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Tilladelse efter vandløbsloven samt dispensation fra naturbeskyttel-

seslovens § 3 til krydsning af Yderup Bæk på matr.nr. 39 True By, Bra-

brand med kabelbro og føringsrør 

 

Godkendelsen 

I medfør af vandløbslovens
1
 § 47 samt § 9 i bekendtgørelse om vandløbsre-

gulering og -restaurering m.v.
2
 meddeles hermed godkendelse til at krydse 

Yderup Bæk med en kabelbro og føringsrør i forbindelse med hastighedsop-

gradering af jernbanestrækningen Aarhus-Langå. Krydsningen udføres ved 

etablering af en kabelbro, som spænder over vandløbets frie profil. Førings-

røret lægges i kabelbroen.  

 

Aarhus Kommune meddeler desuden dispensation til projektet efter natur-

beskyttelseslovens
3
 § 65 stk. 2, idet der dispenseres fra § 3 i samme lov. 

Der dispenseres til projektet, idet det medfører en tilstandsændring i Yderup 

Bæk.  

 

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår, som bygherre er ansvarlig for 

overholdes: 

 

Vilkår for godkendelsen 

1. Anlægsarbejdet ved vandløbet må ikke påbegyndes før Aarhus 

Kommune er adviseret herom. Ligeledes skal Aarhus Kommune 

adviseres når anlægsarbejdet er afsluttet. Aarhus Kommune kan 

herefter syne arbejdet.  

2. Anlægsarbejdet samt tilhørende afværgeforanstaltninger skal udfø-

res som beskrevet i ansøgningen og som angivet nedenfor.  

3. Arbejdet skal udføres således, at nedstrøms liggende strækninger 

ikke tilføres forurenende stoffer eller påvirkes miljømæssigt ufor-

svarligt, samt at skadelige opstuvninger undgås.  

4. Som en del af arbejdets udførelse skal der foretages den nødven-

dige retablering og sikring af skråninger/brinker samt foretages op-

rensning i vandløbet af eventuelle aflejringer, som kan tilskrives an-

lægsarbejdet. 

5. Vedligeholdelsen af kabelbroen påhviler Banedanmark som ejer af 

broen.  

6. Banedanmark er ansvarlig for at fjerne grene og eventuelt øvrigt 

materiale, som samler sig ved kabelbroen.  

7. Der skal af bygherres vandløbsfaglige rådgiver fremsendes et som 

udført notat inklusive fotodokumentation.  

                                                      
1
 Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25/11/2019 af lov om vandløb 

2
 Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.  

3
 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13/03/2019 af lov om naturbeskyttelse  
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8. Såfremt vandløbet i fremtiden skal reguleres eller restaureres, skal 

kabelbroen flyttes af ejer og for ejers regning, så vandløbsprojektet 

kan gennemføres. 

9. Denne tilladelse erstatter Banedanmarks krydsningstilladelser af 9. 

marts og 30. juni 2020.  

10. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år. 

 

Ansøgningen 

SWECO Danmark A/S har på vegne af Banedanmark søgt om tilladelse til 

krydsning af Yderup bæk med en kabelbro og føringsrør. Krydsningen sker 

på matr.nr. 38 True By, Brabrand, som ejes af Banedanmark. Krydsningen 

sker i forbindelse med hastighedsopgradering af jernbanestrækningen Aar-

hus-Langå. Føringsrøret har en diameter på 180 mm. Placeringen af kryds-

ningen fremgår af figur 1. Syd for selve krydsningen lægges føringsrøret 

parallelt med Yderup Bæk. Her placeres ledningstraceet udenfor vandløbets 

2 meter bræmme, så vandløbet kun påvirkes ved området for selve kryds-

ningen.  

 

 
Figur 1: Oversigtskort over projektområdet. Området for krydsningen er markeret 

med gul cirkel. Øvrig signaturforklaring fremgår af kortet.  

 

Krydsningen af vandløbet foretages ved etablering af en kabelbro, hvori 

føringsrøret lægges. Kabelbroen består af et stålrør på ca. 20x20 cm. Ka-

belbroen etableres ca. 80 cm under vandløbets kronekanter. Vandløbets 

brinker retableres efter etablering af kabelbroen.  

 

Ansøger har indsendt foto af en lignende kabelbro i et andet vandløb (figur 

2). Den aktuelle kabelbro etableres efter samme princip. Den aktuelle 

strækning af Yderup Bæk ligger dybt nedskåret ca. 2 meter under det om-

kringliggende terræn. Der vil således være minimum 1 meter mellem kabel-

bro og vandløbsbund.   
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Figur 2: Foto af kabelbro fra ansøgningsmaterialet.  

 

Sammenhæng med tidligere krydsningstilladelser  

Banedanmark har tidligere af to omgange søgt om tilladelse til krydsning af 

Yderup Bæk på samme lokalitet. Aarhus Kommune har i den forbindelse 

meddelt følgende tilladelser til krydsning af Yderup Bæk:  

 

- Tilladelse af 9. marts 2020: Tilladelse til krydsning ved gennemgrav-

ning og efterfølgende retablering af vandløbet. Banedanmark har ef-

terfølgende vurderet, at det ikke var praktisk muligt at gennemføre 

det tilladte projekt på grund af vanskelige adgangsforhold til projekt-

området.  

- Tilladelse af 30. juni 2020: Tilladelse til krydsning med kabelbro og 

føringsrør, hvor alle dele af kabelbroen etableres ovenfor vandløbets 

kronekanter. Banedanmark har efterfølgende vurderet, at det ikke er 

teknisk muligt at etablere kabelbroen, så den etableres ovenfor 

vandløbets kronekanter.  

 

Nærværende tilladelse erstatter ovennævnte tilladelser.  
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Vandløbet 

Yderup Bæk er et privat vandløb med udløb i Lyngbygårds Å, der er en del 

af Aarhus Å-systemet. Yderup Bæk er målsat til god økologisk tilstand i 

Vandområdeplanerne 2015-2021. Målsætningen betyder, at der ikke må 

igangsættes projekter, der kan forværre tilstanden i vandløbet eller påvirke 

muligheden for målopfyldelse. Den aktuelle tilstand i vandløbet er moderat 

økologisk tilstand, hvor tilstanden er moderat for smådyr og ukendt for fisk 

og makrofyter.  

 

Yderup Bæk er udpeget som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens
4
 § 3. 

Beskyttelsen betyder, at vandløbets tilstand ikke må ændres uden forudgå-

ende dispensation. Det aktuelle projekt vurderes at udgøre en tilstandsæn-

dring i vandløbet, idet kabelbroen etableres nedenfor vandløbets kronekan-

ter.  

 

Natur 

Der er ikke arealer langs den berørte vandløbsstrækning, der er beskyttet 

efter naturbeskyttelseslovens § 3.  

 

Internationale beskyttelsesområder og beskyttelse af bilag IV arter 

I henhold til §§ 6 og 7 i habitatbekendtgørelsen
5
 skal kommunen vurdere, 

om projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Endvidere kan 

der ikke gives dispensationer, tilladelser eller lignende, hvis det ansøgte kan 

beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er 

optaget i habitatdirektivets bilag IV, eller ødelægge de plantearter, der er 

optaget i habitatdirektivets bilag IV, jf. § 10 stk. 1 i ovennævnte bekendtgø-

relse. Hvis dette vurderes at være tilfældet, skal der foretages en konse-

kvensvurdering af projektets virkning på Natura 2000-området eller bilag IV-

arterne. En konsekvensvurdering skal sikre, at et projekt ikke har negativ 

indflydelse på naturtyper og arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for det 

pågældende Natura 2000-område eller på bilag IV-arter generelt. 

 

Projektområdet er ikke beliggende i et Natura 2000-område. Yderup Bæk 

afvander til Natura 2000-område 233: Brabrand Sø med omgivelser. Natura 

2000-området er beliggende ca. 4,3 km fra projektområdet. Udpegnings-

grundlaget for Natura 2000-området omfatter naturtypen næringsrig sø samt 

en række terrestriske naturtyper. Udpegningsgrundlaget omfatter desuden 

arterne stor vandsalamander, odder og damflagermus. 

 

Der er ikke kendskab til konkrete forekomster af bilag IV-arter i området, 

men Voldbæk er udpeget som potentielt levested for odder.  

 

Det aktuelle projekt vurderes ikke at medføre væsentlig påvirkning af ud-

pegningsgrundlag for Natura 2000-området eller eventuelt forekommende 

bilag IV arter. Dette vurderes ud fra, at der i miljømæssig sammenhæng er 

                                                      
4
 LBK nr. 240 af 13/03/2019 af lov om naturbeskyttelse 

5
 Bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018 - Bekendtgørelsen om udpegning og admi-

nistration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
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tale om et ukompliceret projekt, der hverken i anlægs- eller driftsfasen vur-

deres at medføre miljømæssige gener. 

 

Begrundelsen for afgørelsen 

Vandløbsloven 

Det vurderes, at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte projekt, idet det 

ikke vurderes at medføre vandaflednings- eller miljømæssige gener, hverken 

i anlægsfasen eller efter anlæggelse, når det udføres som ansøgt og når 

vilkårene overholdes. Det begrundes med, at kabelbroen anlægges, så der 

er minimum 1 meter mellem kabelbro og vandløbsbund.   

 

Da det er vurderet, at krydsningen ikke vil få væsentlig indflydelse på vand-

løbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, er der ikke indhen-

tet udtalelse i sagen fra andre myndigheder m.v. eller foretaget offentlig hø-

ring af projektet, jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -

restaurering m.v.
2
  

 

Naturbeskyttelsesloven  

Aarhus Kommune vurderer, at der kan meddeles dispensation fra naturbe-

skyttelseslovens § 3 til etablering af kabelbro nedenfor vandløbets kronekan-

ter. Projektet vurderes at udgøre en begrænset tilstandsændring i vandløbet, 

som ikke vil medføre væsentlig påvirkning af vandløbets naturforhold. Pro-

jektet vurderes desuden at være samfundsmæssigt nødvendigt, idet det er 

nødvendigt for at sikre en forbedret togtrafik.  

 

Natura 2000 og bilag IV arter  

Krydsningen vurderes ikke at påvirke Natura 2000 området eller beskadige 

eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV arter. 

 

Aarhus Kommunes bemærkninger 

 Ansøger er ansvarlig for at indhente de fornødne tilladelser fra de 

berørte grundejere. 

 Omkostningerne ved krydsningen er vandløbsmyndigheden økono-

misk uvedkommende. 

 Vandløbsmyndigheden er uden ansvar for mulige beskadigelser af 

det godkendte anlæg ved vandløbets almindelige oprensning og 

vedligeholdelse. 

 Godkendelsen gælder kun for arbejde udført indenfor vandløbsprofi-

let. 

 

Offentliggørelse 

Godkendelsen annonceres på www.aarhus.dk den 2. september 2020. 

 

Klagevejledning 

Vandløbsloven  

Vandløbsmyndighedens afgørelser kan påklages af 

1) den, afgørelsen er rettet til, 

2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sa-

gens udfald og 

http://www.aarhus.dk/
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3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. 

Klagefristen for afgørelsen efter vandløbsloven er 4 uger fra den dato, hvor 

afgørelsen er meddelt, dvs. fire uger fra datoen i dette brev.  

 

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. I tilfælde af klage må 

afgørelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af klagemyndigheden, med-

mindre denne bestemmer andet. 

 

Ved klage fra foreninger eller organisationer kan Miljø- og Fødevareklage-

nævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres 

klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter eller på anden måde. 

 

Naturbeskyttelsesloven  

Dispensationen fra naturbeskyttelseslovens § 3 kan påklages til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet af: 

• ansøgeren 

• ejeren af ejendommen  

• offentlige myndigheder 

• lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i 

afgørelsen 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af 

natur og miljø eller rekreative interesser som formål 

 

Klagefristen for dispensationen fra naturbeskyttelseslovens § 3 er 4 uger fra 

den dato, hvor afgørelsen er meddelt, dvs. fire uger fra datoen i dette brev. 

 

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. I tilfælde af klage 

må dispensationen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af klagemyndigheden, 

medmindre denne bestemmer andet.  

 

Klageadgang 

Hvis du vil klage, skal klagen indgives på Klageportalen, som kan tilgås via 

www.kpo.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk 

 

Klagefristen udløber den 30. september 2020.  

 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Aarhus Kommune i Klagepor-

talen.  

 

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af Miljø- 

og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Du betaler gebyret med betalings-

kort 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 be-

grundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Vand og Natur, 

http://www.kpo.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, E-mail: vandogna-

tur@mtm.aarhus.dk 

 

Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, 

som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  

 

Du kan læse vejledning for klage- og gebyrordningen på 

www.naevneneshus.dk/ 

 

Godkendelsen medfører ingen begrænsning i klagemyndighedens adgang til 

at ændre eller ophæve afgørelsen. 

 

Hvis Aarhus Kommune får besked om, at der er indgivet en klage, vil det 

straks blive meddelt ansøger. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Thor Joensen    Line Henriette Broen 

Biolog   Geolog 
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