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Reguleringsprojekt til midlertidigt at rørlægge Onsild å under Jernbanegade efter
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1

AFGØRELSE

Mariagerfjord Kommune er kommet frem til en afgørelse i ovennævnte sag. Afgørelsen
betyder, at det ansøgte projekt kan gennemføres såfremt nedenstående vilkår overholdes.
Arbejdet må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet.
Mariagerfjord Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til en midlertidig
rørlægning af Onsild Å under Jernbanegade. Etableringen foretages i henhold til
projektbeskrivelsen, samt nedenstående vilkår.
1.1

Vilkår for tilladelsen

Tilladelsen gives på følgende vilkår og evt. ændringer i forhold til ansøgning:
1. Etablering skal ske i overensstemmelse med projektbeskrivelse.
2. afspæringsdæmningen af ler skal etableres og fjernes i en periode med ingen eller
rolig strøm i vandløbet.
3. Der må kun graves det absolut nødvendige for arbejdets udførelse.
4. Arbejdet må ikke hindre vandets frie løb.
5. Vandstanden skal moniteres og logges på rørføringens op og nedstrøms side, under
arbejdets udførelse.
6. Hvis rørlægningen giver anledning til opstuvning af vand med en forskel på 10 cm
eller mere mellem den op og nedstrøms side af røret, skal ansøger straks igangsætte
en afværgeforanastatning.
7. Ansøger udarbejder inden arbejdets igangsættelse en beredskabsplan der beskriver
hvilken afværgeforanstaltning der kan bringes i anvendelse. En kopi af
beredskabsplanen skal sendes til Mariagerfjord Kommune.
8. Mariagerfjord Kommune, Natur og Grundvand, skal underrettes senest 1 uge inden
arbejdet påbegyndes.
9. Mariagerfjord Kommune, Natur og Grundvand, skal underrettes senest 2 uger efter
arbejdets afslutning.
10. Alle udgifter i forbindelse med projektets gennemførelse og drift afholdes af ansøger.
11. Mariagerfjord Kommune er, hvis vilkårene eller eventuelle senere anvisninger ikke
efterkommes, berettiget til at foretage det fornødne på ansøgers bekostning.
12. Tilladelsen er alene gyldig i forbindelse med gennemførelsen af krydsningstilladelsen
j.nr. 06.02.16-P19-12-20 og skal udnyttes inden 2 år efter den er meddelt.
1.2

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside 11. marts 2021, samt ved direkte
underretning til myndigheder og interesseorganisationer.
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1.3

Klage

Se vedlagte klagevejledning.
1.4

Udførelse af bygge- og anlægsarbejder

Bygge- og anlægsarbejder må ikke påbegyndes før klagefristens udløb, og indkomne klager
har opsættende virkning. Se vedlagte klagevejledning. Mariagerfjord Kommune har tilsynet
med projektet i forhold til denne afgørelse. Dette fritager ikke bygherren for at føre dagligt
tilsyn under arbejdets udførelse.
Det er ansøgerens pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om
tilladelsens indhold.

2
2.1

GRUNDLAG FOR AFGØRELSEN
Kort projektbeskrivelse

Mariagerfjord Vand har den 05.02-2021 opnået tilladelse efter vandløbslovens §47, til at
krydse Onsild å under Jernbanegade med flere spildevandsledninger Krydsningen udføres
ved underboring af stålforingsrør under vandløbsbunden, hvori de omtalte spilde- og
regnvandsledninger gennemføres. Da rørene etableres under vandløbsbunden, vil de
efterfølgende ikke have betydning for vandløbets evne til afledning af åvandet. Boringerne
sker fra spunsede arbejdsgruber på hver side af Onsild Å.
For at undgå at åvand trænger ind og oversvømmer arbejdsgruberne, lægges en plastdug i
bunden af vandløbet. Dugen fjernes efter arbejdets udførelse. Det er dog en eksperimentel
løsning, og det er ikke sikkert at den virker efter hensigten.
Derfor har Mariagerfjord Vand ansøgt kommunen om at rørlægge Onsild Å, under
Jernbanegade, under arbejdets udførelse. Rørlægningen vil kun ske hvis, løsningen med
dugen viser sig ikke at virke efter hensigten.
Rørlægningen etableres mellem to midlertidige ler dæmninger på begge sider af broen via 4
stk. Ø800 PE/stålrør, hvori Onsild å vil forløbe under borearbejdet.
Rørene etableres på bunden af vandløbet og med samme hældning som denne. Den
aktuelle kote af vandløbsbunden blev, i forbindelse med inspektionsarbejder, i december
2020 opmålt til -0,89 m.
Hvert rør vil have en kapacitet på ca. 1000 l/s, i alt ca. 4.000 l/s, ved en vandspejlsforskel
mellem opstrøms og nedstrøms ende af rørene på 10 cm.
Til sammenligning blev årsmax af døgnmiddel i Onsild å (ved Aalykkevej) og Hodals bæk i
2005 målt til hhv. 1620 l/s og 218 l/s, jf. ”Afstrømningsmålinger, 2005, Nordjyllands Amt”.
Den mekaniske højvandssluse i Onsild Å ved Horsøvej er i gennemsnit åben 16 timer i
døgnet, hvorfor afstrømningen fra Hobro Vesterfjord er højere i slusens åbne perioder end
den konstante tilstrømning. Afstrømningen fra et årsmax døgn over en åbnetid på 16 timer er
på ca. 2.800 l/s og over en åbnetid på 12 timer ca. 3.700 l/s.
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Med den foreslåede løsning forventes der derfor ikke at være hydrauliske problemer med
afledning af å-vandet i byggeperioden.
Hvis rørlægningen giver anledning til opstuvning af vand med en forskel på 10 cm eller mere
mellem den op og nedstrøms side af røret, skal ansøger straks igangsætte en
afværgeforanastatning. Ansøger udarbejder inden arbejdets igangsættelse en
beredskabsplan der beskriver hvilken afværgeforanstaltning der kan bringes i anvendelse.
En kopi af beredskabsplanen skal sendes til Mariagerfjord Kommune.
Så snart borearbejdet er afsluttes ryddes dæmninger samt udlagte rør og vandløbet
oprenses og retableres på den berørte strækning. Krydsningsarbejdet forventes at have en
varighed på ca. 14 dage.

2.2

Ejendomme og brugere omfattet af projektet

Al arbejde sker på vejmatriklerne 7000ba Hobro Markjorde og 7000f, Hobro Bygrunde.
2.3

Lovgrundlag

Mariagerfjord Kommune er vandløbsmyndighed for Onsild Å Kommunens godkendelse af
projektet er givet i medfør af:
-

§ 38 og kapitlerne 15-16 i Lov om vandløb.
§ 1, samt kapitel 5 og kapitlerne 8-9 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v.

Projektet har været offentliggjort på kommunens hjemmeside 05.02.2021-05-03-2021.
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2.4

Udtalelser

Projektet er sendt til interesserede myndigheder for at give dem mulighed for at komme med
en udtalelse om projektet, jf. §14 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering
m.v. Mariagerfjord Kommune har ikke modtaget nogen bemærkninger til projektet.
2.5

Indsigelser

Der er ikke indkommet indsigelser inden for høringsperioden.
2.6

Vandområdeplan

Onsild Å er på strækningen kategoriseret som blødbundsvandløb. Tilstanden er ukendt. Da
der er tale om en blødbunds vandløbsstrækning med tidvis stillestående vand og svingende
saltholdighed, er strækningen ikke gyde eller opvækstområde for ørreder, med strækningen
er en vigtig fiskemigrationsrute. Anlægsperioden overlapper ørredernes smoltsæson. Den
valgte løsning sikre fri passage. Det vurderes at projektet ikke påvirker vandmiljøet negativt
der og at det således ikke er i modstrid med ønsket om at opnå god økologisk tilstand
2.7

Beskyttet natur

Onsild Å og søen Hobro Vesterfjord er beskyttet i henhold til Lov om naturbeskyttelse, §3.
Mariagerfjord Kommune vurderer imidlertid, at den midlertidige rørlægning ikke påvirker
naturtyperne væsentligt eller er i modstrid med ønsket om at opretholde naturtyperne, og
dermed ikke kræver dispensation fra §3.
2.8

Beskyttelseslinjer

Projektområdet ligger inden for Hobro Vesterfjords søbeskyttelseslinje, projektet kræver
ikke dispensation fra søbeskyttelseslinjen.
2.9

Internationale naturbeskyttelsesområder

I medfør af Bek. om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder
samt beskyttelse af visse arter, skal Mariagerfjord Kommune foretage en vurdering af, om
projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura
2000 område væsentligt.
Nærmeste nedstrøms beliggende habitatområde er nr. 14 Ålborg Bugt, Mariager Fjord og
Randers Fjord.
I den konkrete sag er det Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at det
ansøgte har en væsentlig påvirkning på Natura 2000-området. Ved væsentlig påvirkning
forstås en påvirkning, der er i modstrid med bevaringsmålsætningen. Der er derfor ikke
gennemført en konsekvensvurdering. Til grund for denne vurdering er der lagt særligt vægt
på, at indgrebet i sig selv ikke skønnes at medføre nogen forrykning af tilstanden i
områderne, da indgrebet foregår udenfor Natura 2000 området.
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2.10 Fredning
Nærmeste fredede område er Hobro Egeskov der ikke bliver påvirket af projektet.
Mariagerfjord Kommune vurderer at det planlagte arbejde ikke har nogle negative
konsekvenser i forhold til vildtreservatet i Hobro Vesterfjord
2.11 Grundvandsboringer
Projektet vil ikke påvirke grundvandsboringer.
2.12 Afvanding
Med den foreslåede løsning beskrevet i redegørelsen og vilkårene om beredskabsplan og
afværgeforanstaltning forventes der ikke at være hydrauliske problemer med afledning af åvandet i byggeperioden.
2.13 Kommuneplan
Projektet er kortvarigt og midlertidigt. Det vurderes at projektet i sig selv ikke har værken
negativ eller positiv indvirkning på nogle af de retningslinjer i kommuneplanen, som projektet
berører.
2.14 Vurdering af projektet
Projektets formål er, at gemmenføre en krydsning af Onsild å med en spildevandsledning og
to regnvandsledninger. Krydsningen sker i forbindelse med separatkloakering og klimasikring
af Hobro Midtby.
Vandløb har, jf. vandløbsloven, to formål. De skal sikre vandafledningen og samtidig være i
en miljømæssig tilstand, der skal leve op til krav fastsat i anden lovgivning.
Det vurderes i det konkrete tilfælde, den midlertidige rørlægning ikke vil være til hinder for, at
vandløbet kan leve op til de fastsatte miljømæssige krav. Ligeledes vurderes det, at
rørlægningen ikke vil være til hinder for, at der kan sikres en fortsat vandafledning.
Med baggrund i ovenstående er det Mariagerfjord Kommunes vurdering, at projektet kan
gennemføres inden for de lovgivne rammer.
2.15 Tidsplan
projektet forventes gennemført i perioden marts - maj, 2021 og
selve krydsningsarbejdet forventes at have en varighed på ca. 14 dage.

2.16 Sagsbilag
Som grundlag for Mariagerfjord Kommunes behandling af sagen er indgivet følgende
materiale:
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-

ansøgning dateret den 18. december 2020, med bilag
ansøgningen udgør både grundlag for denne afgørelse og den tilhørende
krydsningstilladelse.

2.17 Øvrige bemærkninger
Kulturarv
Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for
iværksættelse af jordarbejdet skal Museumslovens §§25-27 iagttages. Disse bestemmelser
vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver
bygherren mulighed for at få en udtalelse om risikoen for fund af arkæologisk betydning,
samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser.
Findes der under jordarbejdet alligevel spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det
omfang det berører fortidsmindet, og fundene skal straks anmeldes.
Evt. spørgsmål herom kan rettes til Aalborg Historiske Museum.
Ikke VVM-pligt
Den 3. marts udsendte Mariagerfjord Kommune en afgørelse om ikke VVM-pligt for projektet
i høring. Høringsperioden udløber den 31. marts 2021.
Denne tilladelse kan først tages i brug når afgørelsen om ikke VVM-pligt er endelig meddelt.

Venlig hilsen

Søren Bek (sobek)
Biolog
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Kopi til:
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Botanisk Forening
DN lokal
DOF
DOF lokal
Ferskvandsfiskeriforeningen
Fiskeristyrelsen
Friluftsrådet hovedorg.
Friluftsrådet kreds
Slots- og Kulturstyrelsen
Kulturstyrelsen
Kystdirektoratet
Miljøstyrelsen
Sportsfiskerforbundet hoved
Sportsfiskerforbundet konsulent
Nordjyllands Historiske museum
Agri Nord
LMO
Bæredygtigt Landbrug

dn@dn.dk
kontor@botaniskforening.dk
dnmariagerfjord-sager@dn.dk
natur@dof.dk
mariagerfjord@dof.dk
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mail@fiskeristyrelsen.dk
fr@friluftsraadet.dk
himmerland-aalborg@friluftsraadet.dk
post@slks.dk
fortidsminder@kulturstyrelsen.dk
kdi@kyst.dk
mst@mst.dk
post@sportsfiskerforbundet.dk
lbt@sportsfiskerforbundet.dk
historiskmuseum@aalborg.dk
hok@agrinord.dk
lmo@lmo.dk
jura@baeredygtigtlandbrug.dk

Side 8 af 9

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet.
Klagen skal indgives inden den 8. april 2021
Hvis der indkommer en klage må tilladelsen ikke udnyttes før klagemyndigheden afgør
andet.
Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på
klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Mariagerfjord
Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere
og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Hvis
du får medhold i klagen tilbagebetales gebyret.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Mariagerfjord Kommune. Hvis
Mariagerfjord Kommune fastholder afgørelsen, sender Mariagerfjord Kommune klagen
videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om den sendes videre.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om
klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker
at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til
Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge
klageportalen.
Klagefrist
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber
på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Civil retssag
Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt
inden 6 måneder (12 måneder efter Husdyrbrugsloven) fra den dag, afgørelsen er meddelt.
Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Afgørelser efter okkerloven, fiskeriloven, lov om vandplanlægning, lov om beskyttelse af
havmiljøet og lov om drift af landbrugsjorder kan ikke indbringes for domstolene.
Revideret 3.10.2019
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