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Dispensation til nedgravning af regnvandsledning i § 3 beskyttet natur

Rebild Kommune giver hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til nedgravning af 
en afløbsledning fra et nyt forsinkelsesbassin på matr. nr. 1hb Buderupholm Hgd, Buderup 
tilhørende ejendommen Hobrovej 160, 9530 Støvring. Se nedenstående oversigtskort. 
Denne afgørelse erstatter en tidligere meddelt afgørelse (dateret 19/4 2017), idet metoden til 
etablering af afløbsledning er ændret i forholdt til den tidligere meddelte afgørelse

Oversigtskort: Regnvandsbassin (stiplet blå) og afløb herfra (med rødt) ligger i en ny udstykning syd for 
Støvring; mellem Hobrovej og Mastrup Bæk.
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Rebild Kommune meddelte i 2017 dispensation fra § 3 til at nedgrave en (ca. 20 m) afløbsled-
ning fra et projekteret regnvandsbassin gennem § 3 beskyttet eng og ud i et § 3 beskyttet 
vandløb. Kommunens afgørelse blev påklaget af Danmarks Naturfredningsforening til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet (pt. endnu verserende sag med sagsnummer NMK-510-01060).
Rebild Kommune modtog i juli/august 2018 en ansøgning fra Rambøll om dispensation til etab-
lering af afløbsledning på samme strækning, men nu etableret som en styret underboring, se 
nedenfor.

Ansøgning/projektbeskrivelse 
Projektbeskrivelse jf. ansøgningen modtaget 7. august 2018: I forbindelse med byggemodning 
af Høje Støvring, etape 2, skal der bygges et bassin til forsinkelse af overfladevand fra vejare-
aler. Bassinet er placeret sydvest for byggemodningen. Udløbet fra bassinet ledes via en 
ø200mm pvc ledning til et tilløb til Mastrup Bæk, der er beliggende i §3 område. Etablering af 
udløbsledningen er, for at skåne §3 området mest muligt, planlagt etableret som en styret 
underboring. 

Tegning af bassin, afløbsledning og modtagegrube.

Ved at etablere afsendegruben i bassinet, er der kun behov for at grave modtagergruben in-
denfor §3 området. Modtagergruben placeres således, at gravearbejdet herfor bliver mindst 
mulig. Samtidig er placeringen af modtagergruben lavet således, at vandløbet sikres mod bo-
remudder fra underboringen. Et skitseret længdesnit for modtagergrube, udløb og del af un-
derboringen er vist i bilag.
Udgravningen for modtagergruben forventes at være 3,5 m x 2,5 m x 1,5 m (L x B x D). Gra-
vearbejderne ved udløbet samt arbejderne ved den styrede underboring vil sammenlagt have 
en varighed på mindre end en uge. Gravearbejderne vil endvidere blive udført med små ma-
skiner således, at påvirkningen af terrænet minimeres mest muligt. Efter boringen er udført vil 
boremudder fra underboringen blive opsamlet med slamsuger. For ligeledes at minimere på-
virkningen af terrænet i §3 området, vil slamsugeren holde på kørevejen ved bassinet, udenfor 
§3 området, og hvorfra der udrulles slanger til opsamling af boremudder.
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Når arbejderne er udført, planeres og tilsås terrænet igen, således at området efterlades i 
samme stand og udseende som inden arbejdernes udførelse.

Kommunens vurdering og afgørelse
Selve bassinet ligger ikke i beskyttet natur, men den ca. 20 m lange afløbsledning fra bassinet 
skal lægges ned i § 3 beskyttet eng og have udløb i § 3 beskyttet vandløb. 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændringer af tilstanden i de § 3 be-
skyttede naturtyper. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra naturbeskyttelseslovens 
§ 3. Der skal foreligge særlige omstændigheder, før der kan gives dispensation, når ændringen 
af tilstanden er væsentlig eller i modstrid med at opretholde naturtypen som et beskyttet natu-
rareal. Rebild Kommune vurderer, at der i denne sag foreligger særlige omstændigheder, der 
kan begrunde en dispensation fra § 3. 
Ved en besigtigelse af arealet i 2014 blev engarealet i slugten som helhed vurderet til at være 
af moderat kvalitet. Vandløbet er ikke i sig selv målsat efter vandområdeplanen, men det har 
udløb i Mastrup Bæk ca. 130 m nedstrøms udledningspunktet. Mastrup Bæk har miljømålet 
god økologisk tilstand og der er målopfyldelse på strækningen. Det vurderes ikke at naturvær-
dierne på hverken engen eller i vandløbet på sigt vil blive væsentligt påvirket af det ansøgte.

Rebild Kommune meddelte d. 30/7 2018 udledningstilladelse til det ansøgte. Af udledningstilla-
delsen fremgår bl.a. følgende vilkår:
2.3.9 Rørunderkanten på udløbet skal ligge mindst 20 cm over vandløbets bund.
2.3.11 Der må ikke udledes sand, slam eller lignende, der kan give anledning til aflejringer i 

tilløbet til Mastrup Bæk.
2.3.12 Det skal sikres, at der i forbindelse med udløbet til recipienten ikke sker erosion af 

vandløbets brinker m.v. Udlægning af sten må kun ske ifølge aftale med vand-
løbsmyndigheden.

2.3.15 Udledningen må ikke hindre, at den fastsatte målsætning for den nedstrøms målsatte 
strækninger kan opfyldes.

2.3.17 I anlægsfasen skal det sikres, at der ikke sker udvaskning af sand, ler m.v. til recipi-
enten et tilløb til Mastrup Bæk.

Herudover stilles følgende vilkår efter naturbeskyttelsesloven:
 Der skal holdes en afstand på minimum 1 m mellem modtagegrube og vandløb.
 Eventuel overskudsjord skal bortskaffes – ikke planeres ud på beskyttet natur.
 Engarealets terræn skal retableres efter endt gravearbejde, men der skal ikke udsås 

græs (arealets vegetation skal retablere sig ved naturlig indvandring af planter fra om-
givelserne).

Med begrundelse i at projektet berører et forholdsvist lille areal af moderat kvalitet og at der er 
tale om en midlertidig forstyrrelse af vegetationen og vandløbsbrinken, vurderes det at der kan 
gives dispensation. Kommunen har – udover ovenstående vilkår - lagt til grund at der højst må 
ske overløb fra bassinet hvert 5. år og at overløb ikke må give anledning til erosion nedenfor 
overløbet (hverken i selve bassinanlægget eller i beskyttet eng). 
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Jf. kommuneplan 2017-2025 er arealet beliggende i jordbrugsområde og økologisk forbindelse. 
Projektet vurderes ikke at være i strid med retningslinjerne for de to udpegninger eller andre 
relevante retningslinjer i Kommuneplanen. Selve bassinet ligger indenfor lokalplanområde 318 
”Boligområde Støvring Syd” jf. lokalplanforslag, der pt. er i offentlig høring.
 
Der er over 1 km til det nærmeste Natura 2000 område; (nr. 18, Rold Skov, Lindenborg Ådal 
og Madum Sø). Det vurderes på den baggrund ikke at projektet kan påvirke arter eller natur-
typer indenfor Natura 2000 området væsentligt.
En række dyr omfattet af naturbeskyttelseslovens § 29a og habitatdirektivets bilag IV kan ha-
ve levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Det kan dreje sig om 
forekomst af flere arter af flagermus samt odder, markfirben, løgfrø, spidssnudet frø og stor 
vandsalamander. Rebild Kommune er ikke bekendt med konkrete yngleforekomster i området, 
og det vurderes ikke at projektet vil skade eller ødelægge eventuelle yngle- eller rasteområ-
der.

Orientering fra museerne
Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Før jordarbejdet 
sættes i gang skal man være opmærksom på Museumslovens § 25-27. Disse bestemmelser 
vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver 
bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betyd-
ning, samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser. 
Findes der under jordarbejdet alligevel spor af fortidsminder, fx knogler, flintredskaber, ler-
karskår m.m., skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet 
skal straks anmeldes til museet. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til Nordjyllands Histo-
riske Museum.  

Klage m.v.
Afgørelsen kan inden 4 uger påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning. 
Afgørelsen offentliggøres ikke.
Når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager, kan tilladelsen udnyttes. Hvis 
der indgives klage, vil kommunen snarest underrette jer herom.

Bemærkninger
Afgørelsen er en dispensation fra forbuddet mod ændring i tilstanden af beskyttede naturtyper 
i naturbeskyttelseslovens § 3, jf. § 65, stk. 3.
Dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år.
Betingelserne i tilladelsen er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejen-
dommen.
Det er ansøgers pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om afgørelsens ind-
hold. Vær opmærksom på eventuelle elkabler, kloakrør, drænrør og lignende. 

Med venlig hilsen
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Susanne Gregersen
Miljømedarbejder

Bilagt:
Luftfoto m placering i forhold til beskyttet natur
Skitseret længdesnit fra ansøger
Klagevejledning

Kopi til:
Rambøll, Morten Severinsen: MOS@ramboll.dk
Miljøstyrelsen: mst@mst.dk
Danmarks Naturfredningsforening: dnrebild-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Samrådet, v/Thorkild Kjeldsen: thorkild.kjeldsen@mail.te-
le.dk 
Nordjyllands Historiske Museum: historiskmuseum@aalborg.dk
Dansk Botanisk Forening v/Mette Kirkebjerg Due: mette.due@gmail.com 
DOF- Hovedkontoret: natur@dof.dk 
DOF-Nordjylland: rebild@dof.dk
Friluftsrådet, att. Andreas Bekker: ab@hjeds.dk og Randi Stub Petersen: randistub@gmail.com
Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator: jkm@sportsfiskerforbundet.dk 
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Klagevejledning, naturbeskyttelseslov

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Der kan klages over afgørelsen indtil 4 uger efter afgørelsen er meddelt.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller 
www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er til-
gængelig for Rebild Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 
900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndighe-
der.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Rebild Kommune. Hvis Rebild Kommune 
fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageporta-
len. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, 
medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive 
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommu-
ne. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.” 

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold 
til loven være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.


