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7600 Struer 
 
 
 
 
TILLADELSE TIL KRYDSNING AF VANDLØBENE RESEN BÆK OG DALGÅRD BÆK SPILDE-
VANDSLEDNING 
 
Struer Kommune meddeler hermed tilladelse til krydsning af de åbne offentligt vandløb Re-
sen Bæk og Dalgård Bæk med spildevandsledning.  
 
Struer Energi ønsker at etablere en ny spildevandsledning til kloakering af ejendomme i 
landzone vest for Resenstad. Spildevandsledningen føres under Resen Bæk og Dalgård 
Bæk ved styret underboring.  
 
Projektets beliggenhed fremgår af nedenstående oversigtskort, som er fremsendt af ansø-
ger.  
 

 
Kort med angivelse af spildevandsledningens placering (gul linje), som er fremsendt af ansøger. 
Som det fremgår, krydser ledningen hhv. Dalgård Bæk og Resen Bæk.  
 

DATO: 30-09-2021

JOURNALNUMMER
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7600 STRUER
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T: 96848457
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Kort med angivelse af spildevandsledningens krydsning af hhv. Resen Bæk (øverst) og Dalgård Bæk 
(nederst), som er fremsendt af ansøger.  
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Afgørelse 
Vandløbsloven 
På baggrund af indsendte ansøgning og efterfølgende vurdering meddeler Struer Kommu-
ne hermed tilladelse til krydsning af vandløbene Dalgård Bæk (i station 1203 m) og Resen 
Bæk (i station 2947 m) med spildevandsledning. 
 
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 på de afstrømnings-
mæssige 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 nødvendige. 
 
Miljøvurderingsloven 
I henhold til bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete pro-
jekter 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 vandløbene, er det vurderet, at det ik-
ke er relevant at gennemføre en VVM-screening af krydsningen. 
 
Vilkår 
Tilladelsen er meddelt på baggrund af oplysninger, som fremgår af den indsendte ansøg-
ning fra Struer Energi af den 20. maj 2021, supplerende oplysninger og på følgende vilkår: 
 

 
1 

 

 
Struer Energi er ansvarlig for at arbejdet gennemføres som beskrevet i ansøg-
ningen. Inden arbejdet igangsættes skal der være indhentet skriftlig accept fra 
de berørte lodsejere. 
 

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. 1217 af 25. november 2019 
2 Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 
3 Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021 
4 Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 
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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 vejrbestandigt 
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 spildevandsledningen langs den resterende del af traceet, 
skal eventuelle skader på eksisterende dræn, rørlagte vandløb og grøfter straks 
udbedres. Projektet må ikke give anledning til afvandingsmæssige problemer 
for lodsejere. 
 

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

 
 
Projektets parter 
Ansøger og ledningsejer er Struer Energi, Jyllandsgade 1, 7600 Struer.  
 
Berørte lodsejere Dalgård Bæk er: 
3a, Den vestlige Del, Resen 
5e, Den vestlige Del, Resen 
 
Berørte lodsejere Resen Bæk er: 
26a, Den vestlige Del, Resen 
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5l, Den østlige Del, Resen 
5m, Den østlige Del, Resen 
 
 
Resen Bæk 
Resen Bæk er et offentligt vandløb med et gældende regulativ fra 1991. Vandløbsvedlige-
holdelsen påhviler Struer Kommune. 
 
Resen Bæk er omfattet af Vandområdeplanen 2015-21, Vanddistrikt Jylland og Fyn, hvor 
vandløbets miljømål er fastsat til god økologisk og kemisk tilstand. Der er ikke målopfyldel-
se i dag. 
 
Det er et naturligt vandløb, som er § 3 beskyttet efter naturbeskyttelsesloven5 og med krav 
om 2 m bræmmer.  
 
Vandløbet har udløb i Limfjorden.  
 
 
Dalgård Bæk 
Dalgård Bæk er et offentligt vandløb med et gældende regulativ fra 1996. Vandløbsvedli-
geholdelsen påhviler Struer Kommune. 
 
Dalgård Bæk er ikke omfattet af Vandområdeplanen 2015-21 på strækningen hvor spilde-
vandsledningen skal krydse vandløbet. Vandløbet er heller ikke § 3 beskyttet efter natur-
beskyttelsesloven5 på den pågældende strækning.  
 
Vandløbet har udløb i Resen Bæk.  
 
 
Projektbeskrivelse og vurdering 
Struer Energi har den 20. maj 2021 søgt om tilladelse til krydsning af de offentlige vandløb 
Resen Bæk og Dalgård Bæk med spildevandsledning.  
 
Krydsningen af Resen Bæk foretages ved styret underboring ved station 2947 m, umiddel-
bart syd for hvor bækken krydser Dalgårdsvej. Underboringen starter/slutter i hhv. matrikel 
26a Den vestlige Del, Resen og 5m, Den østlige Del, Resen. 
 
Krydsningen af Dalgård Bæk foretages ved styret underboring ved station 1203 m umid-
delbart vest for hvor bækken krydser stikvejen ind til ejendommen Dalgårdsvej 57. Under-
boringen starter/slutter i hhv. matrikel 3a og 5e, Den vestlige Del, Resen. 
 
Vandløb er dynamiske, og deres fysiske form og tracé ændrer sig over tid. Desuden kan 
der ved underboring være risiko for udslip af boremudder til vandløbet. Disse forhold har 
betydning for ledningsanlæggets lægningsdybde, som fastsættes til 2 m under vandløbs-
bunden, jf. ovenstående vilkår.  
 
Den regulativmæssige bund i Resen Bæk ved station 2947 ligger i kote 1,6 m (DNN). Hvis 
den faktiske bund ligger under den regulativmæssige bund, skal ledningsanlægget lægges 
2 m under den faktiske bund. Der er ikke fastsat en regulativmæssig bund for Dalgård 
Bæk, hvorfor ledningsanlægget skal lægges 2 m under den faktiske bund.   

 
5 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 240 af 13. marts 2019. 
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Underboringen holdes mindst 2 m under vandløbets kronekant i en afstand på mindst 2 
meter fra kronekanten. Ledningen kommer dermed ikke i konflikt med vandløbets bund og 
kronekant og vil derfor ikke være til hinder for vedligeholdelsen af vandløbet.  
 
Ledningen markeres ved afsætning af afmærkningsstander i vandløbets kronekant, jf. vil-
kår i tilladelsen.  
 
Ansøger skal være opmærksom på eventuelle grøfter og dræn som dukker op i forbindelse 
projektets gennemførelse. Eventuelle skader på grøfter og dræn udbedres, så der ikke op-
står afvandingsmæssige problemer på baggrund af projektets gennemførelse.  
 
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 dræn, Dalgård Bæk, Resen Bæk eller de vandløbsnære arealer. 
 
Struer Kommune vurderer samtidig, at projektet ikke hindrer muligheden for senere målop-
fyldelse i Resen Bæk, når krydsningen foretages efter tilladelsens vilkår. 
 
Økonomiske forhold og tidsplan 
Ledningsejer er Struer Energi, som afholder alle udgifter i forbindelse med anlæggelse, er-
statninger og deklarationer samt til fremtidig vedligeholdelse.  
 
Arbejdet forventes gennemført umiddelbart efter afgørelsen er meddelt og klageperioden 
er overstået.  
 
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.  
 
  

 
6 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 

beskyttelse af visse arter. Bek. nr. 1595 af 6. december 2018 (Habitatbekendtgørelsen) 
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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 spildevandsledningen finder sted udenfor Natura 2000-område. Der er 
mere end 2 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 Na-
tura 2000-område væsentligt. 
 
Naturbeskyttelsesloven 
Resen Bæk er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Desuden består de vand-
løbsnære arealer på begge sider af Resen Bæk af §3 beskyttet natur (eng og mose). Dal-
gård Bæk samt de vandløbsnære arealer på krydsningsstedet er ikke beskyttet efter natur-
beskyttelseslovens § 3.   
 
En evt. påvirkning af de vandløbsnære § 3 arealer, som følge af arbejdet med underborin-
gen, er behandlet i særskilt afgørelse fra Struer Kommune. Struer Kommune vurderer, at 
projektet ikke påvirker flora og fauna i hhv. Dalgård Bæk og Resen Bæk, når krydsningen 
foretages efter tilladelsens vilkår. Underboringen af Dalgård Bæk og Resen Bæk kræver 
derfor ikke en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.  
 
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. 
 
Godkendelsesprocedure 
Tilladelsen offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside den 30. september 2021. 
 
Klagefristen er den 28. oktober 2021. 
 
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. 
 
  

 
7 Bekendtgørelse af museumsloven, LBK nr. 358 af 8. april 2014. 
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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 28. oktober 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 Kommu-
ne, Plan og Miljø, Østergade 11-15, 7600 Struer eller til teknisk@struer.dk. Skriv venligst 
journalnummeret i emnefeltet. Struer Kommune videresender herefter anmodningen til Mil-
jø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imø-
dekommes. 
 
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. 
 
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, skal du være meget velkomment til at kontakte mig. 
 
Med venlig hilsen 
 
Mads Kjærstrup 
 
 
Tilladelsen er sendt til 
Struer Energi 
Miljøstyrelsen     
Miljøstyrelsen Midtjylland     
Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektoratet Vest   
Danmarks Naturfredningsforening      
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen   
Dansk Ornitologisk Forening    
Danmarks Sportsfiskerforbund    

 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:teknisk@struer.dk
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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/

