
COWI
Att. Christian Markussen

Udkast til Tilladelse til etablering af bro over Hørup Bæk

Matr. nr. 21c Hørup By, Jelling og 1q Højgård, Grejs
Adresse Lerbæk Møllevej

Vejle Kommune har den 24.01.20 modtaget din ansøgning om regulering af 
Hørup Bæk, hvori der søges om at udskifte og forlænge røret under broen 
hvor Lerbæk Møllevej går over Hørup Bæk. Røret der i dag er Ø1000 bliver 
udskiftet med et Ø1400 og bliver forlænget med ca. 2 meter i begge ender. 
Der vil desuden blive etableret brinksikring på broens opstrøms side, da 
vandløbet graver kraftigt i brinken.

Projektet har ikke været i offentlig høring jf. § 17 i bekendtgørelse om vand-
løbsregulering og restaurering mv., da kommunen har vurderet, at projektet 
ikke har hverken afvandings- eller miljømæssige konsekvenser.

Kommunens afgørelse
Regulering af vandløb er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurde-
ring af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (448 af 10. 
maj 2017), bilag 2, punkt 10f. Projektet er VVM-screenet, og kommunen 
har truffet afgørelse om, at en særlig vurdering af virkninger på miljøet fra 
det ansøgte projekt ikke er nødvendig. Afgørelsen er truffet efter § 2 i 
VVM-bekendtgørelsen. 

Der meddeles hermed tilladelse efter vandløbslovens § 47 og naturbeskyttel-
seslovens § 65, stk. 3, jfr. § 3 i lov om naturbeskyttelse på følgende vilkår:

1. Overkørslen skal etableres som rørbro med en diameter, der er 
mindst 1,5 gange bredden af vandløbsbunden. 

2. Røret anbringes med 1/4-1/3 af rørets diameter under vandløbsbun-
den, således bunden kan fortsætte uhindret gennem røret

3. Røret lægges uden eller med højst 5 promilles fald. 
4. Det nye rør skal være Ø1400 og må ikke være mere end 4 meter læn-

gere end det eksisterende (2 meter i hver ende).
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5. Anlægsarbejdet må ikke give anledning til materialeflugt eller anden forurening, der kan 
skade vandløbet.

6. Anlægsarbejdet må foretages i perioden 1. juni til 1. november.
7. I anlægsfasen skal det sikres, at der ikke sker tilledning af materiale eller andre forure-

nende stoffer til vandløbet, og der må ikke etableres stillads eller lignende i vandløbet 
uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

8. Vejle Kommune skal underrettes når arbejdet påbegyndes og afsluttes og således, at Vej-
le Kommune kan syne projektet, inden entreprenøren forlader arbejdsstedet.

Sagsfremstilling
Årsagen til ønsket om at udskifte røret i overkørslen er at overkørslen trænger til at blive vedli-
geholdt og at man i den sammenhæng vil langtidssikre overkørslen mod erosion og klima samt 
beskytte vejen, der i dag ikke har noget rabat mellem vejbane og brokant.

Oversigtskort med projektområdet markeret med rød cirkel.

Administrationsgrundlag
Hørup Bæk er et privat vandløb som ikke er omfattet af et regulativ, med bestemmelser om 
vandløbets dimensioner, vedligeholdelse samt anvendelse.  

Hørup Bæk er ifølge gældende vandplan målsat som vandløb med forventet god økologisk til-
stand med krav om faunaklasse 5. Vandløbet er desuden omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.   

Det ansøgte projekt ligger i Habitatområde nr. 81, Øvre Grejs Ådal. Udpegningsgrundlaget kan 
ses i nedenstående tabel
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Nr. Habitatområde Kode Udpegningsgrundlag

1014 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior)

1096 Bæklampret (Lampetra planeri)

1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)

1355 Odder (Lutra lutra)

3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger

3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter el-

ler store vandaks

3260 Vandløb med vandplanter

6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig 

bund (* vigtige orkidélokaliteter)

6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller 

mindre sur bund

6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte 

med blåtop

6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyg-

gende skovbryn

7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand

7230 Rigkær

9120 Bøgeskove på morbund med kristtorn

9130 Bøgeskove på muldbund

9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig 

jordbund

81 Øvre Grejs Ådal

91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Tabel 1: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 81 Øvre Grejs Ådal.

Kommunens vurdering
Vejle Kommune skal, jf. § 7 i bekendtgørelse nr. 926 om udpegning og administration af interna-
tionale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder), foretage en vurdering af, om projektet 
vil påvirke Natura 2000 området væsentligt. 

Da vandløbets afvandingsmæssige egenskaber ikke ændres af projektet, vurderer Vejle Kommu-
ne, at forlægningen ikke vil have en negativ påvirkning i habitatområdet. Derfor foretages der ik-
ke en yderligere konsekvensvurdering af projektets indvirkning på Natura 2000 området. 

Klagevejledning efter vandløbsloven
Afgørelsen kan inden 4 uger efter offentliggørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klageberettiget er:
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 ansøger, 
 enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven
Der kan klages over denne afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelsen. 

Klageberettiget er:
 adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø,
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige re-

kreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Eventuel klage efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven skal være skriftlig og skal ind-
sendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden klagefristens udløb. 

Klagen skal sendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen på www.bor-
ger.dk  eller www.virk.dk 

Medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet har en klage opsættende virkning. 
Hvis der er klaget, må tilladelsen således ikke udnyttes.

Hvis ansøger ikke inden 5 uger efter meddelelse har modtaget besked herfra om, at der er kom-
met klager, kan tilladelsen udnyttes.

Klagevejledning efter VVM-reglerne
Der kan klages over denne afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelsen. Der kan kun klages over 
retlige spørgsmål

Klageberettiget er: 

 adressaten for afgørelsen
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
 kommunen
 miljøministeren
 enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald
 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
 landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur 

og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på be-
tingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer 
dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

https://www.borger.dk/Sider/handlingsside.aspx?DomainServiceId=2d95deb1-a5cc-402b-bdd3-e5c7a3cb47ee&amp;PageId=3054e776-7259-41c3-b19b-3fce83d29e40
https://www.borger.dk/Sider/handlingsside.aspx?DomainServiceId=2d95deb1-a5cc-402b-bdd3-e5c7a3cb47ee&amp;PageId=3054e776-7259-41c3-b19b-3fce83d29e40
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/nmkn/Klag_til_Natur-_og_Miljoeklagenaevnet_-_for_virksomheder
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Eventuel klage skal sendes direkte til Planklagenævnet via klageportalen på www.borger.dk  el-
ler www.virk.dk

Ansøger vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over afgørelsen har ik-
ke opsættende virkning med mindre Planklagenævnet bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at 
afgørelsen er meddelt. 

Hvis afgørelsen påklages, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen fra Natur- 
og Miljøklagenævnet foreligger.

Offentliggørelse af afgørelsen
Tilladelsen offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgorelser). Klagefri-
sten er 4 uger 

Gebyr for klagesagsbehandling efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomhe-
ders og organisationers vedkommende. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyr-
ordningen kan findes på nævnets hjemmeside. Nævnet vil ikke påbegynde klagebehandlingen, 
før gebyret er modtaget.  

I øvrigt
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden lovgivning.

Såfremt kommunens afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 må-
neder efter, at afgørelsen er meddelt.
Hvis der er spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Venlig hilsen

Oliver Mørk

https://www.borger.dk/Sider/handlingsside.aspx?DomainServiceId=2d95deb1-a5cc-402b-bdd3-e5c7a3cb47ee&amp;PageId=3054e776-7259-41c3-b19b-3fce83d29e40
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/nmkn/Klag_til_Natur-_og_Miljoeklagenaevnet_-_for_virksomheder
http://www.vejle.dk/afgorelser
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Lovhenvisninger

Vandløbsloven
Lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering
Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 

Naturbeskyttelsesloven
Lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter
Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018

Miljø- og Fødevareklagenævnet
Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse af 27. december 2016.

Forvaltningsloven
Forvaltningslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 9.oktober 2012

Retsplejeloven
Lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1257 af 13. oktober 2016

Adresseliste
Lodsejere
Ansøger

Miljøstyrelsen mst@mst.dk
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Fiskeristyrelsen, att. Bernt Wind bpwi@fiskeristyrelsen.dk
Fiskeriinspektorat Øst
Eltangvej 230
6000 Kolding

Kystdirektoratet kdi@kyst.dk
Højbovej 1
7620 Lemvig

VejleMuseerne museerne@vejle.dk
Spinderigade 13E, 7100 Vejle

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk
Masnedøgade 20, 2100 København Ø

mailto:mst@mst.dk
mailto:bpwi@fiskeristyrelsen.dk
mailto:kdi@kyst.dk
mailto:museerne@vejle.dk
mailto:dn@dn.dk
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DN Vejle dnvejle-sager@dn.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 
Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsten

mailto:dnvejle-sager@dn.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk

