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Tilladelse til at krydse vandløb med fjernvarmeledning
Vandløb: Hagenstrup Møllebæk, Danstrup Bæk og Stærkær (privat vandløb)
Projekt: Krydsning af vandløbet med fjernvarmeledning
Ansøger: Niras på vegne af Gudenådalens energiselskab

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at meddele godkendelse af projekt om krydsning
af Hagenstrup Møllebæk, Danstrup Bæk og Stærkær med ledning til fjernvarmevand.
Godkendelsen gives med hjemmel i vandløbsloven (Lovbek. nr. 127 af 26. januar
2017) § 47 samt § 9 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering
og -restaurering m.v.
Krydsningen vil foregå ved, at kabelanlægget føres under vandløbet ved styret underboring, dvs. der vil ikke ske gennemgravning af bækken.
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Figur 1: Krydsning af Hagenstrup Møllebæk.

Fig. 2 Krydsning af Danstrup Bæk.

Fig. 3 krydsning af Stærkær sker nord for Busbjergvej.
Afgørelsens grundlag:
 Ansøgning af 20. december 2018
Afgørelsens vilkår:
Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med ansøgningens beskrivelse,
samt på følgende vilkår:

 Trykledningen føres i en dybde på minimum 1 meter under den faktiske vandløbsbund på den pågældende strækning.
 Såfremt der anvendes boremudder nær vandløbet, skal dette bestå af ren bentonit
uden tilsætningsstoffer
 Det skal sikres, at udvaskning af sand, jord og eventuelt boremudder begrænses
mest muligt i forbindelse med etableringen
 Vandløbets nuværende vandafledning må ikke påvirkes
 Anlægsarbejdet skal stoppes såfremt der opstår tekniske problemer som ikke er i
overensstemmelse med denne ansøgning og Favrskov Kommune skal straks underrettes
 Markeringspæle, afmærkningsstander el. lign. opsættes på krydsningsstedet
 Al fremtidigt vedligehold af kabelanlæg tilfalder anlæggets ejer
Vurdering:
Vandløbsmyndigheden har vurderet at projektet ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold. Vandløbsmyndigheden har derfor besluttet at sagen, jævnfør § 17 i Bekendtgørelse nr. 834 af 27.
juni 2016, kan fravige høringsproceduren og endelig godkendes. Favrskov Kommune
vil ikke på noget tidspunkt kunne gøres ansvarlig for skader, der kan henføres til dette
projekt.
Væsentlighedsvurdering i henhold til habitatdirektivet
Ifølge bekendtgørelse nr. 1828 af 16 december 2015 skal Favrskov Kommune foretage
en vurdering af det ansøgte projekts eventuelle indvirkning på en række internationale
naturbeskyttelsesområder, samt visse beskyttede arter og deres levesteder.
Internationale naturbeskyttelsesområder
Det ansøgte ligger uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Favrskov kommune vurderer, at det ansøgte projekts indvirkning på udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder er uvæsentlig.
Beskyttelsen af visse arter og deres levesteder
Projektets omfang og godkendelsens vilkår gør, at det vurderes, at krydsningen ikke vil
have negativ betydning for eventuelle bilag IV arter i området.
Vandområdeplan for Jylland og Fyn
Hagenstrup Møllebæk og Danstrup bæk er målsat i vandområdeplanen til god økologisk tilstand. Målsætningen er opfyldt i Hagenstrup Møllebæk, men ikke i Danstrup
bæk. Stærkær er vandområdeplanen beskrevet til at have opnået maksimalt økologisk
potentiale.

En gennemførelse af projektet vil ikke påvirke vandløbenes nuværende tilstand eller
have indflydelse på om vandløbene vil kunne opnå målopfyldelse fremadrettet.
Okkerloven
Da projektet ikke medfører ændringer i grundvandstanden, er det Favrskov kommunes
vurdering, at projektet ikke kræver tilladelse efter bestemmelserne i okkerloven.
Naturbeskyttelsesloven
Hagenstrup Møllebæk og Danstrup bæk er beskyttede i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3. Stærkær er også beskyttet men kun strækningen syd for Busbjergvej. Nord
for Busbjergvej er Stærkær rørlagt til udløb i Gudenåen.
Da vandløbene krydses ved styret underboring, hvor de er omfattet af § 3, vil deres tilstand ikke blive påvirket i forbindelse med projektet.
Anden lovgivning:
Denne afgørelse omfatter ikke godkendelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv
ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet, før anlægsarbejdet sættes i gang.
Anlægsarbejdets igangsætning:
Hvis anlægsarbejdet igangsættes før klagefristens udløb er det for ansøgers eget ansvar.
Godkendelsens varighed:
Anlægsarbejdet skal være udført senest 2 år fra afgørelsens meddelelse. Hvis dette
ikke er tilfældet bortfalder godkendelsen.
Høring
Tilladelsen har været sendt i partshøring hos lodsejerne og ansøger i 14 dage.
Aktindsigt:
Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør Vandløbsloves § 77.
Klage m.v.:
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter reglerne i vedlagte
klagevejledning.
Klagefristen er 4 uger fra den dato godkendelsen er meddelt. Klagefristen udløber
således den 24. april 2019.

Venlig hilsen

Ole Borg Christensen
Biolog
Bilag 1 klagevejledning
Kopi til:
Gudenådalens Energiselskab
Ejer af matrikel nr:
1d Stærkær, Gerning. Arne Michael Jensen
5l Danstrup By, Gerning. Jens Skytte
7000n Hvorslev By, Hvorslev. Favrskov kommune
29a Hvorslev By, Hvorslev. Peter Anker Bøttern
2b, Stærkær, Gerning. Peter og Else Sørensen



















Center for Fiskeri hos NaturErhvervstyrelsen, fiskeri@naturerhverv.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dnfavrskov-sager@dn.dk
DN Favrskov, favrskov@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
lbt@sportsfiskerforbundet.dk, jkm@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk Fritidsfiskerforbund, formanden@fritidsfiskerforbundet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Favrskov, favrskov@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk
Kulturstyrelsen, post@kulturstyrelsen.dk
Moesgård Museum, ark@moesgaardmuseum.dk
Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
Styrelsen for Vand- og naturforvaltning, Østjylland, ojl@svana.dk
Styrelsen for Vand- og naturforvaltning, svana@svana.dk
Miljøstyrelsen mst@mst.dk
Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk

Bilag 1 Klagevejledning:
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og klagefristen er 4 uger
fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog
altid fra bekendtgørelsen.
Afgørelsen kan påklages af:
Den, afgørelsen er rettet til
Enhver, der må have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
 En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker (jf. vandløbslovens §84)
Såfremt der bliver klaget over afgørelsen, må den ikke udnyttes medmindre Natur- og
Fødevareklagenævnet opretholder afgørelsen. Natur- og Fødevareklagenævnet kan
dog i særlige tilfælde ophæve denne opsættende virkning.
Klager kan indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på Natur- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen kan også findes på www.borger.dk og
www.virk.dk, hvor du kan logge på med NEM-ID.
Klagen sendes via Klageportalen til Favrskov Kommune. En klage er indgivet, når den
er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen.
Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Kommunen, som har truffet afgørelse
i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør,
om anmodningen kan imødekommes.
Det koster et gebyr på kr. 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og
organisationer at klage, som du skal betale med betalingskort i Klageportalen.
Gebyret tilbagebetales, hvis:
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Fødevareklagenævnets
kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse
af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis:
1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen
om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin
klage tilbage, eller
2. klager der i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod
at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter
at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder, fra du
har modtaget dette brev.

