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TILLADELSE TIL KRYDSNING AF VANDLØBENE KVISTRUP MØLLEBÆK OG HUM-
MELMOSE Å  
MED FIBERLEDNING 
 
 
Struer Kommune meddeler hermed tilladelse til krydsning af de offentlige vandløb Kvistrup 
Møllebæk og Hummelmose Å med fiberledning.  
 
Der skal graves nyt fiberbredbånd ned langs Vinderupvej. Fiberledningen føres under de 
to offentlige vandløb Kvistrup Møllebæk og Hummelmose Å ved styret underboring. Ned-
gravningen af rør i øvrigt foretages i rabatten langs cykelstien ved Vinderupvej. Der graves 
ikke gennem dræn og øvrige åbne eller rørlagte vandløb. 
 
Projektets beliggenhed ved de to vandløb fremgår af nedenstående kortudsnit. Ansøgers 
projektplan, med angivelse af det samlede trace er vedlagt som bilag 1. 
 

 
Fiberledning, hvor der foretages styret underboringer hver med en længde på ca. 60 m (rød streg). Underbor-
ing foretages ved de to vandløb Kvistrup Møllebæk og Hummelmose å (mørk blå streg).  
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Afgørelse 
Vandløbsloven 
På baggrund af indsendte ansøgning og efterfølgende vurdering meddeler Struer Kom-
mune hermed tilladelse til krydsning af vandløbet Kvistrup Møllebæk (i station 275 m) og 
Hummelmose Å (i station 51 m) med fiberledning. 
 
Tilladelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens1 § 47 og § 9 stk. 2 i bekendtgørelse 
om vandløbsregulering og -restaurering mv.2 
 
Struer Kommune meddeler i henhold til § 30 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -
restaurering mv. tilladelse til at påbegynde anlægsarbejdet uanset om afgørelsen påkla-
ges. Dette fordi arbejdet ikke skønnes at have væsentlig indflydelse de afstrømningsmæs-
sige eller miljømæssige forhold.  
 
Af samme årsag har kommunen undladt at indhente udtalelse til sagen fra andre myndig-
heder, at foretage offentlig bekendtgørelse af projektet og at afholde møde i sagen jf. be-
kendtgørelsens § 172. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år. 
 
Tilladelsen er alene en afgørelse efter vandløbsloven. Andre tilladelser efter anden lovgiv-
ning kan være nødvendig. 
 
Miljøvurderingsloven 
I henhold til bekendtgørelse om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projek-
ter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM)3 jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)4 
skal der, ved gennemførelse af en lang række anlægsprojekter, foretages en vurdering af 
disses påvirkning af miljøet.  
 
Idet krydsningen ikke medfører fysiske ændringer af vandløbet, er det vurderet, at det ikke 
er relevant at gennemføre en VVM-screening af krydsningen. 
 
 
Vilkår 
Tilladelsen er meddelt på baggrund af oplysninger, som fremgår af den indsendte ansøg-
ning af den 7. oktober 2021, supplerende oplysninger og på følgende vilkår: 
 

 
1 

 

 
RERON A/S er ansvarlig for at arbejdet gennemføres som beskrevet i ansøg-
ningen. 
 

2 Ledningen skal lægges minimum 2 meter under den regulativmæssige bund. 
Hvor den faktiske bund ligger under den regulativmæssige bund, skal kablet 
lægges 2 meter under denne. Ligeledes i samme dybde føres underføringen 
minimum 2 meter væk fra vandløbs kronekant. 
 

 
1 Lov om vandløb (vandløbsloven). Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 
2 Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 
3 Bekendtgørelse nr. 121 af 4. februar 2019 
4 Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 
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3 

 
Underføringen skal foretages ved en styret underboring uden at beskadige 
vandløbsprofilet eller vandløbets brinker. Der må ikke ske ændringer i vandlø-
bets dimensioner og de afstrømningsmæssige forhold. 
 

4 Der må ikke ske udsivning af boremudder/bentonitprodukter til vandløbet. 
Vandløbet skal overvåges i forbindelse med underboringen. Ved tegn på udsiv-
ning skal arbejdet stoppes øjeblikkeligt og der skal igangsættes afværgeforan-
staltninger. Herefter skal vandløbsmyndigheden ved Struer Kommune kontak-
tes. 

 
5 

 
I forbindelse med anlæggelsen eller evt. senere reparation af ledningsanlægget 
skal skade på vandløbsprofilet, brinker eller i 2 m bræmmen reetableres efter 
vandløbsmyndighedens anvisning. 
 

6 Krydsningspunktet skal afmærkes med markeringspæle udført i vejrbestandige 
materiale, placeret i vandløbets kronekant. Ledningsejers identitet skal være 
påtrykt markeringspælen. Afmærkningen skal vedligeholdes af ledningsejer. Af-
mærkningen skal være synlig fra begge sider af vandløbet. Alternativt skal der 
afmærkes på begge sider. 
 

7 Ledningsarbejdet skal færdigmeldes til Struer Kommune senest 14 dage efter 
arbejdets afslutning. Ledningsejer skal indmåle og indsende elektroniske data 
til vandløbsmyndigheden over det faktiske udførte anlæg. 
 

8 Ledningsejer har det fulde ansvar for ledningsanlægget, og må selv flytte led-
ningen, hvis vandløbet naturligt mæandrerer og dermed ændrer tracé. 
 

9 Udgifter til ændring og/eller sikring af ledningen i forbindelse med fremtidige 
vandløbsarbejder (reguleringer og restaureringer) påhviler alene ledningsejer. 
 

10 Ved anlæggelse af fiberledningen langs den resterende del af traceet, skal 
eventuelle skader på eksisterende dræn, rørlagte vandløb og grøfter straks ud-
bedres. Projektet må ikke give anledning til afvandingsmæssige problemer. 
 

11 Udgifter til etablering og vedligeholdelse af ledningsanlægget afholdes af led-
ningsejer og er vandløbsmyndigheden uvedkommende. 
 

 
 
Projektets parter 
Ansøger er RERON A/S, Harrehøjvej 10, 7900 Nykøbing Mors.  
Ledningsejer er Norlys A/S, Tietgensvej 2 – 4, 8600 Silkeborg 
 
Arbejdet udføres i vejmatrikel langs Vinderupvej, som er kommunal vej. 
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Kvistrup Møllebæk og Hummelmose Å 
Kvistrup Møllebæk og Hummelmose Å er offentlige vandløb, begge med et gældende re-
gulativ fra 1995. Vandløbsvedligeholdelsen påhviler Struer Kommune. 
 
Vandløbene er omfattet af Vandområdeplanen 2015-21, Vanddistrikt Jylland og Fyn, hvor 
vandløbenes miljømål er fastsat til god økologisk og kemisk tilstand. Der er målopfyldelse i 
Hummelmose Å, men ikke i Kvistrup Møllebæk.  
 
Det er naturlige vandløb, som er § 3 beskyttet efter naturbeskyttelsesloven5 og med krav 
om 2 m bræmmer.  
 
Vandløbene har begge gode fysiske forhold. Der er strækninger med fin grusbund og 
stryg.  
 
Store vandføringer især i Kvistrup Møllebæk medfører erosion af vandløbsbrinkerne og ef-
terfølgende sandvanding, hvilket medfører sandaflejringer på flere strækninger hvor der er 
mindre fald. Der er ikke meget fald på den nedre del af Kvistrup Møllebæk.  
 
Der er få vandplanter på de nedre strækninger af Kvistrup Møllebæk og Hummelmose Å, 
fordi de skygges bort af træer der vokser langs vandløbet. 
 
De vandløbsnære arealer på de ene side af vandløbet ved krydsningsstedet i Kvistrup 
Møllebæk er § 3 beskyttet mose. De vandløbsnære arealer ved krydsningsstedet i Hum-
melmose Å er § 3 beskyttet strandeng. 
 
Vandløbene har udløb i Limfjorden.  
 
 
Projektbeskrivelse og vurdering 
RERON A/S har den 7. oktober 2021 søgt om tilladelse til krydsning af de offentlige vand-
løb Kvistrup Møllebæk (ST 275 m) og Hummelmose Å (ST 51 m) med fiberledning.  
 
Krydsninger foretages ved styret underboring under de åbne vandløb Kvistrup Møllebæk 
og Hummelmose Å, i vejrabatten langs Vinderupvej. Krydsningerne foretages i den nedre 
del af vandløbene umiddelbart inden deres udløb i Limfjorden. 
 
Projektets berøring af vandløbsnære § 3 arealer er behandlet i afgørelse efter naturbeskyt-
telsesloven, meddelt den 19. oktober 2021. 
 
Projektet anlægges som beskrevet i modtagne projektplan med angivelse af placering af fi-
berledning og vandløb (bilag 1).  
 
Det er i ansøgningen oplyst, at underboringen placeres minimum 1,5 m under vandløbets 
bund.  
 
Ifølge gældende regulativ for Kvistrup Møllebæk ligger bunden i kote ÷ 0,17 m i ST 270 m 
(bro cykelsti).  For Hummelmose Å ligger bunden i kote ÷ 0,4 m i ST 54 m (bro, Vinderup-
vej). 
 
  

 
5 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 240 af 13. marts 2019. 
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Vandløb er dynamiske, og deres fysiske form og tracé ændrer sig over tid. Det har betyd-
ning for ledningsanlæggets lægningsdybde. Ansøger oplyser en lægningsdybde minimum 
1,5 m under vandløbsbunden og sandsynligvis dybere fordi underboringerne er så lange. I 
afgørelsen stilles vilkår om at holde minimum 2 m under regulativmæssig bund, pga. vand-
løbene store dynamik. Hvis den faktiske bund ligger under den regulativmæssige bund, 
skal ledningsanlægges lægges 2 m under denne. 
 
Underboringerne holdes mindst 2 meter under vandløbenes kronekant, og i en afstand på 
mindst 2 meter fra kronekanten. Fiberledningen kommer dermed ikke i konflikt med vand-
løbets bund og kronekant og vil derfor ikke være til hinder for vedligeholdelsen af vandlø-
bet.  
 
Kablet markeres ved afsætning af afmærkningsstander i vandløbets kronekant, jf. vilkår i 
tilladelsen.  
 
Vandløbsmyndigheden er ikke ansvarspådragende for følgerne af vandløbets naturlige dy-
namik. Ledningsejeren kan ikke stille krav om sikring af ledningsanlægget ved f.eks. af fik-
sere vandløbet i et bestemt tracé. Ledningsejeren skal tværtimod på vandløbsmyndighe-
dens opfordring flytte anlægget, hvis det i en fremtidig situation kommer til at influere uhen-
sigtsmæssigt på vandløbet, f.eks. ved at være blotlagt i vandløbet. 
 
Vandløbsmyndigheden kan aktivt ændre på vandløbets fysiske form eller tracé, gennem 
en beslutning om regulering eller restaurering af vandløbet. I så fald skal ledningsejer af-
holde de udgifter, der måtte være forbundet med at flytte ledingsanlægget, hvis det vurde-
res nødvendigt af hensyn til vandløbets fremtidige afvanding eller af hensyn til miljøet. 
 
Krydsningen vurderes ikke at påvirke selve vandløbet, idet den udføres som en styret un-
derboring og ikke er et fysisk indgreb i vandløbet. Derfor påvirker projektet ikke vandløbets 
flora og fauna.  
 
Krydsningen vurderes ikke at have miljømæssige eller afvandingsmæssige konsekvenser 
for Kvistrup Møllebæk og Hummelmose Å eller de vandløbsnære arealer. 
 
Struer Kommune vurderer samtidig, at projektet ikke hindrer muligheden for senere målop-
fyldelse i vandløbene, når krydsningen foretages efter tilladelsens vilkår. 
 
 
Økonomiske forhold og tidsplan 
Ledningsejer er Norlys A/S, som afholder alle udgifter i forbindelse med anlæggelse, er-
statninger og deklarationer samt til fremtidig vedligeholdelse.  
 
Arbejdet forventes gennemført umiddelbart efter der foreligger de nødvendige afgørelser. 
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Forholdet i anden lovgivning 
Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter6 (Habitatdirektivets bilag IV-arter) 
Der må ikke gives tilladelse til projekter, hvis indgreb forsætligt kan forstyrre eller skade ar-
ter eller bestande nævnt i direktivets bilag IV, eller hvis indgrebet kan beskadige eller øde-
lægge yngle- eller rasteområder for bilag IV arterne.  
 
Følgende arter kan tænkes at forekomme i Struer Kommune: 
 Spidssnudet frø 
 Stor vandsalamander 
 Strandtudse 
 Odder 
 Birkemus 
 Småflagermus 
 Markfirben 
 
Struer Kommune har ikke kendskab til, at der lever bilag IV arter i projektområdet. 
Det vurderes, at projektet ikke vil have en væsentlig påvirkning på bilag IV arter pga. pro-
jektets karakter. 
 
Natura 2000 
Nedlæggelse af fiberledningen finder sted udenfor Natura 2000-område. Der er mere end 
2,5 km til nærmeste Natura 2000-område. På den baggrund er det vurderet, at projektet 
ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-
område væsentligt. 
 
Naturbeskyttelsesloven 
Kvistrup Møllebæk og Hummelmose Å er begge beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. 
Da vandløbene ikke påvirkes ved en styret underboring, kræves ikke en dispensation fra na-
turbeskyttelsesloven. 
 
Påvirkningen af de vandløbsnære § 3 arealer er derimod vurderet i en afgørelse om dis-
pensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, den 19. oktober 2021. Der er i dispensationen 
stillet en række vilkår vedrørende § 3 arealer. Disse vilkår vil skulle efterleves i forbindelse 
med at de styrede underboringer udføres.   
 
Museumsloven 
Der gøres opmærksom på, at Holstebro Museum altid skal kontaktes jf. museumslovens7 
§ 27, stk. 2, hvis der i forbindelse med jordarbejde dukker spor af fortidsminder op. Samti-
digt skal alt arbejde standses. Holstebro Museum kan kontaktes på telefon 96 11 50 00. 
 
 
  

 
6 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 

beskyttelse af visse arter. Bek. nr. 1595 af 6. december 2018 (Habitatbekendtgørelsen) 
7 Bekendtgørelse af museumsloven, LBK nr. 358 af 8. april 2014. 
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Godkendelsesprocedure 
Tilladelsen offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside den 21. januar 2022. 
 
Klagefristen er den 18. februar 2022. 
 
Da sagen vedrører en afgørelse efter § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -re-
staurering mv., meddeler Struer Kommune hermed tilladelse til at påbegynde anlægsarbej-
der inden klagefristens udløb, og uanset om der måtte indkomme klager. Dette indebærer 
ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnet adgang til at ændre eller ophæve en 
påklaget godkendelse. Evt. omkostninger i forbindelse med en ændret eller ophævet på-
klaget godkendelse påhviler alene ansøger. 
 
 
Klage og søgsmålsvejledning 
Afgørelsen efter vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagebe-
rettigede er: 

- den som afgørelsen er rettet til,  
- enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagens udfald 
- klageberettigede organisationer. 

 
Der er 4 ugers klagefrist efter offentliggørelse af afgørelsen. En klage skal derfor være ind-
givet senest den 18. februar 2021.  
 
Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger 
på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Struer 
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 myndigheder. 
 
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Struer Kommune. Hvis Struer Kom-
mune fastholder afgørelsen, sender Struer Kommune klagen videre til behandling i nævnet 
via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
udenom 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 Struer Kom-
mune, Plan og Miljø, Østergade 11-15, 7600 Struer eller til teknisk@struer.dk. Skriv ven-
ligst journalnummeret i emnefeltet. Struer Kommune videresender herefter anmodningen 
til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 
imødekommes. 
 
Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til sagen og de anførte 
klagepunkter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vedhæftet den påklagede afgørelse og de 
dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse. Se betingelserne for at blive fritaget på 
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/.  
 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørel-
sens offentliggørelse. 
 
  

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:teknisk@struer.dk
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Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, skal du være meget velkomment til at kontakte mig. 
 
Med venlig hilsen 
Elsebet Bondgaard 
 
 
 
 
Bilag 
Bilag 1 – projektplan med angivelse af placering af fiberbredbånd og vandløb 
 
 
Tilladelsen er sendt til 
RERON A/S  
Norlys A/S 
Struer Kommune, Teknisk Drift og Anlæg   
 
Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektoratet Vest  
Danmarks Naturfredningsforening og lokalafdeling  
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen  
Dansk Ornitologisk Forening og lokalafdeling  
Danmarks Sportsfiskerforbund  
Struer Kystfiskerforening af 1990  
Dansk Entomologisk Forening, c/o Zoologisk Museum   
Friluftsrådet  
Slots- og Kulturarvsstyrelsen   
Holstebro Museum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Struer Kommune bruger IT i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge databeskyttelsesloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: 

- Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysnin-
gerne er forkerte. 

- Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. 
Vil du vide mere om databeskyttelsesloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk  

  

http://www.datatilsynet.dk/
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Bilag 1 - projektplan med placering af fiberledning og vandløb 
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