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PENTA BYG A/S 
Teglvænget 1 
7400 Herning 
 
 
 
 
 
 
 
 
TILLADELSE TIL UDLÆGNING AF STEN OG GRUS (REGULERING) I DET OF-
FENTLIGE VANDLØB, FÆLLEDKÆR BÆK 
 
Struer Kommune godkender hermed reguleringsprojekt om udlægning af sten og grus på 
en cirka 50 meter lang strækning af Fælledkær Bæk svarende til strækningen station 
1.667 m -1.718 m.  
 
Da Fælledkær Bæk er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, kræver tilladelsen også 
en § 3-dispensation. Dispensationen er indarbejdet i denne afgørelse og på nedenstående 
vilkår. Den er meddelt med hjemmel i naturbeskyttelseslovens  
 
Reguleringstilladelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens1 § 17 samt § 3 i bekendt-
gørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.2 og på følgende vilkår:  
 
Vilkår  

1. Der skal udlægges sten i størrelsen 64-150 mm (75 %) og større sten i størrel-
sen 250-300 mm (25 %) i et slynget forløb på strækningen st. 1667-1718. 

2. Der skal etableres enkelte fos-nakker for at sænke farten på vandet og mindske 
risikoen for erosion. Fosnakkerne skal etableres, så de ikke hindrer vandring af 
fisk og smådyr i vandløbet. 

3. Udlægningen af stenene skal ske som beskrevet i ansøgningen men med en ud-
jævning af vandløbsbunden, hvor den ligger væsentligt over den regulativmæs-
sige bund. 

4. Vandløbsbrinkerne skal reetableres, hvis der sker skader under arbejdet. 

5. Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at der ikke sker udvaskning af sand, jord 
eller tørv til nedenfor liggende vandløbsstrækninger. 

6. Hvis der sker utilsigtet materialevandring forårsaget af anlægsarbejdet, skal 
dette oprenses som led i projektet inden arbejdets afslutning. 

 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om vandløb 
2 Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 

DATO: 05-05-2022

JOURNALNUMMER
06.02.03-P19-13-20

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
SMEDEGADE 7
7600 STRUER

PERNILLE FOG
T: 96848452
E: pfog@struer.dk



TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR  Side 2 af 10

7. Dræn og andre rørudløb må ikke dækkes med sten eller påvirkes af stenudlæg-
ningen. 

8. Perioden for arbejdets udførelse skal aftales nærmere med Struer Kommune. 

9. Vandløbsmyndigheden skal underrettes senest en uge inden arbejdet iværksæt-
tes, og arbejdet skal færdigmeldes senest 4 uger efter færdiggørelse. 

 
 
 
Projektets beliggenhed 
 
Strækningen er beliggende i Asp by og udføres i forbindelse med omlægning af regn-
vandshåndteringen på Kirketoft 1 i Asp (matr. 13cv Østerby, Asp). 
 

 
Oversigtskort med angivelse af udløb til Fælledkær Bæk. 
 
Parter 
Ansøgningen er sendt ind af Niras A/S på vegne af Penta Byg A/S og Asp Friplejehjem, 
Kirketoft 1, Asp. 
 
Berørte lodsejere vurderes at være bredejere langs projektstrækningen og ca. 100 m op-
strøms: 
- ejer af matr.nr. 13cq Østerby Asp (Kirketoft 21, Asp) 
- ejer af matr.nr. 13cx Østerby Asp (Kirketoft 3, Asp) 
- ejer af matr.nr. 17d Østerby Asp (Grønt område ejet af Struer Kommune) 
- ejer af matr.nr. 5q Østerby Asp (Højrisvej 6, Asp). 

 



TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR  Side 3 af 10

 
Beskrivelse af vandløbet 
Fælledkær Bæk skal på den omtalte strækning have en regulativmæssig bundbredde på 
0,7 m. Bundmaterialet består af en blanding af sand, fint grus og enkelte sten. 
Faldet på strækningen i regulativet ligger i gennemsnit på 9 ‰. 
 
En opmåling på projektstrækningen viser, at vandløbet er noget bredere end de 0,7 m. 
Bredden svinger mellem 1,37-1,68 meter. Faldet er i gennemsnit på 9 ‰ svarende til faldet 
i regulativet. 
 
Den økologiske tilstand er moderat for smådyr og dårlig for fisk, hvilket gør at der  
for nuværende bør udvises påpasselighed i forhold til at udlede store vandmængder di-
rekte til vandløbet. Dette kan potentielt reducere muligheden for målopfyldelse.  
 
Den dårlige tilstand i fiskesamfundet kan ikke tilskrives de hydrauliske forhold, da både 
spredningsmulighederne i form af spærringer i vandløbet og den fysiske kvalitet influerer 
på fiskene. Smådyrssamfundet er målt til god tilstand, det vil sige at der på ansøgnings-
tidspunktet er målopfyldelse.  
 
På stationen nedstrøms udledningen er der sket en positiv udvikling i DVFI fra en værdi på 
3 i 1994 til en værdi på 5 i 2017. Forbedringerne er så markante at DVFI-værdien er tæt-
tere på 6 end på 4 ved sidste måling.  
 
Den positive udvikling er sket på trods af generelt dårlige fysiske forhold og en  
væsentlig belastning med uforsinket vand fra rørtilløb på vandløbet. 
 
Projektbeskrivelse 
Formålet med udlægning af sten og grus på den pågældende strækning af vandløbet er 
sikring af de miljømæssige forhold i vandløbet i forbindelse med ændringen af regnvands-
håndteringen på Kirketoft 1, Asp.  
 
I forbindelse med ombygning og udvidelse af Kirketoft 1 (Asp Friplejehjem) er der den 25. 
september 2020 meddelt udledningstilladelse til en afløbsvandføring fra bassin der samlet 
ikke må overstige 99,9 l/s.  
 
En analyse af vandløbets sårbarhed har vist det nødvendigt at lave en delvis neddrosling 
af udledningen samt at fordele udledningen over tre lige store udløb, hver med en maksi-
mal afløbsvandføring på 33,3 l/s. Samtidig vurderes det nødvendigt at sikre brink og bund i 
Fælledkær Bæk mod erosion da vandløbet for nuværende kan være erosionstruet (eksi-
sterende udledning er en uforsinket udledning på 100,4 l/s i ét udløb). 
 
Ansøger har fået lavet en analyse af kapaciteten af Fælledkær Bæk og vandløbets sårbar-
hed i forhold til erosion og de økologiske forhold.  
 
Analysens konklusion viser at vandløbet er hydraulisk robust og at den økologiske tilstand 
er stabil ”god”, men at vandløbet er fysisk sårbart. Vandløbet må antages at være ero-
sionstruet ved større nedbørshændelser grundet de dårlige fysiske forhold. Ved at ud-
lægge grus og sten i et slynget forløb, og eventuelt suppleret med enkelte fos-nakker, kan 
udledningen på 99,9 l/s accepteres. Erosionsrisikoen reduceres yderligere ved at fordele 
udledningen på 3 udløb, så bundpåvirkningen mindskes. 
 
Der udlægges 7 m3 grus og 4 m3 sten i alt på den cirka 50 meter lange strækning. 
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Der foretages en udjævning af vandløbsbunden, hvor den ligger væsentligt over den regu-
lativmæssige bund. 

 
Eksempel på en fos-nakke, der etableres for at afvikle et mindre fald 
 
Økonomi og tidsplan 
Udgifterne til projektet afholdes af projektet på Kirketoft 1, 7600 Struer ved Penta Byg A/S.  
 
Fælledkær Bæk er et offentligt vandløb og Struer Kommune står for vedligeholdelsen. Der 
ændres ikke på hvem der fremover skal stå for vedligeholdelsen af den regulerede vand-
løbsstrækning. 
 
Projektet udføres så snart tilladelsen foreligger.  
 
Vurdering 
Forbedringer af de fysiske forhold 
De undersøgelser, der er lavet af vandløbets fysiske tilstand i forbindelse med projektet vi-
ser, at der bør gennemføres fysiske forbedringer for at nedsætte vandløbets sårbarhed. 
 
Derfor skal der udlægges grus og sten over den cirka 50 meter lange strækning af vandlø-
bet, hvor de 3 udløb bliver etableret. Desuden skal brinken overfor hvert udløb sikres ved 
udlægning af sten op ad brinken. 
 
Dette vil også skabe forbedrede levesteder for vanddyr og planter. 
 
Afvandingsinteresser 
Struer Kommune vurderer, at projektet med de stillede vilkår ikke vil få afvandingsmæs-
sige konsekvenser for øvrige ejendomme nær eller opstrøms projektstrækningen. 
 
Vandløbets bundbredde er på hele projektstrækningen overbredt, hvorfor profilet vurderes 
at kunne rumme tilført grus og sten indenfor gældende vandløbsregulativ. Hvor bundkoten 
er hævet væsentligt over de regulativmæssige rammer, vil der på dele af strækningen ske 
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udjævning af bunden inden sten og grus udlægges. Øvrige udløb og drænudløb på pro-
jektstrækningen sikres fortsat udløb i Fælledkær Bæk. 
 
 
Vandområdeplan 2021-2027 
Det foreløbige miljømål for den samlede økologiske tilstand i Fælledkær Bæk er i basisa-
nalysen for vandområdeplaner 2021-2027 fastlagt til god økologisk tilstand.  
Struer Kommune vurderer, at udlægningen af sten i vandløbet vil kunne medvirke til at for-
bedre den økologiske tilstand i vandløbet. Det vurderes derfor også, at projektet ikke vil 
være til hinder for målopfyldelse. 
 
Samlet vurdering 
Den samlede vurdering er, at det ansøgte projekt ikke vil have negative konsekvenser i 
vandløbssystemet. Struer Kommune skønner, at projektet vil forbedre vandløbets afstrøm-
ningsmæssige forhold og ikke vil have væsentlige negative påvirkninger på de miljømæs-
sige forhold. 
 
Dispensation fra § 3 i naturbeskyttelsesloven 
Fælledkær Bæk er et beskyttet vandløb og enhver tilstandsændring kræver en forudgå-
ende dispensation fra kommunen jævnfør reglerne i naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Struer Kommune har vurderet, at der kan meddeles en dispensation til udlægningen af 
sten i vandløbet med begrundelse i, at det vil forbedre tilstanden i vandløbet. 
 
Udlægningen af sten og grus vil kun påvirke naturtilstanden kortvarigt og tilstanden vil efter 
kort tid forbedres. Det er særligt forholdene for smådyr og fisk der forbedres. 
 
Forholdet til anden lovgivning 
Museumsloven 
Der gøres opmærksom på, at Holstebro Museum, altid skal kontaktes jf. museumslovens § 
27, stk. 2, hvis der i forbindelse med jordarbejde dukker spor af fortidsminder op. Samtidig 
skal alt arbejde standses. Holstebro Museum kan kontaktes på telefon 96 11 50 00. 
 
Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter (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 (lav kon-
fliktsøgning - Naturdata (miljoeportal.dk).  
 

https://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch
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På baggrund af projektets karakter og begrænsede omfang vurderes det, at potentielle le-
vesteder eller sporadiske opholdssteder for bilag IV-arter ikke påvirkes væsentligt af det 
ansøgte projekt. 
 
 
Natura 2000 
Projektet er vurderet efter bekendtgørelse om udpegning og administration af internatio-
nale naturbeskyttelsesområder, herunder Natura 2000-områder, samt beskyttelse af visse 
arter. Da der er 6 km til nærmeste Natura-2000 område, er det Struer Kommunes vurde-
ring, at projektet hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter påvirker arter 
og naturtyper på Natura 2000-områders udpegningsgrundlag negativt. 
 
Lovgrundlag 
Tilladelsen til udlægning af sten 
Godkendelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens § 17, samt § 3 i bekendtgørelse 
om vandløbsregulering og -restaurering mv. 
 
Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 
Dispensationen meddeles med hjemmel i naturbeskyttelseslovens3 § 65 stk. 2 med hen-
visning til § 3. 
 
Høring og godkendelse efter anden lovgivning 
Godkendelsen omhandler kun forhold, der behandles med hjemmel i vandløbsloven og na-
turbeskyttelsesloven. Ansøger er selv ansvarlig for, at eventuelle godkendelser efter anden 
lovgivning er meddelt. 
 
Struer Kommune har hørt de berørte parter ved brev og fremmet projektforslaget ved of-
fentliggørelse i 4 uger på Struer Kommunes hjemmeside fra den 14. juli til den 11. august 
2021 efter reglerne i § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.   
 
Projektet er blevet miljøvurderet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer 
og af konkrete projekter (VVM)4. En afgørelse om VVM-screening er meddelt samtidigt 
med denne afgørelse.  
 
Offentliggørelse af den endelige afgørelse 
Kommunens godkendelse af projektet offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside 
den 5. maj 2022 med 4 ugers klageperiode. 
 
Klagefristen er den 2. juni 2022. 
 
Godkendelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Indgives der en klage, må 
godkendelsen ikke udnyttes før Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.  
 
Klage- og søgsmålsvejledning 
Regulering efter vandløbsloven 
Hvis du ønsker at klage over reguleringsafgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevarekla-
genævnet.  
 

 
3  
4 Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27-10-2021 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter 

(VVM). 
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Klageberettigede er  
 ansøger,  
 enhver der måtte antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagen, 
 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 
 Danmarks Sportsfiskerforbund og 
 Danmarks Naturfredningsforening.  

 
Dispensation fra § 3 i naturbeskyttelsesloven 
Afgørelsen om dispensation kan du klage over til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
 
Klageberettigede er 

 ansøger, 
 offentlige myndigheder, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er at beskytte natur 

og miljø eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når 
afgørelsen vedrører sådanne interesser. 

 
Klagefristen 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber 
på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. 
 
Du kan klage via klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk eller 
www.virk.dk.  
 
I klagen skal du huske at angive om du ønsker at klage over reguleringstilladelsen eller  
dispensationen efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. 
 
Du kan logge på klageportalen med NEM-ID. Du indsender klagen gennem klageportalen 
til den Struer Kommune. En klage er først indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i 
klageportalen.  
 
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Struer Kommune. Hvis kommunen 
fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via kla-
geportalen. Du får besked om videresendelsen. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageporta-
len, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive frita-
get for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Føde-
vareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. 
Se betingelserne for at blive fritaget. 
 
Civilt søgsmål 
Ønsker du sagen prøvet ved domstolene, kan du rejse et civilt søgsmål. For dispensa-
tionsafgørelsen gælder, at afgørelsen skal indbringes for domstolene inden 6 måneder ef-
ter at afgørelsen er meddelt. 
 
Spørgsmål 
Har du spørgsmål til denne afgørelse, kan du rette henvendelse til Pernille Fog på tlf. 
96848452 eller på mail: pfog@struer.dk. 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/
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Med venlig hilsen 
Pernille Fog 
Center for Plan og Miljø 
 
 
Bilag: 
Bilag 1 – Principskitser 
 
 
Tilladelsen er sendt til følgende parter: 
Ansøger: 
Niras A/S på vegne af Penta Byg A/S og Asp Friplejehjem, Kirketoft 1, Asp 
 
Berørte lodsejere:  

 ejer af matr.nr. 13cq Østerby Asp (Kirketoft 21, Asp) 
 ejer af matr.nr. 13cx Østerby Asp (Kirketoft 3, Asp) 
 ejer af matr.nr. 17d Østerby Asp (Grønt område ejet af Struer Kommune) 
 ejer af matr.nr. 5q Østerby Asp (Højrisvej 6, Asp). 

 
Øvrige parter: 
Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektoratet Vest 
Danmarks Naturfredningsforening 
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen 
Dansk Ornitologisk Forening 
Danmarks Sportsfiskerforbund 
Struer Kystfiskerforening af 1990 
Entomologisk Forening, c/o Zoologisk Museum 
Friluftsrådet 
Slots- og Kulturstyrelsen 
Holstebro Museum 
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Bilag 1 Principskitser fra ansøgningen 
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