Hjørring Kommune

Team Natur
Springvandspladsen 5

Hjørring Kommune
Teknik og Miljø
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

9800 Hjørring
Telefon 72 33 33 33
Fax 72 33 30 30
hjoerring@hjoerring.dk
www.hjoerring.dk

Hjørring den 29-10-2020
Sagsnr.: 01.05.08-P25-14-19

Tilladelse til restaurering af del af Gøggårds Bæk, vandområdenr.
1.1.0494.
Afgørelse
Hjørring Kommune giver herved Team Natur, tilladelse efter vandløbsloven, samt
dispensation efter naturbeskyttelsesloven, til restaurering af del af Gøggårds Bæk.
Se vedlagte kort.
Desuden træffes afgørelse efter Miljøvurderingsloven om ikke VVM pligt..
Afgørelsen er truffet efter Vandløbslovens kapitel 6 og § 37 samt kapitel 7 i bekendtgørelse nr. 1436 af 11. december 2007, om vandløbsregulering og restaurering
med videre, Naturbeskyttelseslovens § 3, jf. § 65, stk. 3, samt Miljøvurderingslovens
§ 21.

Tilladelsen omfatter følgende restaureringer af Gøggårds Bæk:




Udlægning af 10 tons sten (30-150mm), samt udlægning af 1,5 tons håndsten
(150-250 mm) på en 575 meter lang strækning af Gøggårds Bæk. Delstrækning
A.
Udplantning af 280 rødel på udvalgte strækninger Delstrækning A, B og C.

Det er kommunens samlede vurdering, at der på nedenstående vilkår kan meddeles
tilladelse efter Vandløbsloven og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til at
gennemføre projektet.

Betingelser for tilladelsen:




at arbejdet gennemføres som beskrevet i ansøgningen,
at arbejdet udføres fra den side af vandløbet, hvor arealerne ikke er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3,
hvis arealerne på begge sider af vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, skal følgende vilkår overholdes:
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o at der køres mindst muligt på de beskyttede arealer i forbindelse med
arbejdet,
o at der anvendes et køretøj, som beskadiger de beskyttede arealer
mindst muligt,
o at der anvendes køreplader, når der køres på de beskyttede arealer,
som fremgår, af vedlagte kort
o at der ikke tilføres jord udefra eller sås på arealerne
at overskudsjord ikke deponeres på § 3 beskyttede arealer,
at alle udgifter til projektet afholdes af staten,
at fremtidig vedligeholdelse af strækningen påhviler Hjørring Kommune, i de
tilfælde strækningen er offentlig,
eksisterende regulativforhold overholdes på de strækninger, der omlægges, i de
tilfælde strækningen er offentlig,
at Hjørring kommune kontaktes for tilsyn når projektet er gennemført.

Redegørelse:
Delstrækning A (575 m):
 Der udlægges 10 tons sten (30 – 150 mm) ud skiftevis i den ene og den anden side på de mest egnede steder. Herved indsnævres strømrenden i et let
slynget forløb til en bundbredde på ca. 75 cm.
 Der udlægges 1,5 tons håndsten (150 – 250 mm) på de mest egnede steder
for at skabe variation og skjulepladser for fisk. Stenene udlægges på steder
hvor der er overbredde således at vandføringen ikke påvirkes i nævneværdig
grad.
 Der plantes 115 stk. rødel på de mest egnede steder på begge sider. Hovedsageligt i grupper på 5 - 10 stk., men også som solitære træer hvor forholdene tilskriver det. Der plantes i vandløbsprofilet, neden for kronekant, men
tilpas højt i vandløbsprofilet til at vandføringen ved større afstrømninger ikke
påvirkes i nævneværdig grad. Der er taget højde for at det erfaringsmæssigt
forventes at ca. 1/3 af træerne ikke vil overleve.
Delstrækning B (540 m):
 Der plantes 110 stk. rødel på de mest egnede steder på begge sider. Hovedsageligt i grupper på 5 - 10 stk., men også som solitære træer hvor forholdene tilskriver det. Der plantes i grupper på 5 - 10 stk. i vandløbsprofilet, neden
for kronekant, men tilpas højt i vandløbsprofilet således at vandføringen ved
større afstrømninger ikke påvirkes i nævneværdig grad. Der er taget højde
for at det erfaringsmæssigt forventes at ca. 1/3 af træerne ikke vil overleve.
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Delstrækning C (290 m):
 Der plantes 55 stk. rødel på de mest egnede steder på begge sider. Hovedsageligt i grupper på 5 - 10 stk., men også som solitære træer hvor forholdene
tilskriver det. Der plantes i grupper på 5 - 10 stk. i vandløbsprofilet, neden for
kronekant, men tilpas højt i vandløbsprofilet således at vandføringen ved
større afstrømninger ikke påvirkes i nævneværdig grad. Der er taget højde
for at det erfaringsmæssigt forventes at ca. 1/3 af træerne ikke vil overleve.

Internationalt beskyttede natur og arter
Projektet omfatter ikke arealer beliggende i Habitatområde, men har indirekte forbindelse til habitatområde Uggerby Klitplantage og Uggerby Å’s udløb. Desuden
udmunder Uggerby Å i Habitatområdet Skagens Gren og Skagerrak.
Projektet forventes at forbedre vandløbskvaliteten i Gøggårds Bæk.
Hjørring Kommune vurderer på denne baggrund, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for arter og naturtyper, der er omfattet af international beskyttelse, men
tværtimod på sigt forbedre forholdende for odder og bæklampret.

Bemærkninger
Rettidige klager efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven har opsættende
virkning. Det betyder, at det der er givet tilladelse til, ikke må udføres før klagemyndighedens afgørelse foreligger.
Afgørelsen er truffet efter vandløbslovens kapitel 6 og § 37 samt bekendtgørelse om
vandløbsregulering og – restaurering med videre. Afgørelsen er desuden truffet efter naturbeskyttelseslovens § 3, jf. § 65, stk. 3. Afgørelsen om ikke VVM pligt træffes efter Miljøvurderingslovens § 21.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dags dato eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.
Hjørring Kommune vurderer at restaureringen ikke er til skade for vandløbet, eller
de omgivende naturbeskyttede arealer såfremt vilkårene i denne afgørelse overholdes.

Lovgivning.

Vandløbsloven
Gøggårds Bæk er omfattet af vandløbslovens bestemmelser, hvilket betyder, at der
ikke må ændres i vandløbet uden tilladelse fra kommunen.
Det er kommunens vurdering, at de planlagte indsatser vil forbedre levevilkår for
smådyr, skabe gyde og -opvækstmuligheder for fisk samt fremme mulighed for et
mere varieret plantesamfund.
Kommunen meddeler derfor tilladelse efter vandløbslovens § 37 til at gennemføre
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projektet.
Miljøvurderingsloven
Regulering af vandløb er omfattet af bilag 2 (punkt 10f) i Miljøvurderingsloven (Lbk
nr. 973 af 25. juni 2020).
Det er kommunens vurdering på baggrund af en screening af projektet, at forbedring af de fysiske forhold i Gøggårds Bæk ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Afgørelsen træffes efter Miljøvurderingslovens § 21.
Kommunen begrunder afgørelsen med, at projektet har minimal påvirkning på
omkringliggende miljø i anlægsfasen, og positiv effekt efter gennemførelse.
Naturbeskyttelsesloven, Natura 2000-områder samt arter på habitatdirektivets
bilag IV
Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser, hvor der er et forbud mod at ændre tilstanden af vandløbet.
Det er kommunens vurdering, at projektet vil medføre en tilstandsændring af vandløbet.
Det kræver derfor en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 at gennemføre
projektet.
Kommunen kan meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, hvis der foreligger særlige omstændigheder i sagen.
Det er konkluderet, at projektets gennemførelse ikke har negative konsekvenser.
Der meddeles dispensation i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3 med hjemmel i
lovens § 65, stk. 2.

Offentlig høring

Projektet har været offentliggjort på kommunens hjemmeside i 8 uger. Derudover
har berørte lodsejere været partshørt.
Der er ikke modtaget bemærkninger til det fremlagte projekt.

Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på Hjørring Kommunes hjemmeside, hvilket sker samtidig
med udsendelse af afgørelsen.

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 bestemmelser 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, flintredskaber, 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 kulturhistoriske museum: Vendsyssel historiske museum, Museumsgade 3, 9800 Hjørring.
Tlf. 96 24 10 50.
E-mail: vhm@vhm.dk.

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 Fødevareklagenævnet 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 dato,
jf. lovens § 88, stk. 1.

Bilag
1. Kortbilag
2. Klagevejledning efter vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven.
Med venlig hilsen
Charlotte Sørensen
Naturmedarbejder
Tlf. 72 33 67 48

Tilladelsen sendes til.
Berørte lodsejere
Miljøstyrelsen,
DOF- Hovedkontoret,
DOF- Nordjylland
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Sportsfiskerforbund, Hovedkontoret
Lystfiskeriforeningen for Liver Å
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Kortbilag

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
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 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 Miljø- og Fødevarerklagenævnet
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 Fødevarerklagenævnet 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 Miljø- og Fødevarerklagenævnet. 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. Når du
klager, skal du betale et gebyr.
Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Miljø- og Fødevarerklagenævnet 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 Fødevarerklagenævnet, 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.

Side 9

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.
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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 e-mail: 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.

Vejledning om klagemuligheder m.v. efter Miljøvurderingsloven
Retlige spørgsmål vedrørende miljørapporten og den sammenfattende redegørelse
kan påklages efter Miljøvurderingsloven § 16, stk. 1. Retlige spørgsmål betyder, at
du for eksempel kan klage over manglende opfyldelse af lovens krav til miljørapportens indhold og procedure.

Hvis du vil klage
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.
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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 e-mail: natur@hjoerring.dk. Anmodningen videresendes til
Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning
kan imødekommes.

Klagefrist
Klagefristen er 4 uger fra annoncering af afgørelsen på kommunens hjemmeside.
Klagen har ikke opsættende virkning, hvilket vil sige, at et byggeri eller andet ikke
stoppes, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer det
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan, hvis klagen indeholder flere klagepunkter, begrænse sin efterprøvelse til de væsentligste klagepunkter.

Klageberettigede
Klageberettigede er
• enhver med retlig interesse i sagens udfald
• landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller
love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer
• Erhvervs- og vækstministeren Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve, at foreninger eller organisationer dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af
vedtægter eller på anden måde.

Orientering:
Kommunen giver den, der har fået afgørelsen, 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. Der gælder ikke en frist
for indbringelse af myndighedernes afgørelser for domstolene. Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

