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Tillladelse til afgravning af Blokhus Bæk til
regulativmæssige koter
Jammerbugt Kommune fremsender hermed tilladelse til regulering af Blokhus
Bæk.
Tilladelsen var i høring i 4 uger til den 14. september 2020. Der indkom ingen klager i høringsperioden.
Projektet skal sikre et jævnt fald på en strækning på ca. 166 m oven for Sønder i
By. Her er aflejret sand, så der i forbindelse med større regnhændelser sker opstuvning af vand i vandløbet. Projektet omfatter en afgravning af sandaflejringer på
strækningen mellem st. 136 og st. 302. Afgravningen starter opstrøms ved rørudløbet mellem matrikel 65di og 64i Hune By, Hune og slutter nedstrøms ved rørindløb under Sønder i By mellem matrikel 68mp og 72h, Hune By, Hune.
Strækningen fremgår af nedenstående kortudsnit.

Faldet udjævnes så det bliver omkring 1,6‰ på hele strækning, svarende til angivelsen i vandløbsregulativet. Brinker og bundbredde ændres ikke. Det opgravede
materiale fjernes.
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Vilkår for tilladelse
•
•
•
•
•
•
•

Bunden i Blokhus Bæk afgraves på en strækning pp ca. 166 m ovenfor Sønder
i By, dvs. mellem rørudløbet ved st. 136 og rørindløbet ved st. 302. Ved afgravningen tilstræbes et jævnt fald på ca. 1,6 ‰ på hele strækningen.
Brinker og bundbredde skal forblive uændret svarende regulativets angivelser.
Det afgravede materiale skal bortkøres.
Jammerbugt Kommune afholder alle udgifter i forbindelse med projektet.
Hvis der opstår afvandingsproblemer fra højereliggende arealer, sørger Jammerbugt Kommune for udbedring heraf og betaler alle udgifter hertil.
Tilladelsen udnyttes inden 2 år fra den er meddelt.
Anlægget færdigmeldes til Natur og Vand, vandløbsadministrationen.

Det vurderes, at projektet med de stillede vilkår ikke vil hindre vandets frie løb og
ikke vil påvirke natur og miljø negativt, hvorfor der gives tilladelse efter vandløbsloven.

Sagens baggrund
Mange ejendomme omkring Blokhus Bæk – både opstrøms og nedstrøms - har
været plaget af oversvømmelser i forbindelse med kraftige regnhændelser i de senere år.
Blokhus Bæk er i de senere år blevet integreret mere i bymiljøet med terrasseringer og faste brinker omkring vandløbet. Delstrækninger er blevet rørlagt. Et springvand er placereret i vandløbet. Aflejringerne af sand på den berørte strækning er
muligvis et resultat af disse ændringer.
Jammerbugt Kommune har fået opmålt Blokhus Bæk på den berørte strækning.
Opmålingen viser sandaflejringer på ca. 25 cm på næsten hele strækningen, og at
vandløbsbunden ligefrem stiger nedstrøms nogle steder, se resultat af opmåling
næste side.

Grundlag for Kommunalbestyrelsens afgørelse
Lovgrundlag
Vandløbslovens § 47 samt kapitlerne 16 og 17 i LBK nr. 127 af 26. januar 2017 om
fvandløb samt
Kapitlerne 5,6 og 9 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.
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Fremtidig tilstand og konsekvenser
Vandstands- og afvandingsmæssige konsekvenser
Det vurderes, at ændringerne ikke vil få negative afstrømningsmæssige konsekvenser hverken opstrøms eller nedstrøms for området, jf. ovenstående vilkår.
Natur- og miljømæssige konsekvenser
Blokhus Bæk (nr. 146) er et offentligt vandløb uden bindinger, dvs. ikke beskyttet
af Naturbeskyttelseslovens §3 eller omfattet af krav om 2m-bræmmer. Jammerbugt Kommune vurderer, at en udjævning af faldet inden for de i regulativet angivne koter ikke vil forringe vandløbets økologisk tilstand og dermed ikke have negative konsekvenser for natur og miljømæssige forhold.
Kommunen er forpligtet til at tage hensyn til levesteder for bestemte dyrearter, som
er optaget på Habitatdirektivets bilag IV. Det vurderes at der i nærområdet kan være flere arter af flagermus, spidssnudet frø, odder og markfirben. Jammerbugt
Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe leve- og rastesteder for bilag IV
arter eller rødlistede arter.
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Sagsbehandling
Da det er vurderet, at sagen ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har kommunen undladt at indhente udtalelse i sagen fra andre myndigheder m.v., foretage offentlig bekendtgørelse af
projektet i stedlige blade og afholde møde i sagen, jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 834
af 27. juni 2017 om vandløbsregulering og -restaurering mv.

Godkendelse
Vandløbsloven
Endvidere må vandløb kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.
Ved regulering af et vandløb forstås ændring af vandløbets skikkelse, herunder
vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg.
Med baggrund i ovenstående meddeles der godkendelse til regulering af Blokhus
Bæk.
Godkendelsen gives i medfør af § 17, §47 og §48 i vandløbsloven (lovbekendtgørelse nr. 127 af 25.november 2019, Lov om vandløb), samt § 12 og §19 i Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og –restaurering m.

Klagevejledning
Kommunalbestyrelsens afgørelse kan for så vidt angår tekniske spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. nedenstående vejledning.
Klagefristen er 4 uger fra den dato tilladelsen er meddelt.

Venlig hilsen
Gunnar Hansen
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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.
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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.
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