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TILLADELSE TIL KRYDSNING AF PRIVAT VANDLØB SØ FOR HUMLUM KIRKE MED FIBERKABEL 

 
Struer Kommune meddeler hermed tilladelse til krydsning af et åbent privat vandløb  med 
fiberkabel.  
 
NOE Net A/S ønsker at renovere det eksisterende 10 Kv Kabelanlæg i området Kleppen 
langs Strandbjerggårdvej. Fiberkablet skal føres under et privat vandløb ved styret underbo-
ring.  
 
Projektets beliggenhed fremgår af nedenstående oversigtskort. 

 
Figur 1. Kort med angivelse af fiberkablet, som er fremsendt af ansøger.   
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Kommune hermed tilladelse til krydsning af det private vandløb  
 
Tilladelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens1 § 47 og § 9 stk. 2 i bekendtgørelse 
om vandløbsregulering og -restaurering mv.2 
 
Struer Kommune meddeler efter § 30 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaure-
ring mv. tilladelse til at påbegynde anlægsarbejdet uanset om afgørelsen påklages. Dette 
fordi arbejdet skønnes ikke at have væsentlig indflydelse på de afstrømningsmæssige eller 
miljømæssige forhold.  
 
Af samme årsag har kommunen undladt at indhente udtalelse til sagen fra andre myndighe-
der, at foretage offentlig bekendtgørelse af projektet og at afholde møde i sagen jf. bekendt-
gørelsens § 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 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 3. november 2022, supplerende oplysninger og på følgende vilkår: 

 
 

1 
 

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

2 Ledningen skal lægges minimum 1,5 meter under den naturlige faste bund. Li-
geledes i samme dybde føres underføringen minimum 2 meter væk fra vandlø-
bets kronekant. 

 
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. 
 

 

 
1 Lov om vandløb (vandløbsloven). Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 
2 Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv. 
3 Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter 

omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
4 Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter  
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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 eventuel senere reparation af ledningsan-
lægget 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 Ved anlæggelse af fiberkablet langs den resterende del af traceet, skal eventu-

elle skader på eksisterende dræn, rørlagte vandløb og grøfter straks udbedres. 
Projektet må ikke give anledning til afvandingsmæssige problemer for lods-
ejere. 

 
10 Udgifter til etablering og vedligeholdelse af ledningsanlægget afholdes af led-

ningsejer og er vandløbsmyndigheden uvedkommende. 

 
 
 
Projektets parter 
Ansøger og ledningsejer er NOE Net A/S, Skivevej 120, 7500 Holstebro.  
 
Parter på hver side af vandløbet: 
Kirsten Skou Lundgaard-Karlshøj, Strandbjerggårdvej 8, Humlum, 7600 Struer. 
BREINHOLT AF 1903 ApS, Breinholtvej 2, Humlum, 7600 Struer. 
 
Det private vandløb  
Vandløbet er et privat vandløb der er beliggende mellem matr. nr. 1ef, Strandbjerggård 
Hgd., Humlum og matr. nr. 1a Breinholt, Humlum. Det er et naturligt vandløb som er § 3 be-
skyttet efter naturbeskyttelsesloven5 og er omfattet af reglerne om 2-meter bræmmer. 
 
Vandløbet er ikke omfattet af Vandområdeplanen 2015-21, Vanddistrikt Jylland og Fyn. 
 
Vandløbet har udløb i Limfjorden.  

 
5 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 1392 af 4. oktober 2022. 



 

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR  Side 4 af 8 

 
Projektbeskrivelse og vurdering 
NOE Net ønsker at renovere et eksisterende 10 Kv kabel fra Breinholt til Strandbjerggårdvej 
for at forstærke nettet i området. 
 
Placeringen af kablet medfører at det private vandløb skal krydses. En krydsning af et vand-
løb kræver en tilladelse efter vandløbsloven. Krydsningen foretages ved styret underboring. 
Da vandløbet er privat, er det ikke stationeret. For en angivelse af placeringen af krydsnin-
gen henvises derfor til kortmaterialet i bilagene til denne afgørelse. 
 
Vandløb er dynamiske, og deres fysiske form og tracé ændrer sig over tid. Det har betyd-
ning for ledningsanlæggets lægningsdybde. Ansøger har ikke oplyst en lægningsdybde. 
Praksis er at kommunen ved små vandløb kræver en lægningsdybde på minimum 1,5 m 
under den naturlige faste vandløbsbund. Dette er derfor fastlagt ved vilkår.  
 

Underboringen skal holdes mindst 1,5 m under vandløbets kronekant i en afstand på mindst 
2 meter fra kronekanten. Kablet kommer dermed ikke i konflikt med vandløbets bund og 
kronekant og vil derfor ikke være til hinder for vedligeholdelsen af vandløbet.  
 
Kablet skal markeres ved afsætning af afmærkningsstander i vandløbets kronekant, jf. vilkår 
i tilladelsen.  
 

Ansøger skal være opmærksom på eventuelle grøfter og dræn som dukker op i forbindelse 
projektets gennemførelse. Eventuelle skader på grøfter og dræn skal udbedres, så der ikke 
opstår 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. at 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.  
 

Det er vurderet, at krydsningen ikke vil påvirke selve vandløbet, idet den udføres som en 
styret underboring og ikke er et fysisk indgreb i vandløbet. Derfor påvirker projektet ikke 
vandløbets flora og fauna.  
Det er vurderet, at krydsningen ikke vil få miljømæssige eller afvandingsmæssige konse-
kvenser for dræn, det private vandløb eller de vandløbsnære arealer. 
 
Økonomiske forhold og tidsplan 
NOE Net A/S afholder alle udgifter i forbindelse med anlæggelse, erstatninger og deklarati-
oner samt til fremtidig vedligeholdelse. 
 
Arbejdet er planlagt udført i december 2022. 
 
Forholdet i anden lovgivning 
Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter6 (Habitatdirektivets bilag IV-arter) 

 
6 Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. oktober 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel-

sesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen) 
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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 arter-
nes 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).  Derfor 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 niveau. 
 
Følgende strengt beskyttede arter kan tænkes at forekomme i Struer Kommune: 

− Spidssnudet frø 

− Stor vandsalamander 

− Strandtudse 

− Odder 

− Birkemus 

− Småflagermus 

− Markfirben 

− Bæver 

− Ulv 
 
Struer Kommune har vurderet, at følgende arter ikke forekommer i projektområdet: spids-
snuet frø, stor vandsalamander, strandtudse, birkemus, markfirben, bæver, odder og ulv.  
 
Struer Kommune vurderer, at der i projektområdet kan forekomme de fleste af de ovenstå-
ende flagermus. Men projektet vil ikke ændre eller forstyrre fødegrundlaget for flagermu-
sene og derfor vurderer Struer Kommune, at projektet vil have en neutral effekt på flager-
musene.  
 
Natura 2000  
Kabelnedlægningen finder sted udenfor Natura 2000-områder og på denne baggrund er det 
vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke Natura 2000-områder negativt. 
 
Naturbeskyttelsesloven 
Vandløbet er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Struer Kommune vurderer, at projektet ikke påvirker vandløbets flora og fauna, når kryds-
ningen foretages efter tilladelsens vilkår.  
 
Underboringen af vandløbet 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. Samtidigt 
skal alt arbejde standses. Holstebro Museum kan kontaktes på telefon 96 11 50 00. 

 
Afgørelsesprocedure 
Tilladelsen offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside den 15. november 2022. 
 

 
7 Bekendtgørelse af museumsloven, LBK nr. 358 af 8. april 2014. 
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Da sagen vedrører en afgørelse efter § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -re-
staurering mv., meddeler Struer Kommune hermed tilladelse til at påbegynde anlægsarbej-
det 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 afgørelse. Eventuelle omkostninger i forbindelse med en ændret eller ophævet på-
klaget afgørelse påhviler alene ansøger. 
 
Tilladelser efter anden lovgivning 
Vær opmærksom på at denne tilladelse ikke må udnyttes, før der er meddelt eventuelle 
nødvendige tilladelser efter anden lovgivning end vandløbsloven. 
Der er den 14. november 2022 meddelt en § 3-dispensation, da en del af projektet foregår 
indenfor en § 3-beskyttet strandeng. 
 
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 og 
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. 

 
Der er 4 ugers klagefrist efter offentliggørelse af afgørelsen. En klage skal derfor være ind-
givet senest den 13. december 2022.  
 
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 Kom-
mune 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.  
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.  
 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørel-
sens offentliggørelse. 
 
Spørgsmål 
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, skal du være meget velkomment til at kontakte mig. 

 
Med venlig hilsen 
Pernille Fog 
Ingeniør 
Center for Plan og Miljø 
 

Tilladelsen er sendt til orientering til: 
Kirsten Skou Lundgaard-Karlshøj, Strandbjerggårdvej 8, Humlum, 7600 Struer. 
BREINHOLT AF 1903 ApS, Breinholtvej 2, Humlum, 7600 Struer. 
 
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 oplysningerne 
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.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.datatilsynet.dk/
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Bilag 1 Ansøgningen 
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Bilag 2 Kort over projektområde 

 


