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Høring – Lovliggørelse af rørlægning af en strækning på 40 meter af et privat vand-
løb. 
 
Struer Kommune har konstateret, at der er sket en rørlægning af en strækning af et privat 
vandløb beliggende i skellet mellem matr.nr. 8s og 14s, begge Barslev By, Hvidbjerg. 
Vandløbet har udløb i den øverste del af det private vandløb Barslev Bæk. Strækningen, 
der er rørlagt, er på i alt ca. 40 meter. 
 
Struer Kommune har besluttet at lovliggøre rørlægningen.  
 
Afgørelsen er meddelt efter vandløbslovens1 §§ 6 og 17 jævnfør § 3 i bekendtgørelse om 
vandløbsregulering og -restaurering2. 
 
Placeringen af vandløbet er angivet på nedenstående kort. 
 

 
Gul streg markerer rørlagt strækning. Tyk blå streg er åbent vandløb. Smal blå streg er matrikelskel. 
Violet streg er Barslev Bæk. 
 

 
1 Lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019 (Vandløbsloven) 
2 Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 
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Høring 
Struer Kommune har vurderet, at projektet hverken vil påvirke afvandingsforhold eller mil-
jømæssige forhold både i vandløbet og i det nedstrømsliggende vandløbssystem. Derfor   
har kommunen valgt at fremme projektet. 
 
Et udkast til tilladelsen fremgår af nedenstående.   
 
Høringen er offentliggjort på Struer Kommunes hjemmeside den 3. januar 2023  
 
Har du bemærkninger til projektet, skal disse være Struer Kommune i hænde inden 4 uger 
fra offentliggørelsen af udkast til projektet – det vil sige senest den 31. januar 2023. 
 
Bemærkningerne skal sendes til Struer Kommune, Plan og Miljø, Smedegade 7, 7600 
Struer eller på mail til teknisk@struer.dk. 
 
Den offentlige høring gennemføres efter vandløbslovens § 15. 
 
Det videre forløb 
Når høringen er afsluttet, vil Struer Kommune vurdere om eventuelle høringssvar giver 
anledning til at justere på udkastet til tilladelse. 
 
Derefter vil den endelige afgørelse blive meddelt med 4 ugers klagefrist. 
 
Godkendelser efter anden lovgivning 
Inden projektet kan godkendes, skal der være givet de nødvendige godkendelser efter 
anden lovgivning, herunder bl.a. naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, fersk-
vandsfiskeriloven, vandforsyningsloven og museumsloven. Hvis der ikke kan opnås god-
kendelse efter andre love, f.eks. naturbeskyttelsesloven, kan vandløbsmyndigheden ikke 
godkende projektet. 
 
Struer Kommune har vurderet, at rørlægningen ikke kræver godkendelser efter anden lov-
givning.  
 
Projektet er sideløbende med dette reguleringsprojekt blevet VVM-screenet og det er vur-
deret, at rørlægningen ikke kræver en miljøvurdering. 
 
Økonomiske spørgsmål 
Rørlægningen er foretaget, så der er ikke økonomiske spørgsmål, der skal afklares. 
 
Udkast til vilkår 
Struer Kommune har på luftfoto konstateret, at der er sket en rørlægning af en ca. 40 me-
ter lang strækning af det private vandløb, der løber i skellet mellem matr.nr. 8s og 14s, 
begge Barslev By, Hvidbjerg. 
 
Der er derfor tale om en lovliggørelse af forholdet. Rørlægningen er foretaget med et Ø150 
mm PVC drænrør.  
 
Vandløbets samlede længde er ca. 118 meter.  
 
Udkast til vilkår 

 Der må maksimalt rørlægges en strækning på ca. 40 meter. 
 Vandløbet skal være rørlagt med en dimension på Ø150 mm drænrør. 

mailto:teknisk@struer.dk


TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR  Side 3 af 7

 Der må ikke foretages beplantning så nær rørlægningen, at der kan være fare for, 
at røret beskadiges eller tilstoppes 
 

Fremtidig vedligeholdelse 
Da vandløbet er et privat vandløb, er de til enhver tid værende bredejere ansvarlige for 
den fremtidige vedligeholdelse af både den rørlagte strækning samt den resterende åbne 
del af det private vandløb (vandløbslovens § 35) indtil udløbet i Barslev Bæk. 
 
Det skal bemærkes, at der ikke må ændres på vandløbets dimensioner, f.eks. bundbredde 
eller bundkote, uden en forudgående tilladelse fra Struer Kommune (vandløbsmyndighe-
den). 
 
Anlægsudgifter 
Der er ingen udgifter forbundet med lovliggørelsen. 
 
Baggrund for lovliggørelsen 
Ejerne af de 2 tilstødende matrikler er henholdsvis Karsten Rimmer, Hovedvejen 43, 7790 
Thyholm og Leif Søndergaard, Danavej 4, Lyngs Torp, 7790 Thyholm. 
 
Det er uvist, hvem der har foretaget rørlægning, og det er derfor ikke muligt at opklare hvil-
ke argumenter, der lå til grund for ønsket om rørlægning. 
 
Vandløbet er ikke målsat eller beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. 
 
Rørlægningen er sket på en strækning, hvor der ikke er potentielt lavbund med okkerklas-
sificering. 
 
Afvandingsinteresser 
Efter Hedeselskabets oversigtskort over potentielle drænprojekter, bliver der ikke ledt 
drænvand til den rørlagte strækning.  
 
Ud fra kommunens oplysninger om ejendommen ledes der udelukkende tagvand og afløb 
fra udendørsarealer fra A C Hoppesvej 7 til vandløbet. Spildevandet ledes til Struer Forsy-
nings trykledning i vejen. 
 
Det er derfor en begrænset mængde vand, der ledes til vandløbet og udelukkende når der 
er nedbør. 
 
Struer Kommune vurderer, at det etablerede rør er tilstrækkeligt til at lede tagvand og 
overfladevand væk. Hvis der sker opstuvning i røret, vil det kun kortvarigt påvirke afvan-
dingen fra A C Hoppesvej 7. 
 
Besigtigelse 
Struer Kommune har på besigtigelse af vandløbet den 7. juni 2017 konstateret, at rørlæg-
ningen er foretaget med et Ø150 mm PVC drænrør. Røret er ført flere meter ud i den åbne 
del af grøften. Da rørlægningen allerede var foretaget på besigtigelsestidspunktet, var det 
ikke muligt at se vandløbets tilstand på strækningen før rørlægningen.  
 
Ud fra luftfotos kan det konstateres at rørlægningen er sket på et tidspunkt mellem 2013 
og 2014. 
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Luftfoto fra 2013 – det ses forholdsvis tydeligt hvor vandløbets åbne strækning starter. 
 

 
Luftfoto for 2014 – det åbne forløb fremstår ikke helt så tydeligt, hvorfor der er zoomet  
ind på vandløbet. Den åbne strækning er noget kortere end på luftfotoet for 2013. 
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Luftfoto for 2015 – det åbne forløb fremstår ret tydeligt kortere i forhold til 2013 
 
Vandløbet var på besigtigelsestidspunktet meget tilgroet. Det ligger ca. 1 meter under ter-
ræn mellem 2 opdyrkede marker - dog adskilt af en markvej langs med sydsiden af vand-
løbet. 
 
Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag IV-arter) 
Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til en streng beskyttelse af en række dyre- og 
plantearter listet på direktivets bilag IV jf. habitatbekendtgørelsen § 11 stk. 1, nr. 1 og 2. 
Denne beskyttelse skal sikre, at arterne blandt andet ikke jages og indsamles samt at ar-
ternes raste- og ynglesteder ikke beskadiges eller ødelægges. 
 
Vurderingen af, om arternes yngle- og leveområde ødelægges, skal ses ud fra en bredere 
økologisk forståelse (vedvarende økologisk funktionalitet), således kan der for et lokalom-
råde være flere yngle- og rasteområder og et projekt kan derfor gennemføres så længe 
den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområdet opretholdes på mindst samme ni-
veau. 
 
Følgende strengt beskyttede arter kan tænkes at forekomme i Struer Kommune. 

 spidssnudet frø 
 stor vandsalamander 
 strandtudse 
 odder 
 birkemus 
 småflagermus 
 markfirben 
 ulv 
 bæver 
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Områderne er ikke undersøgt for bilag IV arter. Der kan potentielt være forekomster af 
spidssnudet frø, stor vandsalamander og markfirben omkring vandløbet. Det omkring lig-
gende område består af store dyrkningsflader med et begrænset areal til beskyttede arter 
og vandløbet har en ringe biologisk værdi. 
 
Rørlægningen vil i nogen grad påvirke nogle af de beskyttede arters adgang til vand. Det 
vurderes dog, at rørlægningen ikke vil påvirke arterne i en sådan grad, at de ikke kan op-
retholde en eventuel population. 
 
Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder 
I kraft af sit EU-medlemskab er Danmark forpligtet til at opretholde en gunstig bevarings-
status for de arter og naturryper, som Natura 2000-områderne er udpeget for (udpeg-
ningsgrundlaget). 
 
Efter habitatbekendtgørelsen3 skal der foretages en konsekvensvurdering af om projektet, 
i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter, kan påvirke et Natura 2000-
område væsentligt. I så fald skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af pro-
jektets indvirkninger. 
 
Nærmeste Natura 2000-område, der ligger ca. 1,6 kilometer nord for vandløbet, er område 
nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø.  
 
Med baggrund i afstanden og projektets omfang vurderer Struer Kommune, at 
projektet hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter, påvirker arter og 
naturtyper på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag negativt. 
 
Vandområdeplan 2015-2021 
Vandløbet har udløb til Barslev Bæk, der i vandområdeplanen for 2015-2021 er målsat 
med god økologisk tilstand mens den målte tilstand svarer til moderat økologisk tilstand. 
Dette skyldes blandt andet en stor tilførsel af overfladevand fra Hvidbjerg by. 
I den foreløbige basisanalyse for vandområdeplaner for 2021-2021 er den samlede mål-
sætning for vandløbet også god økologisk tilstand. 
 
Struer Kommune vurderer, at rørlægningen af vandløbet ikke vil være en væsentlig hin-
dring for at opnå en god økologisk tilstand i det målsatte vandløb Barslev Bæk. 
 
Dette begrundes med følgende: 

 Vandløbet er hverken målsat eller § 3 beskyttet. 
 Vandløbet er i lange perioder uden vand og vurderes derfor at have en meget lille 

betydning for vandøkosystemet i Barslev Bæk. 
 Vandløbets selvrensningsevne forringes ved en rørlægning. Men da der i forvejen 

løber en lille mængde vand og kun i perioder med nedbør, vurderes det, at selv-
rensningsevnen i forvejen var ringe. 

 En rørlægning forringer den fysiske variation i vandløbet. Da vandløbet i forvejen 
bar præg af at være en gravet afvandingsgrøft uden fysisk variation af betydning, 
vurderes det, at en rørlægning på ca. 40 meter ikke medfører en væsentlig forrin-
gelse af den fysiske variation i vandløbet. 

 På grund af den ringe vandføring i vandløbet vurderes det, at vandløbets funktion 
som levested for et naturligt dyre- og planteliv i forvejen var dårlige. 

 
3 Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
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Samlet vurdering 
Struer Kommune vurderer samlet set, at rørlægningen af en strækning på ca. 40 meter af 
det private vandløb hverken vil påvirke afvandingsinteresser, miljøhensyn i vandløbet eller 
i nærområdet til det private vandløb eller tilstanden i Barslev Bæk væsentligt. 
 
Derfor er det vurderet, at forholdet kan lovliggøres. 
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Pernille Fog på tlf. 9684 8452 eller på mail til tek-
nisk@struer.dk. 
 
 
Med venlig hilsen 
Pernille Fog 
Plan og Miljø 
 
 
 
Dette høringsbrev er sendt til: 
Lodsejer Karsten Rimmer, Hovedvejen 43, 7790 Thyholm 
Lodsejer Leif Søndergaard, Danavej 4, 7790 Thyholm 
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