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Dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 samt tilladelse efter vandløbsloven

§47 til etablering af spang til brug for mountainbikekørsel

Frederikshavn Kommune giver herved dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 

samt tilladelse efter vandløbsloven §47 til at etablere en lav bro/spang til 

mountainbikekørsel over en beskyttet mose samt et mindre vandløb på matr.nr. 22bz 

og 8ae Østervrå By, Torslev, beliggende på adresserne Brøndenvej 38 samt 

Brøndenvej 56, 9750 Østervrå i Frederikshavn Kommune. Se kortbilag.

Dispensationen er meddelt i medfør af naturbeskyttelsesloven § 65, stk. 3 samt 

vandløbsloven §75.

Dispensationen gives på betingelse af: 

 At spangen udføres og anlægges som ansøgt. 

 At det beskyttede moseområde påvirkes mindst muligt i forbindelse med anlæg af 

spangen.

 At spangen anlægges tilpas højt over vandløbet, så vandet kan løbe frit under.

 At fremtidigt tilsyn, drift og vedligehold af spangen gennemføres af MTB Østervrå.

 At der gives besked til undertegnede når arbejdet er afsluttet.

 Dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato eller ikke har 

været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

 Betingelserne i afgørelsen er bindende for ejere og indehavere af andre 

rettigheder over ejendommen.

Redegørelse: 

Baggrund for dispensationen/tilladelsen

Østervrå MTB klub ønsker at etablere et MTB spor, der binder hallen og naturen 

sammen. Sporet bliver til i et samarbejde mellem frivillige spor byggere, en privat 

skovejer samt Frederikshavn Kommune. Klubbens fælles mål er at få så mange som 

muligt ud i naturen på MTB for at fremme motion, samvær og velvære i lokal området. 

Der køres hele året, forår og sommer 2-3 gange om ugen og vinter 1 gang om ugen. 

Sporet skal være offentligt kendt og indgå i turisme fremme i Frederikshavn kommune. 

Sporet opmærkes efter MTB spor regler, så det nemt kan bruges af alle.
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Dokumentnummer: 2177137

Sagsbehandler:

Ann-Kathrine Braüner Thomassen

Direkte telefonnummer:

+45 9845 6363  
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Materialer/træ der bruges til spangen købes af Frederikshavn kommune så kvalitet og 

bæredygtighed overholdes.

Spangen etableres så den følger terrænet. Den etableres så tæt på underlaget som 

muligt, dog sådan at vandet stadig kan løbe frit under. Højden til overkanten varierer 

mellem ½ til 1 meter. Der anvendes bærende træstolper.

Naturbeskyttelsesloven §3

På baggrund af besigtigelse på arealet og gennemgang af luftfotos vurderer 

kommunen, at arealerne er omfattet at naturbeskyttelseslovens § 3. Arealet er 

registreret som mose. 

Arealet domineres af tagrør og øret pil. Der er desuden fundet følgende arter: Kåltidsel, 

stor nælde, kørvel, angelik, rødel, burresnerre, mjødurt, karse, gul fladbælg, almindelig 

fredløs, febernellikerod og bredbladet mangeløv.

Ifølge naturbeskyttelseslovens §3 er der forbud mod at foretage ændringer i tilstanden 

af beskyttede naturarealer, men Frederikshavn Kommune kan i særlige tilfælde give 

dispensation. Det er kommunens vurdering at det ansøgte kræver en dispensation, 

fordi tilstanden af en mindre del af mosen ændres i forbindelse med etablering af 

spangen.

Mosen strækker sig over et areal på 6 ha. Etablering af spangen sker med håndkraft og 

påvirker et meget begrænset areal. Den del af mosen, der påvirkes, vurderes at være 

uden særlig naturinteresse. Arealet ligger i byzone og er udlagt til rekreativt område i 

kommuneplanen for Frederikshavn Kommune. 

Arealet ligger i kanten af det bevaringsværdige landskab, naturbeskyttelsesområdet

samt den økologiske forbindelse, der omfatter ådalen omkring Voer Å. 

Efter etablering af spangen er der ingen yderligere påvirkning af mosen og den 

naturlige hydrologi i området. Spangen forhindrer ikke en fortsat udvikling og spredning 

af dyre- og plantearter i området. Spangen forrykker ikke væsentligt tilstanden af 

området og mosen vil fortsat fremstå som beskyttet naturareal. 

Endelig vurderer kommunen, at dispensationen ikke kan skabe en uheldig og uønsket 

præcedens for den fremtidige administration af naturbeskyttelseslovens § 3 i området.

Frederikshavn Kommune vurderer derfor at der kan gives dispensation fra 

naturbeskyttelsesloven §3 på ovenstående vilkår.

Vandløbsloven

Der er tale om et mindre vandløb/grøft, der fører vand fra søen ud i mosen. Spanget 

skal krydse vandløbet, men der sættes ikke pæle i selve vandløbet. Pælene placeres 
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på hver side af vandløbet, så dette ikke påvirkes. Spanget etableres i en højde der 

sikrer fri vandbevægelse i vandløbet.

Vandløbet er omfattet af vandløbslovens bestemmelser.

Kommunen kan meddele tilladelse til anlæggelse af broer efter vandløbslovens § 471

samt efter § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v.2. 

Frederikshavn kommune har jf. Bekendtgørelsens § 17 undladt at sende projektet i for

høring, da det vurderes at etablering af gangbroen ikke har betydning for vandløbets 

afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold3.

Regulering af vandløb er omfattet af bilag 2 (punkt 10g) i bekendtgørelse nr. 1440 af 

23/11-2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 

(VVM) i medfør af lov om planlægning. Der er ikke foretaget screening af projektet da 

der ikke foretages regulering af vandløbet.

Bekendtgørelse nr. 188 af 26/02/2016 om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter

Kommunen kan ikke give dispensation til det ansøgte, hvis det er til ugunst for de arter 

og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område. Kommunen 

kan heller ikke dispensere, hvis projektet kan beskadige eller ødelægge yngle- og 

rasteområder samt levesteder for dyre- og plantearter omfattet af EF-habitatdirektivets 

bilag IV.

Nærmeste natura 2000-område, habitatområdet Nymølle, ligger omkring 3 km syd for 

projektområdet. Etablering af spangen påvirker ikke ud over det begrænsede areal hvor 

anlægsarbejdet gennemføres. Etableringen er derfor ikke til ugunst for de arter og 

naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for natura 2000- området.

En række dyr og planter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, 

fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Potentiel forekomst i 

området af de nævnte bilag IV-arter vurderes knyttet til områdets beskyttede 

naturarealer, småskove, vandløb og udyrkede arealer i øvrigt. Der er ingen konkrete 

registreringer af bilag IV arter i området. 

                                                       
1 Jf. § 47 i lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017. Broer, overkørsler eller lignende må ikke 

anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.
2 Jf. § 9 i bekendtgørelse nr. 834 af den 27/6-2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.: Broer, 

overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Stk. 2. Der må ikke nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløbet uden vandløbsmyndighedens 

godkendelse.
3 Jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 834 af 27/6-2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.: 

Vandløbsmyndigheden kan i sager efter § 5 og § 9 fravige bestemmelserne i §§ 14-16, når sagen angår 

en foranstaltning, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige 

eller miljømæssige forhold.

http://teknik.lovportaler.dk/?hashparam=p14&schultzlink=bek20071436#p14
http://teknik.lovportaler.dk/?hashparam=p9&schultzlink=bek20071436#p9
http://teknik.lovportaler.dk/?hashparam=p5&schultzlink=bek20071436#p5
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På baggrund af faglig rapport nr. 635 fra DMU samt øvrigt kendskab til området 

vurderes umiddelbart, at følgende arter potentielt kan findes i området omkring Voer Å: 

Spidssnudet Frø, Løgfrø, Odder, Dværgflagermus, Skimmelflagermus og 

Vandflagermus.

Frederikshavn Kommune vurderer, at det ansøgte projekt har en neutral effekt på 

levesteder samt yngle- og rasteområder for de nævnte arter, da projektet ikke medfører

væsentlige eller permanente ændringer i naturtilstanden i vandløbet og nærliggende 

naturarealer.

Orientering fra Museerne:

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. 

Offentliggørelse

Tilladelsen offentliggøres jf. vandløbslovens bestemmelser på kommunens hjemmeside 

den 3. juli 2018.

Klage m.v.: 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra 

den dag afgørelsen er meddelt. Se vedlagte klagevejledninger.

Når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager, kan tilladelsen udnyttes. 

Hvis der indgives klage, vil kommunen snarest underrette dig herom. 

Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. 

naturbeskyttelseslovens § 88, stk.1.

Hvis du har spørgsmål eller vil besvare brevet

Oplys altid sagsnummeret, som du kan se i højre kolonne.
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Med venlig hilsen

Ann-Kathrine Braüner Thomassen

Forstkandidat

Bilag:

Kort over de berørte arealer

Klagevejledning efter vandløbsloven

Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven

Kopi til:

Frode Thule Jensen, Brøndenvej 56, 9750 Østervrå pr. mail 

fjeldgaardsodde@post.tele.dk

Slots- og kulturstyrelsen og fortidsminde kontoret post@slks.dk

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk

Miljøstyrelsen, Nordjylland, njl@mst.dk

DN- Frederikshavn, dnfrederikshavn-sager@dn.dk

DOF- Hovedkontoret, natur@dof.dk

DOF-Nordjylland v/ Kurt Rasmussen, Frismosevej 27, 9330 Dronninglund, 

frederikshavn@dof.dk

Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen – dbf.oestjylland@gmail.com

Danmarks Sportsfiskerforbund, Hovedkontoret, post@sportsfiskerforbundet.dk

Miljøkoordinator: Per Michael Sonnesen, Asgård 48, 9700 Brønderslev, E-mail: 

per.sonne@mail.tele.dk

Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn, v/formand Rene Carlsen, 

formandlfo@gmail.com -

Kystdirektoratet v. kdi@kyst.dk

Friluftsrådet, att. Thomas Jensen, Kragkærvej 5, Astrup, 9800 Hjørring, 

vendsyssel@friluftsraadet.dk

mailto:vendsyssel@friluftsraadet.dk
mailto:kdi@kyst.dk
mailto:formandlfo@gmail.com
mailto:per.sonne@mail.tele.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:dbf.oestjylland@gmail.com
mailto:frederikshavn@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:dnfrederikshavn-sager@dn.dk
mailto:njl@mst.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:post@slks.dk
mailto:fjeldgaardsodde@post.tele.dk
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Detailkort over det spang, der gives dispensation og tilladelse til

Detailkort med beskyttet natur
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Vejledning om klagemuligheder mv. efter Vandløbsloven

Reglerne fremgår af lovens Kapitel 16

Hvem kan klage: Vandløbsmyndighedens afgørelser efter loven (begrænset prøvelse 

for § 54a) kan påklages af:
 Adressaten for afgørelsen.
 Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig 

interesse i sagen.
 En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om 

nationalparker.

Afgørelser efter kapitel 5 vedrørende regulativer for offentlige 

vandløb kan desuden påklages af:
 Lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig 

interesse i afgørelsen,
 Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis 

hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
 Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter 

deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når 
afgørelsen berører sådanne interesser.

Afgørelser efter kapitel 11a om miljøskader kan påklages af 

adressaten for afgørelsen og enhver, som i øvrigt har en individuel, 

væsentlig interesse i sagen samt de ovennævnte foreninger.

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund 

kan påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8.

Klagemyndigheden kan kræve dokumentation af 

interesseorganisationer og foreninger for deres klageberettigelse.

Klagemyndigheder: Der er i vandløbsloven tale om to klagemyndigheder:

Miljøministeren med uddelegering til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet:
 Vandløbstekniske og juridiske spørgsmål

Taksationsmyndighederne:
 Økonomiske spørgsmål

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til 

anden administrativ myndighed.

Afgørelser kan indbringes for domstolene.

4 ugers klagefrist: Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er 

afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller 

helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. En tilladelse 

må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Kommunen giver 

besked til den, der har fået en tilladelse, om en indgivet klage og om 

klagens opsættende virkning.

Opsættende 

virkning:

En klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og 

Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Hvis der klages over et påbud eller forbud, kan 

vandløbsmyndigheden i særlige tilfælde beslutte, at påbuddet eller 

forbuddet skal efterkommes uanset klage. Selvom denne beslutning 

påklages, skal påbuddet eller forbuddet efterkommes, med mindre 

nævnet bestemmer andet.
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Hvis udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse forudsætter 

udførelse af anlægsarbejder, må sådanne ikke påbegyndes før 

klagefristens udløb, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før 

nævnet afgørelse foreligger. Kommunen skal straks underrette den, 

der har fået tilladelsen eller godkendelsen om, at afgørelsen er 

påklaget.

Klagen sendes til: En eventuel klage indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet på 

Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk. Der er også et 

direkte link til Klageportalen på nævnets forside www.nmkn.dk. Du 

skal kun sende klagen til Frederikshavn kommune, Rådhus Alle 100, 

9900, hvis du har fået dispensation fra kravet om at anvende den 

digitale Klageportal. 

Nævnet 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, som sender den videre til 

nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 

imødekommes.

Opkrævning af 

gebyr:

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling 

af klagen, at der indbetales et gebyr på 900 kr. for privates og 1.800 

kr. for organisationers og virksomheders vedkommende. Du betaler 

gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Gebyret tilbagebetales, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres 

eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 

manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 

afgørelse er forlængelse af frist for efterkomme en afgørelse som 

følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret ikke.

Der betales ikke gebyr for klager indbragt for 

taksationskommissionen jf. vandløbslovens § 73.

http://teknik.lovportaler.dk/?hashparam=p71&schultzlink=lov19820302#p71
http://www.nmkn.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
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Vejledning om klagemuligheder m.v.

efter

Naturbeskyttelsesloven (LBK nr. 934 af 27/06/2017)

Reglerne fremgår af lovens kapitel 12

Hvem kan klage: Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet af i) 

1. adressaten for afgørelsen (normalt ansøgeren),

2. ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

3. offentlige myndigheder,

4. en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,

5. lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig 
interesse i afgørelsen,

6. landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål 
er beskyttelse af natur og miljø, og

7. landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres 
formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen 
berører sådanne interesser.

4 ugers klagefrist: Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er 

afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller 
helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. En tilladelse må 
ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Opsættende virkning: Hvis der klages rettidigt, må en tilladelse ikke udnyttes, før klagen er 

afgjort, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer 

andet.

Klagen sendes til: En eventuel klage indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

på Klageportalen. Du kan finde et link hertil på forsiden af 

www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk eller 

www.virk.dk. Du skal også anvende digital selvbetjening ved 

indgivelse af en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Orientering: Kommunen giver den, der har fået en tilladelse, underretning om en 

indgivet klage og om klagens opsættende virkning.

Civil retssag
Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. 

Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 
fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Opkrævning af gebyr: Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling 
af din klage, at du indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoners 
og 1.800 kr. for organisationers og virksomheders vedkommende. Du 

http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.nmkn.dk/
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betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Nævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden 
om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du 
ønsker dig fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 
begrundet ansøgning til kommunen, som sender den videre til 
nævnet. Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning 
efterkommes.

Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klageren får helt eller delvis medhold i sin klage,
2) afgørelsen ændres eller ophæves eller
3) betalingsfristen er overskredet, du ikke er klageberettiget 

eller nævnet ikke har beslutningskompetence i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis det kun er fristen for 
efterkommelse af afgørelsen, som ændres efter nævnets behandling 
af sagen.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og 
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

                                                       
i Ved klage efter stk. 1, nr. 5 og 6, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet kræve, 

at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse 
ved indsendelse af vedtægter eller på anden måde.

http://www.nmkn.dk/
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