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TILLADELSE TIL UDSKIFTNING AF RØRBRO OG UDBEDRINGER AF VAND-
LØBSBUND OG BRINK 
 
Struer Kommune godkender hermed reguleringsprojekt om udbedring af skader i vand-
løbsbrink og bund samt udbedringer af rørbroen i et privat vandløb under Lundbygade 
med afløb til Kvistrup Møllebæk.   
 
Godkendelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens1 § 17 samt § 3 i bekendtgørelse 
om vandløbsregulering og -restaurering mv.2 og på følgende vilkår:  
 
Vilkår  
 

1. Den fremtidige vedligeholdelse af overkørslen påhviler Struer Kommune, Park og 
Vej. 

2. Rørledningen må ikke give anledning til afvandingsmæssige problemer for andre 
lodsejere.  

3. Ved udløbet af rørbroen skal vandløbets bund og brinker sikres mod erosion.  

4. Det nye rør i rørbroen skal lægges i en dybde, så vandløbsbunden er ført ubrudt 
igennem røroverkørslen. 

5. Dimensionen på det nye rør i overkørslen skal være Ø80.  
 

 
 
Projektets beliggenhed 
Det private vandløb med forbindelse til Kvistrup Møllebæk krydser Lundbygade umiddel-
bart syd for Lundbygade 3, jf. nedenstående oversigtskort. 
 
Projektet vedrører udbedringer af vandløbsprofilet og rørbroen, der hvor vandløbet krydser 
Lundbygade. 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om vandløb (Vandløbsloven) 
2 Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 
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Rød pil angiver placering af den rørbro, som projektet vedrører. 
 
Parter 
Ansøger er Struer Kommune, Teknisk Drift og Anlæg, Smedegade 7, 7600 Struer. 
 
Berørte lodsejere er: 
- ejer af matr.nr. 5a, Den nordlige Del, Vejrum (Lundbygade 3) 
- ejer af matr.nr. 7a, Den nordlige Del, Vejrum (Lundbygade 6) 
- ejer af matr.nr. 4e, den nordlige Del, Vejrum (Ellekjærvej 5a)  
-  
Beskrivelse af vandløbet 
Vandløbet er et privat vandløb som løber til Kvistrup Møllebæk. Der bliver ledt en del 
drænvand til vandløbet.   
 
Vandløbet er ikke målsat i Vandområdeplan 2015-21, Vanddistrikt Jylland og Fyn. Vandlø-
bet er ikke beskyttet i henhold naturbeskyttelsesloven3.  
 
Der er krav om 2 m bræmmer på hele den åbne strækning af vandløbet. 
 
Projektbeskrivelse 
En del af vandløbsprofilet (vandløbsbrink og bund) og vejanlægget ved rørbroen blev skyl-
let væk i forbindelse med massiv nedbør i perioden op til den 2. oktober 2021. Flere træer 
blev skyllet ned i vandløbet og måtte trækkes op. 
 
For hurtigst muligt at sikre afviklingen af trafik på vejstrækningen ved rørbroen, var det 
nødvendigt at genetablere vandløbsbrink og bund samt at udskifte rørene i rørbroen.  
 

 
3 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven). 
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Dimensionen af det nye rør i rørbroen blev øget fra Ø60 cm til Ø80 cm for at fremtidssikre 
afvandingen i vandløbet.  
 
Røret blev placeret, så vandløbsbunden blev ført ubrudt igennem rørbroen.  
 
Vandløbsbrink og bund blev genetableret ved udlægning af store mængder sten for at 
mindske risikoen for at forholdet gentager sig. Der blev efterfyldt jord på brinkerne. 
 
Forholdets karakter var så akut, at udbedringerne blev foretaget uden den nødvendige re-
guleringstilladelse. 
 
Denne tilladelse er derfor en lovliggørelse af forholdet. 
 
Økonomi og tidsplan 
Omkostninger til projektet er afholdt af Struer Kommune.  
 
Projektet er udført i midten af oktober 2021.  
 
Vurdering 
Vurderingen er foretaget på baggrund af det ansøgte og en besigtigelse foretaget den 5. 
og 17. oktober 2021 samt den 21. februar 2022. 
 
Den bortskyllede vandløbsbrink og -bund nedstrøms Lundbygade er erstattet af udlagte 
sten af forskellig størrelse for at sikre stabilisering ved gentagelser og for at sikre vandlø-
bets bund og brink. Det nye rør i overkørslen er lagt for at stabilisere røroverkørslen pri-
mært af trafiksikkerhedsmæssige årsager.  
 
Dimensionen på røret er øget fra Ø60 til Ø80 hvilket forbedrer de afvandingsmæssige in-
teresser i vandløbet og mindsker risikoen for at forholdet gentager sig. Der er ikke kend-
skab til afvandingsmæssige problemer i området.  
 
Langs med vandløbet opstrøms Lundbygade er der registreret § 3 overdrev på begge si-
der af vandløbsbrinkerne. På østsiden er der eng på begge sider af vandløbet. 
 
Der bliver højst sandsynligt tilført drænvand, overfladevand og vejvand til vandløbet.  
 
Struer Kommune vurderer at projektet, som beskrevet og med de stillede vilkår er udført 
uden at påvirke afvandingsinteresserne negativt.  
 
Arbejdet er udelukkende udført indenfor vandløbsarealet og indenfor det areal, hvor brin-
ker og vandløbsbund blev skyllet væk af vandmasserne.   
 
Det private vandløb er ikke målsat hverken i den gældende vandområdeplan 2015-2021 
eller i basisanalysen for vandområdeplan 2021-2027. 
 
Kvistrup Møllebæk nedstrøms udløbet fra projektstrækningen målsat til at opnå god økolo-
gisk tilstand i henhold til vandområdeplan 2015-2021. I basisanalysen for vandområdeplan 
2021-2027 er det foreløbige mål det samme.  
Målsætningen er ikke opfyldt i dag. Dette skyldes blandt andet den dårlige økologiske til-
stand for fisk i vandløbet. Det er vurderet, at projektet ikke vil være til hinder for at fisk kan 
trives i vandløbet og derfor heller ikke er til hinder for målopfyldelse i Kvistrup Møllebæk.   
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Den samlede vurdering er, at det ansøgte projekt ikke vil have negative konsekvenser i 
vandløbssystemet. Struer Kommune skønner, at projektet har forbedret vandløbets af-
strømningsmæssige forhold og ikke har haft væsentlige negative påvirkninger på de miljø-
mæssige forhold.   
 
Forholdet til anden lovgivning 
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. Det vur-
deres, at projektet ikke vil have væsentlig påvirkning på bilag IV-arter på grund af projek-
tets karakter. 
 
Natura 2000 
Projektet finder sted udenfor Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er Na-
tura 2000 - Habitatområde nr. 55 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 40 – Venø, Venø Sund. 
Kvistrup Møllebæks udløbspunkt i Limfjorden ligger cirka 2,5 kilometer syd for den sydlige 
afgrænsning af Natura 2000-området. Derfor vil projektet hverken i sig selv eller i sammen-
hæng med andre projekter påvirke arter og naturtyper på Natura 2000-områder negativt. 
 
Naturbeskyttelsesloven 
Opstrøms overkørslen ligger et overdrevsareal, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslo-
vens § 3. Arealet blev ikke påvirket af projektet. 
 
Det nye rør i overkørslen er lagt ude i vandløbsarealet og berører derfor ikke overdrevsa-
realet.  
 
Vandløbet er i sig selv ikke omfattet af § 3 beskyttelsen.  
 
Struer Kommune har derfor vurderet, at projektet ikke kræver en dispensation efter § 65, jf. 
§ 3 i naturbeskyttelsesloven. 
 
Lovgrundlag 
Reguleringstilladelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens § 17, samt § 3 i bekendt-
gørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv. 
 
Høring og godkendelse efter anden lovgivning 
Projektforslaget har været offentliggjort 4 uger fra den 23. februar til den 23. marts 2022 ef-
ter reglerne i § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.  Det blev 
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samtidigt sendt i høring hos de berørte lodsejere opstrøms og nedstrøms overkørslen. Der 
indkom ingen høringssvar. 
 
Godkendelsen omhandler kun forhold, der behandles med hjemmel i vandløbsloven. An-
søger er selv ansvarlig for, at eventuelle godkendelser efter anden lovgivning er meddelt. 
 
Projektet er blevet VVM-screenet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer 
og af konkrete projekter (VVM)4. En afgørelse om VVM-screening er meddelt samtidigt hø-
ring og fremme af denne afgørelse. 
 
Offentliggørelse af den endelige afgørelse 
Kommunens godkendelse af projektet offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside 
den 24. marts 2022 med 4 ugers klageperiode. 
 
Klagefristen er derfor den 24. april 2022. 
 
Klage- og søgsmålsvejledning 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet.  
 
Klageberettigede er ansøger, enhver der måtte antages at have en individuel, væsentlig 
interesse i sagen, en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.  
 
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.  
 
Du kan logge på klageportalen med NEM-ID. Du indsender klagen gennem klageportalen 
til Struer Kommune. En klage er først indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i kla-
geportalen.  
 
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.. 
 
Ønsker du sagen prøvet ved domstolene, kan du rejse et civilt søgsmål. 
 
 
 

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

(VVM). 

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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Spørgsmål 
Har du spørgsmål til denne afgørelse, kan du rette henvendelse til Pernille Fog på tlf. 
96848452 eller på mail: pfog@struer.dk. 
 
 
Med venlig hilsen 
Pernille Fog 
Center for Plan og Miljø 
Struer Kommune 
 
Bilag: 
Bilag 1 – Billeder før og efter projektet 
 
Tilladelsen er sendt til følgende parter: 
Ansøger: 
Teknisk Drift og Anlæg 
 
Berørte lodsejere opstrøms og nedstrøms projektet i det private vandløb:  
- ejer af matr.nr. 5a, Den nordlige Del, Vejrum (Lundbygade 3) 
- ejer af matr.nr. 7a, Den nordlige Del, Vejrum (Lundbygade 6) 
- ejer af matr.nr. 4e, den nordlige Del, Vejrum (Ellekjærvej 5a)  
   
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. Billeder før og efter 
 
Opstrøms vej før projekt 

 
 
 
Nedstrøms vej før nyt rør – sten er lagt ud på brink og bund 
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Opstrøms vej efter nyt rør 

 
 
Nedstrøms vej efter nyt rør og reetablering af brink og vandløbsbund 


