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Tilladelse efter vandløbsloven til udskiftning af rørunderføring i 
Hannerup Bæk, Hannerupvej, 9500 Hobro 
 

 
Oversigtkort som viser omtrentlig placering af overkørslen i Hannerup Bæk, 

mellem Hobro og Aalestrup i Mariagerfjord Kommune. 
 

 Mariagerfjord Kommune giver hermed tilladelse til udskiftning af rørunderføringen under 
Hannerupvej i det offentlige vandløb Hannerup Bæk ca. 7 km vest for Hobro (se 
oversigtskortet).  
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 Gældende regulativ for vandløbet er udarbejdet af gl. Nørager Kommune, juni 1996.  
  
 Afgørelsen betyder, at arbejdet kan gennemføres såfremt tilladelsens vilkår overholdes. 

 
Den præcise placering, berørte matrikler samt dimensioner fremgår af Tabel 1 og Figur 1. 
 
Vilkår i henhold til afgørelse efter vandløbsloven 
 

1. Den eksisterende rørunderføring i beton Ø900 mm udskiftes til rør i stål Ø1000 mm, 
samme længde, svarende til ca. 7,5 m. Dimension på eksisterende og fremtidige 
rørunderføring fremgår af tabel 1. 
 
Tabel 1. 
 
 
 
Rørunderføring 

 
 
 
Vandløbets 
station (m) 

 
Regulativ 
bundkote (cm 
DNN), ved ind 
og udløb 

Længde af 
rør (m) 

Rørdiam. 
(mm) Matr. nr. 

Eksisterende 
rørbro 

 
84-91 

 
20,48-20,30 7,5 Ø900 7000g (vejmatr.) 

Fremtidige 
rørbro 

 
84-91 

 
Se vilkår 5 7,5 Ø1000 7000g (vejmatr.) 

 
2. Rørunderføringen etableres som beskrevet i ansøgning og i tilladelsen vilkår. 
3. Rørunderførings placering i forhold til matrikler/lodsejere fremgår af Tabel 1 og Figur 

1. 
4. Vandløbets regulativmæssige bundkote ved rørunderføringen fremgår af Tabel 1. 

Indvendige bund i rørunderføringen lægges 15-30 cm under vandløbets 
regulativmæssige bundkote (vær opmærksom på, at den faktiske bund kan være 
hævet pga. sandaflejring). 

5. Røret skal ligge vandret eller med så lidt fald som muligt, dvs. at den nye 
rørunderføring skal tilpasses vandløbsbunden op- og nedstrøms så det eksisterende 
fald gennem røret (ifl. regulativet) reduceres til omtrentlig 1‰.   

6. Skråningsanlægget fra vandløbsbunden og til vejens overkant anlægges med et 
anlæg på minimum 1:1½, og rørene smigskæres til dette anlæg.  

7. De nye rør fyldes naturligt op med materiale fra vandløbet selv. Men det skal sikres at 
der en ubrudt vandløbsbund på ind- og udløbsside efter etablering. Der lægges derfor 
gydegrus særligt opstrøms røret, og røret ’fodres’ så vidt muligt fra begge sider. 

8. Rørunderføringen centreres om vandløbets midtstrømslinje. 
9. Vandløbsbrinkerne umiddelbart opstrøms rørunderføringen/fløjmurene skal sikres ved 

udlægning af sten, således at vandet ikke kan erodere ved siden af 
rørunderføringerne. 

10. Ligeledes skal det sikres at vejvand ikke løber direkte af vejen, men via vejriste, dette 
for at undgå eroderede skråningsanlæg (se bilag 2).  
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11. Der graves mindst muligt i vandløbet og vandløbets bredder i forbindelse med anlæg, 
og der må kun graves i vandløbet svarende til rørunderføringens bredde. 

12. Sedimenttransport (sand, jord m.m.) i forbindelse med gravning begrænses til et 
minimum, og der skal derfor graves tørt, hvilket sker ved afværgepumpning mens 
anlægsarbejdet pågår.  

13. Af hensyn til evt. gydeaktivitet skal anlægsarbejdet være gennemført senest primo 
oktober. 

14. Det påhviler bygherre af søge om gravetilladelse og få godkendt en afspærringsplan i 
god tid. 

15. Rørunderføringen og fløjvægge ligger på kommunal jord, matrikel 7000g, Hannerup 
Gde., Stenild, og tilhører som bygværk Mariagerfjord Kommune. 

16. Rørunderføringen færdigmeldes til Mariagerfjord Kommune, Naturafdelingen, senest 
1 uge efter færdiggørelse. 

17. Sammen med færdigmeldingen skal sendes endelig rørlængder, eksakt XY-
koordinater og stationering for rørstartpunktet. 

18. Tilladelsen udnyttes inden 1 år fra den er meddelt. 
 
Naturbeskyttelsesloven 
 
Hannerup Bæk er et beskyttet vandløb i henhold til Lov om naturbeskyttelse, §3. 
Mariagerfjord Kommune vurderer imidlertid, at udskiftningen ikke er væsentlig eller i modstrid 
med ønsket om at opretholde naturtypen, og dermed ikke kræver dispensation fra §3. Dette 
begrundes i, at en udskiftning grundet nedbrydning til samme længde og en lidt større 
diameter ikke har en negativ påvirkning men om muligt forbedrer faunapassagen for fisk og 
smådyr.  
 
Redegørelse for sagen 
 
Baggrund og øvrigt tilladelser 
Cowi ansøger på vegne af Mariagerfjord Kommune, Trafik og Anlæg, om udskiftning af den 
eksisterende rørunderføring samt fløjvægge i Hannerupvej, som krydser Hannerup Bæk. 
Dette skyldes at der er observeret mange grove revner og begyndende tegn på brud og 
nedbrydning i rør og fløjvægge (figur 2).  
 
Den nuværende rørunderføring i Hannerup Bæk er ca. 7,5 meter lang med en rørdiameter 
på Ø900 mm, og er beliggende på vejmatrikel 7000g, Hannerup Gde., Hannerup. 
Den nye rørunderføring bliver omtrentlig samme længde, men lidt større diameter (Ø1000 
mm) og i stål i stedet for beton. 
 
I anlægsfasen vil vandføringen i Hannerup Bæk blive pumpet forbi Hannerupvej, både af 
hensyn til arbejdet, men ikke mindst for at minimere sand- og stoftransporten videre i 
bækken. 
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Det skal sikres, ved sætning af kantsten eller anden løsning, at vejvand ikke løber direkte af 
vejen, men via vejriste, dette for at undgå eroderede skråningsanlæg, som er et aktuelt 
problem i dag (se bilag 2). 
 

 
Figur 1. Rørunderføring og fløjvægge på kommunal vejmatrikel 7000g.  
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Figur 2. Nedbrydning af rør og fløjmur.  
 
Ved at anvende en endnu større rørdimension kan røret lægges endnu dybere i forhold til 
regulativmæssig bund og dermed kan et naturligt bundsubstrat fortsætte ubrudt gennem 
røret og de fisk og smådyr, som er tilknyttet vandløbet, kan frit vandre gennem røret. 
Faunaen møder dog den første spærring ca. 80 m længere oppe i Hannerup Bæk, hvor det 
første af en række opstemmede søer ligger. Den samlede vandløbsstrækning opstrøms 
Hannerupvej er ca. 780 m, hvoraf søerne udgør størstedelen. Dette betyder ligeledes at det 
hydrauliske pres på vandløbet er relativt lille idet søerne ligger som en buffer. 
Rørdimensionen Ø1000 vil derfor ikke udgøre en hydraulisk flaskehals, selv ved meget store 
regnhændelser.  
 
Ejer og ansvarsforhold 
Rørunderføring og fløjvægge ejes og etableres af Mariagerfjord Kommune. Den fremtidige 
vedligeholdelse af bygværket påhviler derfor uændret kommunen.  
 
Projektet vil i forbindelse med anlægsfasen, sandsynligvis også berøre nabomatriklerne 
(nr.1ø og 1bb Hannerup Gde., samt 9at Snæbum By, Snæbum), afhængigt af adgangsvej og 
anlægsarbejderne herunder afværgepumpning. 
Det er bygherres ansvar at informere pågældende lodsejere. 
 



Side 6 af 12

Vandløbets tilstand 
Hannerup Bæk er målsat i statens vandområdeplan 2021-2027 med miljømålet god 
økologisk tilstand. Den aktuelle tilstand i vandløbet er god for smådyr og fisk og vandløbet 
opfylder således sin målsætning.  
Hannerup Bæk løber i Simested Å, som udmunder i Limfjorden.  
 
Øvrigt om afgørelsen 
Afgørelsen er truffet i henhold til Lov om vandløb, § 47, samt Bekendtgørelse om 
vandløbsregulering og -restaurering m.v., § 9. Afgørelsen begrundes med, at udskiftningen til 
samme længde/dimension ikke skønnes at have en væsentlig indflydelse på vandløbet, 
hverken afstrømningsmæssigt eller miljømæssigt. 
 
Af samme årsag har kommunen undladt at indhente udtalelse i sagen fra andre myndigheder 
m.v., foretage offentlig bekendtgørelse af projektet i stedlige blade og afholde møde i sagen.   
  
Vilkårene i tilladelsen er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendom-
men. 
 
Vær opmærksom på eventuelle kabler, kloakrør og lignende.  
  
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 1 år fra dato. 
  
Det er ansøgerens pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om 
tilladelsens indhold. 
 
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, fx knogler, flintredskaber, 
lerkarskår m.m., skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. 
Fortidsmindet skal straks anmeldes til museet.  
 
Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til nedenstående statsanerkendte kulturhistoriske 
museum. 
 
Oplysningspligt 
 
I forbindelse med sagen registrerer vi personoplysninger om de lodsejere der deler skel med 
dette projekt. Se mere om behandlingen af disse oplysninger i nedenstående bilag. 
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Igangsætningstilladelse  
 
Ansøger har anmodet om at kunne igangsætte anlægsarbejdet før klagefristen udløber. Der 
kan meddeles igangsætningstilladelse inden klagefristens udløb for visse mindre 
anlægsarbejder som krydsninger og rørunderføringer. Der gives hermed tilladelse til at 
igangsætte anlægsarbejder straks efter modtagelsen af denne tilladelse, jf. § 30 i 
Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 
 
Igangsætning før udløb af klagefristen foretages for bygherrens egen regning og risiko. Det 
fritager ikke bygherren for krav der måtte opstå i forbindelse med en evt. klage og 
underkendelse af tilladelsen. 
 
Klage 
 
Afgørelsen kan inden 4 uger påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning. Afgørelsen 
offentliggøres ikke. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Mette Elisabeth Bramm 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mariagerfjord Kommune skal gøre opmærksom på, at der sker en elektronisk registrering af oplysninger på sagen, herunder 
personrelaterede oplysninger. Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de registrerede oplysninger. 
Side 11 af 15 
I henhold til forvaltningslovens §19 er der mulighed for at komme med en udtalelse til sagen. En evt. udtalelse skal være skriftlig 
og være Mariagerfjord Kommune i hænde senest 14 dage efter modtagelse af denne skrivelse. 
 
 
Kopi til: 
 
Berørte lodsejere 
DN lokal   dnmariagerfjord-sager@dn.dk 
Sportsfiskerforbundet hoved post@sportsfiskerforbundet.dk 
Nordjyllands Historiske museum historiskmuseum@aalborg.dk 
 
 
 
 

mailto:dnmariagerfjord-sager@dn.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:historiskmuseum@aalborg.dk
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Bilag 
 
Bilag 1 – Projektet udføres efter principperne på Vejdirektoratets standardtegning 26611 
tilpasset de lokale forhold. 
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Bilag 2 – Der sker i dag afløb af vejvand direkte til bækken hvilket erodere 
skråningsanlægget. Dette skal sikres fremadrettet med fx sætning af kantsten. 
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Klagevejledning 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet.  
 
Klagen skal indgives senest den 29. august. 
 
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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Orientering om vores behandling af dine personoplysninger mv.: 

 
Mariagerfjord Kommune har modtaget oplysninger fra dig. Når vi modtager personoplysninger, 
er vi forpligtet til at give dig en række oplysninger, som du kan læse om i dette brev. Reglerne 
herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14. 
 
Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
Vi behandler dine personoplysninger for at kunne sagsbehandle og træffe afgørelse vedrørende 
din henvendelse. 
I kvitteringsskrivelsen for din henvendelse fremgår sagens formål. 
 
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger kan variere mellem typerne af 
ansøgning, men vil følge af: 
 
Naturbeskyttelsesloven, Museumsloven, Husdyrbrugloven, Lov om vandløb, Lov om okker, 
Fiskeriloven, Miljømålsloven, Lov om vandplanlægning, Lov om beskyttelse af havmiljøet, Lov 
om kystbeskyttelse, Miljøbeskyttelsesloven, Lov om vandforsyning, Planloven, Lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, Lov om drift af 
landbrugsjorder, Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Miljøoplysningsloven.  
 
Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra c og e, samt databeskyttelsesloven § 11, stk. 1. 
 
Kategorier af personoplysninger 
Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger om dig, så som navn, 
adresse, telefonnummer og e-mail. Vi bruger cpr.nr. for at kunne sende digital post.  
 
Modtagere eller kategorier af modtagere 
Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til andre myndigheder eller 
organisationer. Der kan dog forekomme situationer, hvor vi alligevel er forpligtet til at udlevere 
personoplysningerne, herunder hvis vi bliver det pålagt af en retsinstans eller lov. 
 
Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
Mariagerfjord kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har 
modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 
Mariagerfjord kommune 
Nordre Kajgade 1 
9500 Hobro 
CVR-nr.: 29 18 94 55 
Telefon: 97 11 30 00 
Mail: raadhus@mariagerfjord.dk 

mailto:raadhus@mariagerfjord.dk
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Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren  
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at 
kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.  
 
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på: 
E-mail: dbr@mariagerfjord.dk 
 
Opbevaring af dine personoplysninger, rettigheder og klagemuligheder: 
Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger herunder opbevaring, dine 
rettigheder samt om dine klagemuligheder til Datatilsynet på kommunens hjemmeside: 
https://www.mariagerfjord.dk/Kommunen/Databeskyttelse 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:dbr@mariagerfjord.dk
https://www.mariagerfjord.dk/Kommunen/Databeskyttelse

