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1  Mariagerfjord Kommunes tilladelse og vilkår 
 
1.1 Tilladelse 
Mariagerfjord Kommune har den 7. september 2022 modtaget en ansøgning fra Trafik og 
Anlæg, Mariagerfjord Kommune om tilladelse til at nedsive overfladevand fra en 
nyetableret cykelsti. Cykelstien etableres på strækningen fra Valsgård langs 
kommunevejen Hobro – Hadsund frem til Kielstrupvej. Strækningen som omfatter i alt ca. 
3,8 km (se bilag 1), er etape 1 af cykelstiprojekt som skal etableres fra Valsgård til 
Oue/Vive. 
 

I medfør af miljøbeskyttelsesloven § 19 meddeler Mariagerfjord Kommune hermed 
tilladelse til nedsivning af overfladevand fra nyetableret cykelsti fra Valsgård langs 
kommunevej Hobro – Hadsund frem til Kielstrupvej. 

1.2  Vilkår for tilladelsen 

Tilladelsen meddeles på baggrund af oplysninger angivet i indsendte ansøgning og 
nedenstående vilkår. 

1.2.1 Generelle vilkår 

1. Tilladelsen er gældende fra dags dato. 
 

2. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er benyttet indenfor 2 år.  
 

3. Arbejdet skal udføres i henhold til ansøgers fremsendte projektbeskrivelse. 
 

4. Vandet må ikke indeholde andre stoffer end hvad der sædvanligvis tilføres 
regnvand i forbindelse med afstrømning fra veje eller have en væsentlig anden 
sammensætning. 
 

5. Mariagerfjord Kommune, Naturafdelingen skal orienteres i tilfælde af uheld, som 
kan medføre forurening af nedsivningsområderne, som strækker sig ind over de 
grundvandsdannende oplande (se bilag 2). 
 

6. Mariagerfjord kommune ved Naturafdelingen skal orienteres straks efter 
færdigetablering af anlægget og der skal fremsendes en ajourført afløbsplan.   

1.2.2 Vilkår nedsivning af overfladevand 

 
7. På strækningen station 0 til st. 160 skal den nyetablerede grøft etableres med 

filtermuld, bestående af 1 del sand/grus og 2 dele vækstmuld. Som vækstmuld kan 
anvendes eksempelvis kompost, spagnum eller uforurenet muldjord fra 
landbrugsarealer. Filtermulden skal have en lagtykkelse på minimum 30 cm.  
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8. Filtermulden skal have en pH på minimum 6,5. Hvis pH er mindre end 6,5 skal der 
iblandes jordbrug skal til pH er 7,5 i den færdige blanding. 
 

9. Filtermulden skal blandes effektivt for at sikre en så homogen muld som muligt før 
den udlægges i grøften. 
 

10. Laget med filtermuld skal etableres så det er muligt at udskifte laget, når muldens 
kapacitet er opbrugt. 
 

11. Filtermulden i render og lavninger skal skiftes, når jorden kan klassificeres som let 
forurenet. Der skal tages en prøve til analyse, hvert 10. år. Analyseresultaterne 
skal sendes til Naturafdelingen, Mariagerfjord Kommune. 
 
Udtagning og analyse af filtermuldsprøverne skal udføres af et firma eller 
laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK eller tilsvarende.  
 
Såfremt analyseresultaterne viser en eller flere overskridelser af 
maksimumkoncentrationer oplistet i bekendtgørelsen, kan Naturafdelingen, 
Mariagerfjord Kommune stille krav om, at hele eller dele af filtermulden skal 
opgraves, bortskaffes efter gældende regler, samt erstattet af nyt ikke forurenet 
filtermuld. 
 

12. De nyetablerede grøfter skal dimensioneres, så overløb til terræn statistisk set kun 
forekomme maksimalt én gang hvert 5. år (svarende til n=1/5). 
 

13. Følgende afstande skal overholdes: 
 Mindst 25 meter til vandindvindingsanlæg, hvor der stilles krav om 

drikkevandskvalitet. 
 Mindste 5 meter fra vandløb, søer og havet. 

 
Følgende vejledende afstandskrav skal overholdes, med mindre andet er aftalt 
med Naturafdelingen, Mariagerfjord Kommune: 

 Mindst 5 meter til beboelse og huse med kældre 
 Mindst 2 meter til bygninger uden beboelse 
 Mindst 2 meter til skel 
 Mindst 1 meter fra bund af nedsivningsområde til højeste grundvandsstand. 

 
14. På strækningen forbi ejendommen Ouevej nr. 8, 9500 Hobro skal vejgrøften 

rørlægges for at sikre at afstanden på 25 meter til ejendommens 
vandforsyningsboring kan overholdes. 

 
15. Sandfang skal oprenses efterbehov og skal i øvrigt drives og vedligeholdes i 

overensstemmelse med leverandørens anvisninger. 
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16. Plan for opgravning og bortskaffelse af jord, skal ske efter aftale med Mariagerfjord 
Kommunes jordgruppe. 
 

2. Grundlag for Mariagerfjord Kommunes tilladelse 

2.1 Lovgrundlag og rapporter 

Sagen behandles i henhold til: 

 § 19 og 21 i lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 
2022. 

 § 36 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1393 dateret 21. juni 2021, om 
spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 

 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning 
og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse 
af visse arter. 

 Miljø-og fødevareministeriets vejledning til bekendtgørelse om 
spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens § 3 og 4, vejledning 
nr. 28, juni 2018. 

 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 

 Vandforsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022. 
 § 3 i lov om naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021. 
 Internt notat, Mariagerfjord Kommune om retningslinjer for nedsivning af 

overfladevand, vejvand og spildevand, dateret 3. marts 2022. 
 IGN-Rapport Københavns Universitet Institut for Geovidenskab og 

Naturforvaltning, Frederiksberg, december 2019, filterjord – erfaringer og 
status i DK 2019. Jensen, M.B., Markussen, H og Holm. P.E. 

 

2.2 Partshøring 

Mariagerfjord Kommune har vurderet, at sagen ikke kræver partshøring. Det forventes at 
ansøger hjemtager øvrige nødvendige tilladelser til projektet, herunder eventulle opkøb af 
arealer etablering af nedsivningsområder m.v. 
  

2.3 Beskrivelse af sagen 

Trafik og Anlæg, Mariagerfjord kommune er ved at projektere en cykelsti mellem Valsgård 
og Oue/Vive. Projektet er etapeopdelt og denne tilladelse omfatter etape 1, som er 
strækningen langs hovedvej Hobro – Hadsund fra Valsgård til, hvor Kielstrupvej gå ud i 
hovedvejen. Projektet udgør en strækning på ca. 3,8 km. Projektet kræver en tilladelse 
efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til håndtering af overfladevandet (vejvandet) som falder 
på cykelstien og på dele af hovedvejen. Vandet ønskes nedsivet nye vejgrøfter (ca. 160 
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meter) og i eksisterende vejgrøfter langs hovedvejen (resterende del af strækningen ca. 
3.6 km). 
På strækningen forbi adressen Ouevej nr. 8, 9500 Hobro, rørlægges grøften for at sikre 
gældenden afstandskrav til ejendommens private drikkevandsboring (25 meter) 

2.4 Grundvandsforhold  

Grundvandsforhold 
Cykelstien passerer 2 områder, som er kortlagt til grundvandsdannende oplande til 
henholdsvis Valsgård Vandværk, Frisdal og Kielstrup Vandværk – se bilag 2. 
 
Cykelstien passerer mindre en 25 meter fra privat drikkevandsboring på ejendommen 
Ouevej 8.  

2.5 Natura 2000 områder og beskyttet natur. 

Natura 2000 
Ifølge §6 og §7 i bekendtgørelse 1596 af 6. december 2018 om udpegning og 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
(”Habitatbekendtgørelsen”), skal kommunalbestyrelsen foretage en konkret vurdering af, 
om det ansøgte projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter er en 
risiko for skadepåvirkning af Natura 2000 området. 
 
Cykelstien passerer ingen natura 2000 områder. Nærmeste Natura 2000 område er nr. 
22, Kielstrup Sø, som ligger ca. 1,5 km syd for cykelstien. Se bilag 3. 
 
Mariagerfjord Kommune vurderer, at grundet afstanden til Natura 2000 området udgør 
projektet ikke en risiko for en skadepåvirkning på Natura 2000 område nr. 22. 
 
Beskyttet Natur 
Cykelstien anlægges ikke inden for beskyttet natur. Se Bilag 3. 
 

3. Mariagerfjord Kommunes bemærkninger 

Tilladelsen er givet under forudsætningerne beskrevet i vilkårene samt oplysninger i 
ansøgningsmaterialet. Hvis der sker ændringer i forholdene vedrørende 
nedsivningsanlægget skal Mariagerfjord Kommune orienteres, og det vil blive vurderet, 
om der er behov for ændringer i tilladelsen.  

3.1 Grundvandsforhold 

Mariagerfjord Kommune vurderer, at overfladevandet fra cykelstien ikke vil indeholde 
stoffer, som udgør en risiko for forurening af drikkevandsressourcen. 
 
Mariagerfjord kommunens retningslinjer angiver, at såfremt der i forbindelse med 
vejprojekter, som passerer grundvandsdannende til vandværker, og der samtidig 
etableres nye vejgrøfter til håndtering af overfladevandet, skal der anvendes filtermuld i 
opbygningen af de nye vejgrøfter. Filtermuld har en dokumenteret evne til at tilbageholde 
kulbrinter (olie) og PAH’er (tjærestoffer som kan stamme fra asfaltslid og dækrester).  
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På strækningen øst for Valsgård hvor der anlægges nye vejgrøfter, er der stillet krav om 
at disse etableres med filtermuld, for at sikre grundvandet mod forurening med organiske 
stoffer fra vejarealet. 
 
På strækningen igennem det grundvandsdannende opland til Kielstrup Vandværk, 
etableres der ikke nye grøfter, her afledes vandet fra cykelstien til de eksisterende 
vejgrøfter. På denne strækning stilles der ikke krav om filtermuld, idet der er tale om 
eksisterende forhold hvor det ikke forventes at cykelstien vil bidrage til ekstra forurening af 
drikkevandsressourcen. 
 
Ejendommen Ouevej nr. 8 er forsynet med drikkevand fra en privat boring. Cykelstien 
passerer mindre end 25 meter fra denne boring jfr. de generelle beskyttelseszone angivet 
i Miljøbeskyttelseslovens § 21b. For at sikre en afstand på minimum 25 meter til boringen, 
vil grøften her rørlægges, så afstanden til de 25 meter kan overholdes.  
 
Mariagerfjord Kommune vurderer, at nedsivning af overfladevand fra cykelsti og vejarealer 
kan tilladelse som ansøgt såfremt de angivne vilkår overholdes.  

3.2 Internationale beskyttelsesområder og beskyttet natur. 

Mariagerfjord Kommune vurderer, at grundet afstanden til Natura 2000 område nr. 22 
udgør projektet ikke en risiko for en skadepåvirkning på Natura 2000 området.  
 
Mariagerfjord Kommune vurderer at cykelstiprojektet ikke påvirker beskyttede 
naturområder. 

3.3 Øvrige tilladelser 

Denne tilladelse giver kun tilladelse til nedsivning af overfladevand fra den nyanlagte 
cykelsti samt delstrækninger af hovedvejen. 
 
I øvrigt er det bygherrens ansvar at indhente de nødvendige tilladelser før projektet 
påbegyndes. 
 

4. Klagevejledning 

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til miljøbeskyttel-
seslovens § 91. Klageberettigede er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i 
sagens udfald, Mariagerfjord Vand a|s, Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og 
Rådgivning Nord og Danmarks Fiskeriforening. Klageberettigede er desuden: 

- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som 
hovedformål samt lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål 
varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser, og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. 
Foreningens eller organisationens klageret er betinget af, at afgørelsen er af den 
type, som den lokale forening eller organisation i overensstemmelse med 
forudgående anmeldelse over for kommunalbestyrelsen efter 
miljøbeskyttelseslovens § 76, stk. 1 har ønsket underretning om.  
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- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har 
beskyttelse af natur og miljø som hovedformål.  

- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til 
formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører 
sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. 
Lokale afdelinger af de landsdækkende foreninger eller organisationer er efter § 
100 stk. 4 i miljøbeskyttelsesloven ikke klageberettiget. Derfor skal en evt. klage 
indsendes via den landsdækkende forening eller organisation. 

 
En eventuel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Mariagerfjord 
Kommune, ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på 
www.naeveneshus.dk, www.borger.dk og www.virk.dk). Du logger på klageportalen med 
Nem-ID. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse 
af digital selvbetjening. 
 
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. Klagefristen 
udløber tirsdag den 20. december 2022 kl. 23:59.  
 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at 
klager indbetaler et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, 
organisationer og offentlige myndigheder skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret 
reguleres den 1. januar hvert år. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på 
nævnets hjemmeside (www.naeveneshus.dk). 
 
Gebyret tilbagebetales, hvis: 

 Klagen afvises fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller 
Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til behandling af klagen. 

 Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
 Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil 

gebyret som udgangspunkt også blive betalt tilbage. Miljø- og 
Fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret ikke tilbagebetales, hvis 
klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget en stor 
del af sagsbehandlingen. 

 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive 
fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. 
Kommunen videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer 
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  
 
Afgørelsen kan indbringes for en domstol jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven. Søgsmålet 
skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er meddelt, eller en eventuel 
klage er afgjort. 
 
Tilladelsen bliver annonceret på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside. 
 
Vejledning om klageregler kan findes på www.naeveneshus.dk. 
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Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. 
 

5. Bygge- og anlægsarbejder 

Denne tilladelse indebærer udførelse af bygge- og anlægsarbejder. I henhold til 
Miljøbeskyttelsesloven har en klage ikke opsættende virkning på retten til at udnytte 
tilladelsen jf. § 96, hvorfor bygge- og anlægsarbejder kan påbegyndes straks. Afgørelsen 
af en eventuel klage kan medføre ændringer af projektet eller tilbagekaldelse af 
tilladelsen. Det er derfor bygherrens eget ansvar og risiko, hvis arbejdet påbegyndes før 
klagefristens udløb. 

 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Jens Kalør  
Miljøtekniker  
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Bilag 1 
 Udstrækning cykelstiprojektet 
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Bilag 2  
 Oversigt grundvandsdannende oplande og private boringer  
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Bilag 3 
 Natura 2000 områder og beskyttet natur. 

 

 


