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Tilladelse til reetablering af brink langs Hørby Å

Frederikshavn kommune meddeler hermed tilladelse til reetablere brinken ved Hørby Å, 

langs matriklerne 9a Den vestlige Del Hørby, 4d Gydeje Thorslev, ved ejendommen 

Ådalvej 15, 9300 Sæby i Frederikshavn kommune. Tilladelsen meddeles jf. § 16 og § 

17 i Vandløbsloven, samt § 9, § 17 og § 30 i bekendtgørelse nr. 834 af 27-06-2016

”Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v.” Der er desuden truffet 

afgørelse efter lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/5-2017 ”Lov om miljøvurdering af 

planer og programmer og af konkrete projekter” (VVM), om at projektet ikke er VVM 

pligtigt.

Kommunen vurderer, at det ansøgte ikke kræver tilladelser eller dispensation fra anden 

lovgivning. 

Tilladelsen gives på følgende vilkår & bestemmelser for arbejdets udførelse 

 Brinken anlægges ikke stejlere end 1:1,5.

 Når arbejdet er afsluttet skal der gives besked til undertegnede herom

 Tilladelsen er gældende i 3 år.

Med de stillede vilkår sikres det at etableringsarbejdet ikke vil skade vandkvaliteten.

Sagsfremstilling

Ejendomscentret har søgt om tilladelse til at reetablere brinken langs Hørby Å, ved 9a 

Den vestlige Del Hørby, 4d Gydeje Thorslev, i Frederikshavn kommune.

Der er stigende problemer med brinkudskred og stor sandtransport til følge langs Hørby 

Å.

Det ønskes at afrette brinkerne så fremtidige udskred kan undgås. Ligeledes ønskes 

det lave et anlæg så fladt at det kan afgræsses med kreaturer, ligesom de 

omkringliggende enge bliver afgræsset. Dette vil give mere lys til vandløbet, og give 

mulighed for et mere levende vandløb, med gode vandløbsplanter.

Der er allerede anlagt sandfang lige opstrøms projektstrækningen, og der er udlagt 

gydegrus langs det stykked der ønskes tilrettet. Øget lys til vandløbet vil give mulighed 

for vandløbsplanter, der kan skabe ly og læ til yngel når den klækker.

Sagsnummer: GEO-2017-02652

Dokumentnummer: 2553167

Sagsbehandler:

Anna Kathrine Aaen Hansen

Direkte telefonnummer:

+45 9845 6368  



Side 2/4

Ikke målfast oversigtskort. Gul firkant: Eksisterende sandfang. Grøn streg: Over en 

strækning på ca. 150m anlægges brinkerne med naturligt anlæg ikke stejlere end 1:1,5.

Kommunens vurdering af sagen

Vandløbsloven

Vandløbet er omfattet af vandløbslovens bestemmelser.

Kommunen kan meddele tilladelse efter vandløbslovens § 16 og §17 til regulering af 

vandløbet1.

”Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v.” Bekendtgørelse 

nr. 834 af 27-06-2016.

Vandløbsmyndigheden har desuden truffet afgørelse efter § 9, § 17 og § 30 i 

bekendtgørelse nr. 834 af 27-06-2016 ”Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –

restaurering m.v.”

                                                       
1 Ved regulering af et vandløb forstås ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, 

bredde, bundkote og skråningsanlæg, medmindre foranstaltningerne er omfattet af kapitel 8 eller kapitel 

10.
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Kommunen har undladt at sende projektet i forhøring før sagen blev behandlet jf. § 17 i 

bekendtgørelse nr. 834 af 27-06-2016, da kommunen vurderer, at det ansøgte ikke har 

betydning for vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, idet 

vandløbets dimensioner ikke berøres.

Kommunen har ligeledes truffet afgørelse efter § 30, om at anlægsarbejdet kan 

påbegyndes uanset om afgørelsen påklages, da projektet vurderes at have minimale 

konsekvenser for vandløbets miljø- og afstrømningsmæssige forhold. Denne afgørelse 

ændre ikke Natur- og Miljøklagenævnets afgang til at ændre eller ophæve en 

godkendelsen.

VVM

Regulering af vandløb er omfattet af bilag 2 (punkt 10f) i lovbekendtgørelse nr. 448 af 

10/5-2017 ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter”

(VVM).

Det er kommunens vurdering på baggrund af en screening af projektet, at en tilretning 

af brinkerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Kommunen begrunder 

afgørelsen med, at projektet ikke vil have konsekvenser for afstrømningen, den 

omkringliggende natur, og en mindre positiv betydning for livet i vandløbet.

Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser, hvor der er et forbud 

mod at ændre tilstanden af vandløbet.

Det er kommunens vurdering, at en afretning af brinkerne ikke vil medføre en 

tilstandsændring af vandløbet. Det kræver derfor ikke en dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 3 at tilrette brinkerne.

Kommunen kan meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, hvis der 

foreligger særlige omstændigheder i sagen.

Naturbeskyttelsesloven

Kommunen har vurderet at projektet ikke vil kræve en dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 3, da projektet ikke vurderes at ville medføre en 

tilstandsændring.

Bekendtgørelse nr. 926 af 27/06/2016 om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter

Projektstrækningen ligger ikke i et beskyttet område, og projektet vurderes ikke at ville 

påvirke udpegede områder. Ligeledes finder der ingen dyre- og plantearter omfattet af 

EF-habitatdirektivets bilag IV, og området vurderes ikke at være raste eller 

yngleområder for samme.
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Offentliggørelse

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 24. oktober 2018.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra 

modtagelsen/fra offentliggørelsen indtil den 22. oktober 2018/. Se vedlagte 

klagevejledning(er).

Bilag:

Klagevejledning efter vandløbsloven

Klagevejledning efter ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM)”

Kopi til:

Peter Ingemann

Frederikshavn Kommune v. Søren Hoff Brøndum

Slots- og kulturstyrelsen og fortidsminde kontoret fortidsminder@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

Danmarks Sportsfiskerforbund, Hovedkontoret, post@sportsfiskerforbundet.dk

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

per.sonne@mail.tele.dk

Sæby Sportsfisker Klub v/Lasse Israelsson vls.saeby@ssfk.dk

Kystdirektoratet v. kdi@kyst.dk

Hvis du har spørgsmål eller vil besvare brevet

Brug besvarmuligheden i e-Boks eller Virk.dk, hvis du har modtaget dette brev digitalt.

Har du ikke digital adgang, kan du:

1. skrive til Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn

2. ringe til det direkte nummer eller til kommunens hovednummer 

3. henvende dig i Borgerservice i Frederikshavn, Sæby eller Skagen 

- dog ikke onsdag

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

Med venlig hilsen

Anna Kathrine Aaen Hansen

Sagsbehandler
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