hvis:
1) Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
2) Klageren får helt eller delvist medhold i klagen
3) Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi, klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kompetence.
Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Orientering:
Kommunen giver den, der har fået en dispensation eller et påbud, underretning om
en ind-givet klage og om klagens opsættende virkning. Ligeledes sendes i kopi
myndighedens kommentarer til sagen og klagepunkterne.

Vejledning om klagemuligheder m.v. efter Naturbeskyttelsesloven og
Miljøbeskyttelsesloven.
Hvem kan klage:
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af
• adressaten for afgørelsen (normalt ansøgeren), ejeren af den ejendom, som
afgørelsen vedrører,
• offentlige myndigheder,
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af
natur og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
4 ugers klagefrist:
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på
en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. En tilladelse må ikke
udnyttes, før klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for
klagefristens udløb. En klage skal således være tilgængelig for førsteinstansen i
Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i
Klageportalen) senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.
Opsættende virkning:
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En rettidig klage har opsættende virkning. Det betyder, at det, der er tilladt eller påbudt i
afgørelsen, ikke må udføres, før klagemyndighedens afgørelse foreligger.
Klagemyndigheden kan dog bestemme andet.
Klagen sendes til:
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
www.nmkn.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 afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
I alle sager, der kan indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet, opkræves som
udgangspunkt gebyr for at klage. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en
borger eller en virksomhed/organisation.
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 Hjørring Kommune på email: natur@hjoerring.dk. Anmodningen videresendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet,
som træffer afgørelse om, hvorvidt 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 myndighedens
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

