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Godkendelse efter vandløbsloven – krydsning med spang over Ellebæk  

 

Godkendelsen 

I medfør af vandløbslovens1 § 47 samt §9 i bekendtgørelse om vandløbsre-

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

det offentlige vandløb Ellebæk med spang.  

 

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår: 

• Projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningen. 

• Spangen anlægges så vandløbets bund og skråningsanlæg ikke be-

skadiges. 

• Tilsyn og ansvar for udførelse af projektet påhviler ansøger. 

• Anlægsarbejdet skal udføres således, at nedstrøms liggende stræk-

ninger ikke tilføres forurenende stoffer eller påvirkes miljømæssigt 

uforsvarligt, samt at skadelige opstuvninger undgås.  

• Ansvar og udbedring af skader og opstuvninger, opstået som følge 

af anlægsarbejdets udførelse, påhviler ansøger.  

• Fremtidig vedligeholdelse af spang påhviler ansøger. 

• Aarhus Kommune, vandløbsmyndigheden informeres når anlægsar-

bejdet ved vandløbet påbegyndes, samt når det er afsluttet med 

henblik på besigtigelse af den udførte spang. 

•   Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år. 

 

 

Ansøgningen 

Aarhus Kommune, Vandmiljø og Landbrug har den 4. maj 2018 søgt om 

godkendelse efter vandløbsloven til etablering af spang over det offentlige 

vandløb Ellebæk, som forløber langs den vestlige del af Lystrup, bilag 1. 

 

Formålet med etablering af spang over Ellebæk er for, at forbedre den rekre-

ative forbindelse fra stisystemet (grussti) ved den nordvestlige del af Lystrup 

videre til klimatilpasningsprojektet Ellebæk beliggende på en del af matrikel 

11x Elev By, Elev tilhørende Aarhus Kommune, Ejendomme og Administra-

tion. 

                                                      
1 Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 127 af 26/01/2017 
2 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., nr. 834 af 27/06/2016 
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Der ligger allerede trædesten i vandløbet, som en del af den rekreative for-

bindelse, men da stenene kræver, at man balancerer henover dem og ind-

imellem er vanddækkede undgår mange, at krydse vandløbet, og går i ste-

det ind på og henover den private matrikel 5m Elsted By, Elsted tilhørende 

Boet efter G.A.L Thorsen. Trædestenene ønskes derfor fjernet og erstattet 

med spangen for at forbedre den rekreative forbindelse. 

 

Ud over spang etableres skiltning, som informerer om klimatilpasningspro-

jektets formål, og muligheden for at fortsætte gåturen via klimatilpasnings-

projektet ned til Petersmindevej. 

 

Spangen vil spænde over vandløbets fulde profil, og dermed ikke påvirke af-

strømningen eller miljøet i vandløbet. Spangen bliver ca. 1,20 meter i bredde 

og laves af egetræsplanker og opstilles vha. pæle helt oppe over vandløbs-

kanten. Der graves ikke i selve vandløbet under anlægsarbejdet, og de eksi-

sterende trædesten fjernes. 

 

Spangen etableres ca. i vandløbets station 2.100 m. Placeringen er marke-

ret med grøn ring på figur 1. 

 

Når spangen er etableret fremsendes billeder af spang og vandløb.          

 

Tidsplan og økonomi 

Projektet planlægges udført i 2018. Aarhus Kommune, Vandmiljø og Land-

brug afholder alle udgifter. 

     

Vandløbet 

Ellebæk er et åbent offentligt vandløb på ca. 3000 meter beliggende vest for 

Lystrup. Vandløbet munder ud i Egå Engsø med slutrecipient Aarhus Bugt.  

 

Vandløbet er målsat i den statslige vandområdeplan for Aarhus Bugt og er 

omfattet af naturbeskyttelseslovens3 § 3. 

 

Begrundelsen for afgørelsen 

Afgørelsen begrundes med, at den ansøgte spang ikke skønnes at få væ-

sentlig indflydelse på vandløbet Ellebæk, hverken afstrømnings- eller miljø-

mæssige gener. Der ændres ikke på vandløbets bund og skråningsanlæg 

under anlægsarbejdet, idet spangen etableres med frit spænd over vandlø-

bets fulde profil. 

 

                                                      
3 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 1217 af 28/09/2016  

 

 



 

 

28. maj 2018 

Side 3 af 6 
Da det er vurderet, at sagen ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets af-

strømningsmæssige og miljømæssige forhold, har kommunen undladt at 

indhente udtalelser fra andre interesserede myndigheder m.v., og projektfor-

slaget har ikke været fremlagt i offentlig høring i 4 uger, jf. § 17 i bekendtgø-

relse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Der ikke foretaget yderli-

gere partshøringer i sagen efter forvaltningsloven bestemmelser, idet den 

berørte bredejer er Aarhus Kommune, Ejendomme og Administration.  

 

Forholdet til øvrig lovgivning 

Vandplaner: 

Ellebæk er målsat i den statslige vandområdeplan for Århus Bugt til ”God 

økologisk tilstand”. Tilstanden er registreret til ”god samlet økologisk til-

stand”. Dvs. vandløbsstrækningen opfylder målsætningen i dag. Projektet 

må ikke forhindre fastholdelse af målopfyldelse. Aarhus Kommune vurderer, 

at projektet ikke forhindre fastholdelse af målopfyldelsen.  

 

Bilag IV-arter (Strengt beskyttede arter efter bilag IV i EF-habitatdirektivet): 

Der må ikke gives godkendelse til det ansøgte, hvis indgrebet forsætligt kan 

forstyrre med skadelig virkning for arter eller bestande nævnt i direktivets 

bilag IV, eller hvis indgrebet kan beskadige eller ødelægge yngle- eller raste-

områder for bilag IV arterne. De danske regler fremgår af habitatbekendtgø-

relsen4 og er implementeret i naturbeskyttelseslovens § 29a og b. 

 

Der er ikke kendskab til forekomst af bilag IV arter på den planlagte projekts-

trækning og derfor vurderer Aarhus Kommune, at projektet ikke vil beska-

dige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV arter.  

 

Naturbeskyttelsesloven: 

Ellebæk er udpeget som beskyttet og enhver tilstandsændring kræver en 

forudgående dispensation fra vandløbsmyndigheden jf. § 3 i naturbeskyttel-

sesloven.  

 

Anlæggelse af spangen foretages uden tilstandsændringer i vandløbet og på 

vandløbets skråningsanlæg. Aarhus Kommune vurderer derfor, at projektet 

ikke kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3.  

 

Offentliggørelse 
Godkendelsen med bilag annonceres den 30. maj 2018 på Aarhus Kommu-
nes hjemmeside.  

 

 

 

                                                      
4 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter, nr. 926 af 27/06/2016   
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Klagevejledning 

Vandløbsmyndighedens afgørelser kan efter § 80 i vandløbsloven påklages 

til Miljø- og Fødevareklagenævnet af: 

1) den, afgørelsen er rettet til, 

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

gens udfald og 

3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. 

 

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan på-

klage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 efter Miljø- og Fødevare-

ministerens nærmere bestemmelse. 

 

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. 

 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelse efter vandløbsloven. Er afgø-

relsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-

sen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klage-

fristen til den følgende hverdag. 

 

I medfør af § 30 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016 om 

vandløbsregulering m.v. meddeles der godkendelse til, at anlægsarbejdet 

kan begyndes inden klagefristens udløb, idet vi finder, at etableringen af 

spangen ikke medfører miljømæssige eller afvandingsmæssige problemer. 

 

Hvis du vil klage, skal det ske via Klageportalen på Borger.dk eller Virk.dk:  

• Du skal logge dig på Klageportalen til Natur- og Miljøklagenævnet med dit 

NemID. 

• Du skal bruge dokumentet med den afgørelse, som du vil klage over. 

• Du skal bruge dit dankort eller andet betalingskort til at betale gebyret på 

500 kr. for at klage. 

• Du kan skrive din klage direkte i portalen. 

• Du kan også vælge at vedhæfte dokumenter, f.eks. en begrundelse for din 

klage eller et billede. 

• Du får en kvittering på e-mail, når du har godkendt din klage og betalt gebyr. 

• Du får konkret vejledning i portalen om, hvilke oplysninger du skal skrive. 

• Din klage skal være godkendt og du skal have betalt gebyr/bestilt en faktura 

i Klageportalen inden kl.  

23.59 på dagen for klagefristens udløb, for at klagen er korrekt indsendt 

 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenæv-

nets hjemmeside.  

  

Gebyret tilbagebetales, hvis: 

• klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves 
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• klageren får helt eller delvis medhold i klagen 

• klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberetti-

gelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets 

kompetence.  

    

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 fritager for at bruge klageportalen, skal du sende en be-

grundet anmodning til den myndighed, der er truffet afgørelse i sagen. Myn-

digheden sender herefter anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklage-

nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekom-

mes. 

 

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. 

 

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra 

modtagelsen af dette brev. 

 

 

Har du spørgsmål i forbindelse med denne godkendelse, er du velkommen 

til at kontakte undertegnede på direkte telefonnr.: 4187 4998 eller e-mail: 

sbli@aarhus.dk   

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

                                                       
Lisette Søgaard  Signe Marie Iversen 

Biolog   Landskabsforvalter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sbli@aarhus.dk


 

 

28. maj 2018 

Side 6 af 6 
 

Bilag 1. 

 
Figur 1: Luftfoto af vandløbet Ellebæk med placering af spang 

 


