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Tilladelse til etablering af overkørsel over Rismølle Bæk 
 
Randers Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens § 471 til at 
etablere en rørbro over et beskyttet vandløb beliggende mellem matrikel 27 Gimming 
By, Gimming og matrikel 4n Gimming By, Gimming. Broen placereres som angivet på 
nedenstående kort:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilladelsen meddeles efter vandløbslovens § 47 og efter § 9 i bekendtgørelse om 
vandløbsregulering og –restaurering m.v.2 på en række vilkår. 

 
1 Lovbekendtgørelse 2019-11-25 nr. 1217 om vandløb 
2 Bekendtgørelse 2016-06-27 nr. 834 om vandløbsregulering og -restaurering m.v 
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Figur 1 Placering af 4 m bred overkørsel markeret med rødt



Vilkår for tilladelsen:  
 

 Broen skal anlægges i overensstemmelse med de fremsendte oplysninger og 
på det sted, som fremgår af kort (figur 1)  
 

 Såfremt der sker væsentlige ændringer, skal det aftales med vandløbs-
myndigheden.  
 

 Vedligeholdelse af broen påhviler ansøger 
 

 Ved etablering af broen, samt ved den fremtidige anvendelse, skal det sikres, 
at der ikke sker skade på vandløbets brinker og bund, samt at der ikke skrider 
jord og sand ned i vandløbet.  
 

 Bund af rør ilægges 10-15 cm under nuværende vandløbsbund og” fyldes op” 
med grus og sten.   
 

 Hvis broen ikke længere skal anvendes til det ansøgte formål, skal den fjernes. 
Vandløbsmyndigheden ansøges herom. 
 

 Såfremt broen kommer til at virke stuvende, skal den fjernes eller sænkes. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, såfremt der ikke klages over 
afgørelsen. Hvis der klages rettidigt over tilladelsen, må denne ikke udnyttes før 
klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen. 
 
Afgørelsen er fremsendt til ansøger, og er desuden offentliggjort på Randers 
Kommunes hjemmeside den 15. september 2020.  
 
Beskrivelse af det ansøgte 
Ansøger har overtaget flere arealer langs Rismølle Bæk og ønsker i den forbindelse, at 
”samle” markerne med en adgangsbro til primært landbrugsmaskiner til planteavlen. 
Således reduceres transporten, og op og nedkørsler med store maskiner til og fra 
Vestrupvej (offentlig vej)  
 
I forbindelse med projektet etableres der en 6m bred overkørsel (målt ved bund af 
vandløb) med rørdimension Ø800 cm. Målt ved ”toppen” bliver broen ca. 4 m bred. 
Rørledningen etableres så bundkote for rørind- og udløb ligger lige under eksisterende 
bund i grøften.  
  
Kommunens vurdering  
 
Nuværende forhold 
Broen etableres over det offentlige vandløb, Rismølle Bæk. Vandløbet er beskyttet jf. 



naturbeskyttelseslovens § 33, imod tilstandsændringer. Rismølle Bæk er målsat i 
vandplanerne til at opnå god økologisk tilstand, og har ifølge Miljøstyrelsen på 
nuværende tidspunkt ringe økologisk tilstand.  
 
Beskyttede naturtyper 
Rismølle Bæk er, som beskrevet, beskyttet imod tilstandsændringer efter 
naturbeskyttelseslovens § 3. Det vurderes at etableringen af broen ud fra det ansøgte 
og ud fra de stillede vilkår, ikke medfører nogen naturmæssige konsekvenser. Randers 
Kommune vurderer derfor, at projektet ikke vil påvirke tilstanden i vandløbet og ikke 
kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Natura2000, habitatbekendtgørelsen mv.  
Ifølge § 6 i habitatbekendtgørelsen, kan kommunen ikke meddele en tilladelse, hvis 
overkørslen efter nærmere vurdering viser sig at kunne skade et internationalt 
naturbeskyttelsesområde. 

I den konkrete sag er det Randers Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke vil påvirke 
nærmeste Natura 2000-område, EF Habitatområde 14, Ålborg Bugt, Randers Fjord og 
Mariager Fjord, idet afstanden til området er ca. 7,5 km.  

Ifølge § 10 i habitatbekendtgørelsen, kan kommunen ikke meddele tilladelse, hvis det 
ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle-eller rasteområder for dyrearter, der er 
optaget på habitatdirektives bilag IV. 
 
En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig 
streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for 
dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og 
rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er 
forbud mod at ødelægge dem.  Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter 
findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder. 
 
Området omkring Rismølle Bæk er registeret som muligt yngler og raster for bilag IV-
arterne, sydflagermus og odder. 
 
Der fældes ikke potentielle raste- og redepladser i større træer i forbindelse med 
projektet, hvorfor det er Randers kommunes vurdering, at projektet ikke i sig selv eller 
sammen med andre projekter vil påvirke sydflagermusens raste- og 
fourageringsområder. 
 
Det vurderes ligeledes, at der ikke inddrages eller påvirkes arealer, som kan være egnet 
som yngle- eller rasteområde for odderen.   
 
Randers Kommune vurderer samlet, at yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, som 
potentielt findes i området, ikke vil blive hverken beskadiget eller ødelagt.  
 

 
3 Lovbekendtgørelse 2019-03-13 nr. 240 om naturbeskyttelse 



Økonomiske forhold 
Ansøger, Maskinselskabet ApS, afholder alle udgifter forbundet med etablering og 
drift af overkørslen. 
 
Øvrige bemærkninger 
Da Randers Kommune har vurderet, at etableringen af broen ikke vil få væsentlig 
indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har 
kommunen undladt at indhente udtalelse i sagen fra andre myndigheder m.v., samt 
foretage offentlig høring af projektet og afholde møde i sagen, jf. bestemmelserne i § 
17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., bekendtgørelse nr. 
834 af 27. juni 2016. 
 
Klage 
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter 
bestemmelserne i vandløbslovens kapitel 16. Klagefristen er 4 uger fra den dato 
tilladelsen 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.  
 
Kommunens afgørelse må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Såfremt der klages 
rettidigt over godkendelsen, må denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet 
afgørelse i sagen. 

 
Klage for herværende afgørelse skal være indgivet senest den 13. oktober 2020. En 
uddybende klagevejledning fremgår af bilag 2.  Hvis du vil indbringe afgørelsen for 
domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse. 
 
Reglerne for klage fremgår af vandløbslovens kapitel 16. 

Hvem kan klage? 

Afgørelser efter vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af: 
 

1. Den, afgørelsen er rettet til. 
2. Enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens 

udfald. 
3. En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. 

 
Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse 
større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 efter miljøministerens nærmere bestemmelse. 
 
Klagefrist 
Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsen uanset tidspunktet for 
eventuel individuel underretning. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller 
helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 



 
Indgivelse af klage via Klageportalen 
Fremsendelse af en eventuel klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet ved 
anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen), som der er link til på forsiden af 
klagenævnets hjemmeside www.kpo.naevneneshus.dk eller via www.borger.dk og 
www.virk.dk , hvor der kan logges på med NEM-ID. På de nævnte hjemmesider findes 
vejledning om anvendelse af Klageportalen. Klagen sendes gennem Klageportalen til 
Randers Kommune. 
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du 
klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse afhænger af om klagen kommer fra 
en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 
kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret 
med betalingskort i Klageportalen.  
 
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 med påført 
sagsnummer til Randers Kommune, via mail til natur@randers.dk eller med alm. post 
Teknik og Miljø, Laksetorvet, 8900 Randers C. Skriv venligst sagsnummeret i 
emnefeltet. Randers Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 
imødekommes. 
 
Om betalingen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af din klage, at 
du indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og på 1.800 kr. for 
virksomheder/organisationer.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis: 

 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
 klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller  
 klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 

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

Opsættende virkning 
En rettidig klage har opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet 
bestemmer andet. Hvis udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse forudsætter 
udførelse af anlægsarbejder, må sådanne arbejder ikke påbegyndes før klagefristens 
udløb, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 
afgørelse foreligger. 
 
Vandløbsmyndigheden kan dog meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder 
i sager vedr. broer, overkørsler og krydsning af vandløb eller lignende uanset om 
vandløbsmyndighedens afgørelse påklages, når sagen angår foranstaltninger, der ikke 

http://www.kpo.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:natur@randers.dk


skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller 
miljømæssige forhold. 
 
Orientering 
En tilladelse eller godkendelser må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Randers 
Kommune vil straks efter klagefristens udløb underrette den, der har fået tilladelsen 
eller godkendelsen, om en eventuel indgivet klage og om klagens opsættende virkning. 
 
Med venlig hilsen 
 
Esben Husted Kjær 
Miljøtekniker  

Afgørelsen er sendt til:  

Miljøstyrelsen mst@mst.dk 
Fiskeristyrelsen mail@fisk-st.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, christian@halgreen.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk og lokalenhed, 
Jankarnoe@gmail.com 
Dansk Fritidsfiskerforbund, e-mail: formanden@fritidsfiskerforbundet.dk 
Friluftsrådet, oestjylland@friluftsraadet.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: natur@dof.dk 
Museum Østjylland Arkaeolog@museumoj.dk  
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