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Tilladelse til regulering af delstrækning Emmersbæk, og dispensation efter
Naturbeskyttelseslovens § 3.
Hjørring Kommune modtog d. 27/1 2020 fra Nordsøen Oceanarium, en ansøgning
om regulering af ca. 20 meter af Emmersbæk på matr.13bx, Horne By, Hirtshals. En
mindre strækning ønskes rørlagt, hvilket ses på nedenstående kort.

Luftfoto fra 2019. Den røde stiplede linje markerer den eksisterende rørlægning mens den blå linje
markerer, hvor der ønskes rørlægning af Emmersbæk.
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Begrundelse for ansøgningen
Nordsøen Oceanarium begrunder ansøgningen om rørlægning med et ønske om at
få mere plads til et legeområde samt et område til formidling af lokale fugle, sommerfugle, fisk og vandinsekter. Projektbeskrivelsen indeholder desuden et ønske om
at ændre bækkens forløb bl.a. ved at udgrave brinkerne og udlægge grus både i og
omkring vandløbet.

Beskrivelse af projektet
Der ønskes at forlænge eksisterede rørlægning med ca. 20 meter ø1200 PE rør,
hvor nuværende indløb er lavet i et ø700 betonrør. Samtidigt etableres ved eksisterede ø700 indløb en brønd med adgang til ålepasset, således det forsat er muligt for
Fiskeristyrelsen at lave deres årlige kontrol af Ålepasset, og vi har mulighed for at
servicere det.
Efterfølgende ændres på bækkens retning, således det får en større bredde i den
sydlige ende (mindre sø), og bækken mellem søen og rørlægningen bliver mere
organisk med bløde kurver.
Brinkerne rettes af, således terrænet maks. har et fald på 15-20 grader ned mod
bækken/søen, hvorved der opnås sikkerhed for at gæsterne kan opholde sig i område. Der vil ikke blive ændret på vandstandsniveauet i området. Og eksisterende
rørlægning under vejen i sydlige ende forlænges med ca. 2 meter PE rør for, at opnå større afstand fra vejen. Projektet er tegnet på nedenstående billede.
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Hjørring Kommunes afgørelse
Hjørring Kommune meddeler tilladelse til det ansøgte.

Tilladelse til regulering af del af Emmersbæk i forbindelse med etablering af legepladsområde ved Nordsøen Oceanarium
samt
dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2.
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Vilkår for tilladelsen / dispensationen:
•

Rørlægningen etableres som angivet i ansøgningen.

•

Eventuelle rør- og dræntilløb skal tilsluttes den nye rørlægning

•

Materiale, der frigøres ved arbejdet, må ikke videreføres til skade for vandløbet

•

Rørlægningen skal lægges i en dybde der er i overensstemmelse med vandløbsregulativet for Emmersbæk.

•

Overskydende jord må ikke placeres på § 3-beskyttede arealer uden forudgående dispensation

•

Tilladelsen/dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen på 4 uger er
udløbet.

•

Tilladelsen/dispensationen gælder 3 år fra den er meddelt

•

Hjørring Kommune, Team Natur underrettes, når arbejdet er udført

Økonomiske forhold
Udgifterne til rørlægningen afholdes af ansøger.
Udgifter til fremtidig ekstraordinær vedligeholdelse af rørlægningen i form af hel eller
delvis omlægning påhviler ejeren af den berørte matrikel.

Lovgivning
Rørlægningen er en regulering der kræver godkendelse efter Vandløbsloven og
Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. Der kræves desuden
en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, da Emmersbæk på den berørte
strækning er naturbeskyttet.

Tilladelsen meddeles i medfør af Vandløbslovens § 16 og § 17, samt § 3 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v.

Dispensationen meddeles efter Naturbeskyttelseslovens § 65, idet der dispenseres
fra Naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2.
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Tilladelsen og dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen på 4 uger er udløbet.

Beskrivelse af Emmersbæk
Emmersbæk er et naturbeskyttet offentligt vandløb, der er omfattet af ”Regulativ for
Kommunevandløb nr. 4. Emmersbæk med tilløb”. Ved den forestående revision af
regulativet for Emmersbæk vil reguleringen blive indarbejdet.
DTU-Aqua beskrev i en undersøgelse fra 2011 Emmersbæk som: ”Et kedeligt vandløb med brunt/grumset vand og blød bund”. DTU vurderede samtidigt Emmersbæk
som uegnet til ørreder, og foretog derfor ingen befiskning.
Emmersbæk skal ifølge vandplan for ”Nordlige Kattegat, Skagerrak” overholde et
krav om god økologisk kvalitet svarende til mindst faunaklasse 5 efter DVFIsystemet (Dansk Vandløbs-Fauna-Indeks).
I forhold til smådyrsfaunaen, så er de seneste undersøgelser på 3 forskellige faunastationer fra 2007, 2008 og 2011 og resulterede i DVFI-faunaklasser på henholdsvis
5, 4 og 4. Den nederste del af Emmersbæk er saltvandspåvirket og derfor uegnet til
bedømmelse efter DVFI-systemet.
Hjørring Kommune vurderer at den nye rørlægning ikke vil forringe muligheden for,
at Emmersbæk kan opnå en DVFI-faunaklasse 5, eller bedre, op- og nedstrøms
rørlægningen.

§-3 beskyttelse
Vandløbet er naturbeskyttet på den berørte strækning, og reguleringen kræver derfor en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2. Der findes ikke tilstødende naturbeskyttede arealer, der kan påvirkes af reguleringen.

VVM
Hjørring Kommune har foretaget en screening af projektet og truffet afgørelse om
ikke-VVM-pligt.

Natura 2000
Projektområdet ligger ca. 800 m opstrøms Emmersbæks udløb i havnen i Hirtshals,
hvorfra der er ca. 600 meter til Natura 2000-område nr. 1 Skagens gren og Skager-
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rak. Reguleringen af delstrækningen på 55 meter fører ikke til øgning i transporten
af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer i Emmersbæk og vurderes derfor ikke at
påvirke naturtyper der er udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 1 Skagens gren og Skagerrak.

Bilag IV arter og danske rødlistearter.
Hjørring Kommune har ikke kendskab til, at der skulle være fund af Bilag IV arter
omkring den berørte strækning af Emmersbæk.

Vandplaner
Emmersbæk er omfattet af de statslige vandplaner.

Hjørring Kommunes begrundelse for afgørelsen
Hjørring Kommune vurderer at rørlægningen af de ca. 20 meter af Emmersbæk ikke
fører til nogen nævneværdig naturmæssig forringelse. Derimod vurderes den ønskede ændring af vandløbets forløb at have en naturforbedrende effekt.
Den ansøgte rørlægning vil blive en forlængelse af en eksisterende rørlægning i den
nedre del af Emmersbæk, og da bækken i forvejen er ”fragmenteret” af flere rørlægninger kan den allerede i dag ikke leve op til kontinuitet i forhold fisks passagemuligheder i hele vandløbet.
DTU-Aqua vurderede i 2011 de fysiske forhold i bækken som uegnede for ørreder
idet de beskrev Emmersbæk som: ”Et kedeligt vandløb med brunt/grumset vand og
blød bund”.

Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på Hjørring Kommunes hjemmeside www.hjoerring.dk
under ”offentliggørelser”, hvilket sker samtidigt med udsendelsen af tilladelsen.

Klage
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter bestemmelserne i
Vandløbslovens kap. 16, samt efter bestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens kap.
12.
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En evt. klage skal indgives via Klageportalen som findes www.naevneneshus.dk
hvor også klagevejledning til Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven kan findes.

Bilag
1.

Klagevejledning efter Naturbeskyttelsesloven

2.

Klagevejledning efter Vandløbsloven

Med venlig hilsen

Line Dam-Hansen
Naturmedarbejder, biolog
Team Natur, Hjørring Kommune
ldh@hjoerring.dk
72 33 67 27

Kopi sendt til:

Naturstyrelsen, nst@nst.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
Danmarks Sportsfiskerforbund, Hovedkontoret, Skyttevej 4, 7182 Bredsten,
post@sportsfiskerforbundet.dk
Lystfiskeriforeningen for Liver Å, v/formand Daniel Holm Larsen, danielholmlarsen@yahoo.dk
Vandplejeudvalget, område nordøst, att. Carsten Bregnhøj, carsten.bregnhoej@hjoerring.dk
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Bilag 1: Vejledning om klagemuligheder m.v. efter Naturbeskyttelsesloven
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:
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 https://kpo.naevneneshus.dk/
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.
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Bilag 2: 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 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.
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.
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 Natur- og Miljøklagenævnet 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 Natur- og Miljøklagenævnet inden fire uger fra dags dato og senest
kl.23:59 på dagen, hvor klagefristen udløber.
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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 Natur- og Miljøklagenævnet.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
www.kpo.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 afgørelsen.
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.
Natur- og Miljøklagenævnet 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 Natur- og Miljøklagenævnet, 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.

