
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Reguleringstilladelse til flytning af overkørsel i Vandåen 
Brønderslev Kommune har den 15. juli 2022 modtaget ansøgning omkring etablering af en 
ny betonbro som overkørsel over Vandåen. Broen skal etableres i forbindelse med anlæg-
gelsen af ny primær adgangsvej, hvor den nuværende betonbro, der fungerer som sekun-
dær adgangsvej, efterfølgende fjernes (Figur 1).  
Brønderslev Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens §§16, 17 og 47, 
samt §§3 og 9 og 17 jf. Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering til fjer-
nelse af eksisterende betonbro, samt etablering af ny privat beton bro i en ny stationering 
af Vandåen matrikel 5a, Aså By, Aså-Melholt.  
Strækningen af Vandåen er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Der gives 
dispensation fra § 3 med samme vilkår, som stilles i tilladelsen efter vandløbsloven. 

 
Figur 1 - Oversigtskort 
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Tilladelsen gives på følgende vilkår og bestemmelser for arbejdets udførelse: 
 Broen etableres som en betonbro med betonstøbte elementer, der placeres i brin-

ken og en køreplade, som placeres ovenpå disse (Figur 2).  
 Betonbroen etableres så vandløbets midtstrømlinje og vandløbsbunden skal kunne 

forløbe ubrudt gennem røret.  
 Der bruges kun stabilgrus til etableringen, således det sikres at der ikke kan ske 

udvaskning til vandløbet. 
 Eventuelle byggematerialer fra anlægningsarbejdet som ender i åen skal forsvarligt 

fjernes, før projektets afslutning.  
 Anlægsarbejdet må ikke give anledning til opstuvning i vandløbet jf. vandløbslo-

vens § 6. 
 Etablering af den nye overkørsel må ikke påvirke vandløbets vandføringsevne. 

Hvis vandføringsevnen forringes, skal betonbroen fjernes og etableres på ny med 
større dimensioner for bygherres egen regning.  

 Ind- og udløb for broen skal brinksikres, så det sikres at der ikke sker udskridning 
efter anlægsarbejdet.  

 Når den nye overkørsel er etableret, skal den gamle bro samt dens fundament fjer-
nes. 

 Efter fjernelse af broen og dens fundament, skal den blotlagte brink skal anlægges 
i en naturlig vinkel, der matcher åens eksisterende brink.  

 Der skal etableres minimum fire træer på de blotlagte brinker, to stk. på hver side 
af åen, for at mindske fremtidig udvaskning. 

 Det er lodsejers opgave at sikre træernes levedygtighed. 
 Bygherren afholder løbende under anlægsarbejdet tilsyn med at vilkårene overhol-

des. 
 Alle udgifter til anlægsarbejdet afholdes af bygherre. 
 Overkørslerne som bygværker tilhører lodsejer.  
 Den fremtidige vedligeholdelse af overkørslerne samt fjernelse af aflejringer ved 

overkørslerne påhviler lodsejer. 
 Anlægningsarbejdet skal afsluttes senest 3 måneder efter, at det er påbegyndt.   
 Når arbejdet er afsluttet, skal der gives besked til vandløbsmyndigheden, som har 

givet tilladelsen. Vandløbsmyndigheden kontrollerer herefter det udførte arbejde. 
 Tilladelsen skal udnyttes inden 2 år fra at den er meddelt.  

 

I afgørelsen er der lagt vægt på, at anlæggelsen af den nye overkørsel samt nedrivning af 
den gamle bro, med de stillede vilkår, ikke vil hindre vandets frie løb og have nogen mar-
kant påvirkning af natur og miljø. Samtidig vægtes det at projektet kan anses som en ud-
skiftning af en eksisterende rørbro. 
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Lovgrundlag   
Brønderslev Kommune meddeler tilladelsen i henhold til:  

 §§ 17 & 47 samt kapitlerne 16 og 17 i Vandløbsloven 
 §§ 9, 17 & 30 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 
 § 65 stk. 2 i Naturbeskyttelsesloven  

Tilladelsen er meddelt på grundlag af de oplysninger og på de betingelser, som fremgår af 
det fremsendte ansøgningsmateriale, som der er redegjort for i de følgende afsnit. 

Sagsfremstilling 
Grundet for dyr vedligeholdelse af gammel overkørsel vil lodsejer etablere ny overkørsel. 
Den nye overkørsel har til formål at forbedre tilgængeligheden og adgangsvejen til matrik-
len. Den fremtidige placering vil betyde bedre oversigtsforhold ved ind- og udkørsel. Den 
nye bro etableres omtrent otte meter opstrøms den gamle. Broen vil have en spændvidde 
på 350cm samt en brede på 700cm og stabiliseres af betonelementer på hver side af åen 
(Figur 2.). Efter anlæggelsen af den nye overkørsel, skal den gamle bro samt dens funda-
ment fjernes. Den blottede brink graves i en vinkel. der matcher de naturlige omgivelser, 
hvorefter der skal plantes minimum to træer på hver side af åen. Træerne skal stabilisere 
de blottede brinker, og limitere fremtidig udvaskning af sediment. 

 

Figur 2. viser skitse tegning af fremtidig beton bro. Kørepladen har en spændvidde på 350cm og en brede på 
700cm, som støttes op af betonelementer på hver side af åen.  
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Kommunens vurdering af projektet 
Miljømålsætning 
Strækningen af Vandåen er målsat i henhold til Vandområdeplan 2021-2027 med målsæt-
ningerne ”God økologisk og kemisk tilstand”. Vandåen har ”Dårlig økologisk tilstand” på 
strækningen. Der er ikke planlagt vandplanindsatser til forbedring af tilstanden. Det vurde-
res at projektet ikke vil have en negativ påvirkning af vandløbets tilstand eller være til hin-
dre for målopfyldelsen af vandløbet.  

Naturbeskyttelsesloven 

Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Da vandløbsbunden vil forløbe 
ubrudt under broen, vurderes påvirkningen af vandløbet at være af mindre betydning.  

De tætliggende arealer består af græsplæne og indkørsel, hvor de nærmeste beskyttede 
naturtyper ”mose” og ”sø”, henholdsvis ca. 90m og 110m væk fra overkørslens nutidige 
placering, ikke vurderes til at blive påvirket. 

Efter etablering er forholdende i både vandløbet og på de tilstødende arealer uændret. På 
den baggrund giver Brønderslev Kommunes dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 
jf. § 65 til udskiftningen af overkørslen. 
 

Natura 2000 områder 
Projektområdet er placeret i Nature 2000 Habitatområde, site nr. 14, Ålborg Bugt, Randers 
Fjord og Mariager Fjord og fuglebeskyttelsesområde, site nr. 2, Ålborg Bugt, nordlige del. 
Det vurderes at anlægsarbejdet af den nye overkørsel samt nedrivningen af den gamle 
overkørsel ikke vil have nogen negativ påvirkning af leve-, yngle- og rasteområder. 
 

Beskyttede arter  
Der er kendskab til følgende Bilag IV arter i området (10x10 km): Markfirben, Odder, 
Spidssnudet frø, Vandflagermus, Grøn Mosaikguldsmed (og krebseklo), Sydflagermus, 
Langøret flagermus, Brun- og dværgflagermus samt myotis (som sandsynligvis er vandfla-
germus, samt troldflagermus). Brønderslev Kommune har kendskab til konkrete registre-
ringer af odder tæt ved den eksisterende bro samt sydflagermus omtrent 3 km syd for 
broen. Det vurderes at det kortvarige grave- og anlæggelsesarbejde i forbindelse med den 
nye bro, samt de begrænsede ændringer i de fysiske forhold ikke vil forstyrre eller øde-
lægge dyrenes leve-, yngle- og rastesteder.  
 

Fredede områder og kulturarvsinteresser Fortidsminder 
Brønderslev Kommune er ikke bekendt med fredede områder eller kulturarvsinteresser, 
som kan påvirkes af arbejdet. 
 

Afvandingsmæssige og vandspejlsmæssige forhold.  
Der vil ikke være ændringer i vandløbets vandføringsevne og afvandingsmæssige forhold, 
idet vandløbets regulativmæssige dimensioner ikke ændres ved udskiftningen af broen.  



Side  5/7

VVM-screening 
Regulering af vandløb er omfattet af bilag 2, punkt 10f i bekendtgørelse nr. 1976 af 27. ok-
tober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
Bygherre har den 1. november 2022 fremsendt ansøgningsskema til VVM-screening.  
 
På baggrund af ansøgningen har kommunen vurderet at projektet ikke vil kunne påvirke 
miljøet væsentligt og har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljø-
vurdering. Kommunen begrunder afgørelsen med, at projektet er af begrænset omfang og 
ikke medfører nogen risiko for miljø, biodiversitet eller menneskers sundhed.  
 
Screeningsafgørelsen findes på Brønderslev Kommunes hjemmeside og blev offentliggjort 
den 17. januar 2023.  

Partshøring og aktindsigt 
Vandløbsmyndigheden har vurderet, at bestemmelsen om offentlig høring af tilladelsen til 
regulering af vandløb, som følger af reguleringsbekendtgørelsens §§ 15-16, kan fraviges 
for det ansøgte projekt, jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregu-
lering og – restaurering m.v. Begrundelsen herfor er at projektet vurderes med de be-
skrevne vilkår ikke at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømnings- eller miljø-
mæssige forhold.  
Jf. forvaltningslovens § 9 er der ret til aktindsigt i sagen. 
 

Klagevejledning 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet. 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 Klageporta-
len til kommunen. 
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager 
som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Virksomheder og organisationer skal 
betale 1800 kr. 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 frita-
get for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Vi 
videresender herefter anmodningen til Natur- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgø-
relse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. 
 
Afgørelsen kan påklages af adressaten for afgørelsen, og enhver der må antages at have 
en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Desuden kan Danmarks Naturfrednings-
forening og Danmarks Sportsfiskerforbund påklage visse større sager jf. lovens § 84 stk. 4. 
 
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder, regnet fra samme dato som 
klagefristen. 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Med venlig hilsen 

Kasper Iversen Weidick 
Sagsbehandler - Vandløb 
Natur og Miljø 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopi sendt til.  
Brønderslev Lystfiskeriforening, formand@b-l-f.dk  
Aktive Fritidsfiskere i Danmark, afid@aktivefritidsfiskere.dk  
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk  
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening Brønderslev dn@koushede.dk  
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk  
Dansk Fritidsfiskerforbund, formand Arne Rusbjerg, teamstr@gmail.com  
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og rebild@dof.dk  
Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, ved formand Niels Barslund,  
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  
Naturstyrelsen, nst@nst.dk  
Fiskeristyrelsen, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk  
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk  
Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk 
Dansk Botanisk Forening, dbf.oestjylland@gmail.com 
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Lovgrundlag: 
 

Vandløbsloven 
§ 16. Ved regulering af et vandløb forstås ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets 
forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg, medmindre foranstaltningerne er omfattet af kap. 8 el-
ler kap. 10. 

§ 17. Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse. 

§ 47. Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighe-
dens godkendelse. 
 

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 
§ 3. Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse. 

§ 9. Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens 
godkendelse. 
Stk. 2. Der må ikke nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløbet uden vandløbsmyndighedens 
godkendelse. 
 

Naturbeskyttelsesloven 
§ 3. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2, eller 
af vandløb eller dele af vandløb, der af miljøministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen er 
udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb. 
   Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af 

1)   heder, 

2)   moser og lignende, 

3)   strandenge og strandsumpe samt 

4)   ferske enge og biologiske overdrev, 

når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med de søer, der er nævnt i stk. 1, er 
større end 2.500 m2 i sammenhængende areal. 

http://teknik.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=lov19820302-full&activesolution=http%3a%2f%2fkommunekoncept.dk#k8
http://teknik.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=lov19820302-full&activesolution=http%3a%2f%2fkommunekoncept.dk#k10

