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Tilladelse til krydsning af det offentlige vandløb, Bisbækken, ved
Blegebrøndevej 42
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1. Jammerbugt Kommunes afgørelse
Jammerbugt Kommune meddeler hermed tilladelse til krydsning af det offentlige
vandløb Bisbækken nr. 453.
Vandløbet krydses ca. 90 m nord for Blegebrøndevej mellem matrikel 36a og 64
Bejstrup By, Bejstrup. Krydsningens placering fremgår af kortbilag 1.

Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

1.1. Vilkår for tilladelsen
Tilladelsen gives på følgende vilkår:
1. Ledningsejeren meddeler tidspunktet for arbejdets påbegyndelse og eventuel
senere reparation til Jammerbugt Kommune senest 7 dage før arbejdets begyndelse
2. Det påhviler ledningsejer selv at træffe de fornødne aftaler med alle, som berøres af projektet.
3. Arbejdet udføres i henhold til de fremsendte plantegninger. Gebyr for sagsbehandlingen udgør 6.459,00 kr. Faktura fremsendes elektronisk til CVR nr.
25154150. Alle udgifter i forbindelse med projektet påhviler ansøger.
4. Kablet placeres mindst 1,0 m dybere end vandløbets bund. Ifølge regulativet
ligger vandløbsbunden i kote 605 m DNN.
5. Krydsningen markeres med markeringspæle på begge sider af vandløbet. Markeringspæle opsættes 1 meter fra vandløbets øverste kant.
6. Bræmmebestemmelsen skal overholdes, således at der ikke foretages gravearbejde eller terrænregulering inden for to meter fra vandløbets øverste kanter.
7. Hvis der sker skader på vandløbsbunden eller brinkerne skal de reetableres.
8. Projektet skal færdigmeldes til Jammerbugt Kommune senest 14 dage efter færdiggørelsen, og oplysninger om ledningernes stationering med
UTM koordinater og kote indsendes til Jammerbugt Kommune, Vand og
Natur, Toftevej 43, 9440 Aabybro eller til email: vandlob@jammerbugt.dk
9. Hvis det bliver nødvendigt at flytte ledningerne i forbindelse med en eventuel
regulering eller restaurering af det berørte vandløb, skal dette ske på ledningsejers egen foranstaltning og regning.

2. Grundlag for Jammerbugt Kommunes afgørelse
2.1. Lovgrundlag
Jammerbugt Kommune har behandlet ansøgningen om tilladelse til krydsning af Bisbækken nr. 453 i henhold til § 47 i LBK nr. 127 af 26. januar 2017 i Lov om vandløb
samt § 9, stk. 2 og § 17 i BEK nr. 834 af 27. juni 2016 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og - restaurering m.v.
2.2. Sagsbilag
Som grundlag for Jammerbugt Kommunes behandling af sagen, er indgivet følgende materiale: Skriftlig ansøgning og kortbilag fremsendt den 20.5.2019, med beskrivelse af projektet.

2.3.

Projektbeskrivelse

Evonet søger om tilladelse til krydsning af det offentlige vandløb Bisbækken med to
10 kV-kabler.

Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

3. Jammerbugt Kommunes bemærkninger
Jammerbugt Kommune har i medfør af § 17 i BEK nr. 834 af 27. juni 2016 vurderet, at projektet med de i tilladelsen stillede vilkår, ikke vil få nogen indflydelse på
vandløbets afstrømningsmæssige og miljømæssige forhold. Derfor er der ikke indhentet udtalelser i sagen fra andre myndigheder m.v.
Jammerbugt Kommune vurderer desuden, at projektet ikke er omfattet af bilag 2 i
Bek. 448 af 10. maj 2017 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Der skal derfor ikke foretages en vurdering af om projektet er VVM pligtigt.

4. Klagevejledning
Jammerbugt Kommunes afgørelse, kan for så vidt angår tekniske spørgsmål, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dato tilladelsen er
meddelt. Klagevejledning findes på sidste side.

Venlig hilsen
Gunnar Hansen

Kopi af tilladelsen er sendt til:
Evonet, Saltumvej 22, 9700 Brønderslev
Ejer af matrikel nr. 36a Bejstrup By, Bejstrup
Ejer af matrikel nr. 64 Bejstrup By, Bejstrup
Danmarks sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Naturfredningsforening: dnjammerbugt-sager@dn.dk

Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

Kortbilag 1

Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

Klagevejledning – Vandløbsloven
Hvem kan klage:
Kommunalbestyrelsens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet
af
1. adressaten for afgørelsen (normalt ansøgeren),
2. ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
3. offentlige myndigheder,
4. lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
5. landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttet af
natur og miljø, og
6. landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige rekreative interesse, 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:
En rettidig klage har opsættende virkning. Det betyder, at det, der er tilladt eller påbudt i afgørelsen, ikke må udføres, før klagemyndighedens afgørelse foreligger.
Klagemyndigheden kan dog bestemme andet.
Klagen kan sendes til:
Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk. Her søger du på ordet ”klageportal” og logger derefter ind med din
NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet
afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for enkeltpersoner og kr.
1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort eller giroindbetaling i Klageportalen.
Klagenævnet 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 Jammerbugt
Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro eller raadhus@jammerbugt. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Orientering:
Kommunen giver den, der har fået tilladelse, underretning om en indgivet klage og
om klagens opsættende virkning.

Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

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.

Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

