
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Vesthimmerlands Kommune ▪ Vestre Boulevard 7 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ www.vesthimmerland.dk 

 

Tilladelse til etablering af rekreative tiltag i anlægssøen i Aars 

Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til etablering af hhv. en 
rundbro i træ med en diameter på ca. 12,4 m samt udlægning af trædesten med 50 cm afstand mellem 
søbredden og øen i Anlægssøen samt tilladelse til midlertidigt at sænke vandstanden i søen. Tilladelsen 
bortfalder automatisk, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år. 
 
Vesthimmerlands Kommune vurderer, at der med de stillede betingelser kræves dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens § 3. Denne afgørelse er behandlet særskilt.  
 
Det er muligt at klage over afgørelsen indtil 4 uger efter offentliggørelsen. Du må ikke udnytte tilladelsen, 
før klagefristen er slut. Se vedlagte klagevejledning (bilag 1). 
 
Projektet i Anlægssøen er en del af bymidteplanen for Aars, der i perioden 9. september til 7. oktober 
2020 har været fremlagt for offentligheden. Da der ikke kom indsigelser mod projekttiltagene i 
anlægssøen, og da projektet ikke vurderes at få væsentlig indflydelse på de afstrømningsmæssige og 
miljømæssige forhold i søen, har projektet ikke igen været fremlagt for offentligheden efter reglerne i 
bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v. Dette er undladt 
med henvisning til bekendtgørelsens § 17, som giver mulighed for at undlade offentliggørelse, hvis 
foranstaltningerne ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller 
miljømæssige forhold. 
 
Udkastet til tilladelsen har været i høring hos ansøgeren. Der er ikke kommet bemærkninger, som er 
indarbejdet i den endelige tilladelse. 

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

1. Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med principperne i ansøgningsmaterialet samt 

de i tilladelsen stillede vilkår.  

2. Den ansøgte rundbro og de ansøgte hoppesten må ikke hindre vandets frie flow gennem 

anlægssøen og må på intet tidspunkt give anledning til opstuvning i søen.   

3. Anlæggets vedligeholdelse påhviler Vesthimmerlands Kommune. 

4. Vandstanden i søen må kun sænkes 20-30 cm i forbindelse med anlægsarbejdet.  

5. Vandstandssænkningen må ikke medføre perioder uden vandføring i Aarsgrøften.  
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6. Vandstanden i søen må ikke sænkes så meget, at områder i søen tørlægges. 
 

7. Anlægsarbejderne i Anlægssøen må ikke medføre, at der føres sand eller sediment med 

strømmen nedstrøms. 

8. Anlægsarbejdet færdigmeldes til Natur- og Miljøafdelingen. I forbindelse med færdigmeldingen 

skal der fremsendes et kort/plan med placering og kote på de etablerede anlæg. Derefter syner 

Vesthimmerlands Kommune arbejdet. 

Hvis vilkårene eller eventuelle senere anvisninger ikke efterkommes, er Vesthimmerlands Kommune 

berettiget til at foretage det fornødne på ansøgers bekostning. 

Lovgrundlag 
Broer, overkørsler eller lignende må jf. vandløbsloven ikke anlægges eller ændres uden 
vandløbsmyndighedens godkendelse. Ligeledes må vandstandssænkning i søer kun foretages efter 
vandløbsmyndighedens bestemmelse.  
 
Godkendelsen er givet i medfør af;  
 

a. §§ 18 og  47 i Lov om vandløb (1217 af 25/11 2019) 

b. Kapitel 4 og 5 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (834 af 27/06 

2016) 

c. Fiskerilovens § 81 (261 af 21/03 2019) 
 
Afgørelsen vurderes at være i overensstemmelse med lovenes formål og vandplanens og 
kommuneplanens retningslinjer. 

Sagsfremstilling 
 
Vesthimmerlands Kommune modtog den 30. november 2020 en ansøgning fra Team Havn, Natur og 
Byrum om etablering af hhv. trædesten, en rundbro, to gynger samt et stativ til armgang i Anlægssøen i 
Aars (Bilag 2). Der er efterfølgende den 1. december samt den 22. december fremsendt opfølgende 
ansøgningsmateriale, der ligger til grund for nærværende tilladelse efter vandløbsloven. Anlægssøen er 
en del af ”anlægget” i Aars, beliggende på matr. nr. 1A Dybvad Mølle, Aars. Se vedlagte kortbilag (Bilag 
3). Arealet ejes af kommunen. 
 

Projektbeskrivelse/Aars bymidteplan 
Optimering af Anlægget i Aars midtby er en del af en overordnet plan for udvikling af Aars Bymidte. Et af 
de primære ønsker har været, at skabe forbindelse til øen i søen, hvilket ønskes realiseret med en 
cirkelbro vest for øen og en trædestensovergang øst for øen. Der er således en stor samfundsmæssig 
interesse i projektet, og formålet med de ansøgte tiltag i Anlægssøen er at forbedre de rekreative forhold 
i ”anlægget” i Aars.  
 
Cirkelbroen har en ydre diameter på 12,4 m, hvilket svarer til afstanden over til øen. Broen bliver 2.2 m 
bred, så der kan være plads til passage og bænke. Broen monteres ca. 0,5 m over vandspejlet, og skal 
hvile på 17 pælepar (34 pæle af 15 x 15 cm). Under opførelse vil det være nødvendigt at sænke 
vandspejlet i søen en smule. Søen bliver dog ikke tørlagt, og der vil fortsat være en vandstrøm gennem 
søen og Aarsgrøften både op- og nedstrøms. Selve vandstandssænkningen forventes at forløbe over 2-3 
dage.  
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Trædestenene på modsatte side af øen lægges på søbunden med en afstand på ca. 50 cm. Størrelsen 
på stenene vil variere fra Ø50-100 cm. 

Vandløb og Sø 
Aars sø gennemstrømmes af vand fra Aarsgrøften, og er et hovedelement i ”Anlægget”, som er et 
populært tilholdssted i Aars midtby med flere faciliteter til borgerne. Søen fremstår med en unaturlig 
afgrænsning, da brinkerne er belagt med store kampesten. Søen er desuden forsynet med en platform til 
andehus og en central ø, der er bygget op af betonelementer. Vandet fra Aars grøft ledes til søen via en 
stenbelagt kanal. Alle disse elementer bidrager til, at området fremstår mere som et teknisk anlæg end et 
naturområde. 
Rundt langs bredden findes små plamager med brøndkarse og sødgræs hist og her. Enkelte gråænder 
holder til i området. 
 
Aarsgrøften er et offentligt vandløb, der jf. Basisanalysen for den kommende vandplanperiode (2021-
2027) er målsat til godt økologisk potentiale. Den økologiske tilstand i Aarsgrøften er ifølge 
Basisanalysen opgjort til godt økologisk potentiale for smådyr mens tilstanden for hhv. planter og fisk er 
ukendt. Den kemiske tilstand i Aarsgrøften er ligeledes ukendt. På strækningen opstrøms Aars By har 
Aarsgrøften et åbent forløb, der dog er noget reguleret. På strækningen ned gennem Aars By er 
Aarsgrøften rørlagt flere steder og gennemløber tre søer inden udløbet i Herredsbækken. Dermed har 
den nederste del af Aarsgrøften mest af alt karakter af et teknisk anlæg.  
 

Tilladelse efter vandløbsloven 

Etablering af en rundbro med en diameter på 12,4 m samt udlægning af trædesten mellem søbredden og 
øen kan sidestilles med at etablere en bro over et vandløb eller en Sø. Derfor kræver sådanne 
anlægsarbejder en tilladelse efter vandløbslovens § 47 samt kapitel 2 i bekendtgørelse om 
vandløbsregulering og restaurering m.v. Der kræves ligeledes en tilladelse til midlertidig sænkning af 
vandstanden i søen i forbindelse med anlægsarbejdet. Tilladelsen meddeles i henhold til vandløbslovens 
§ 18.  
 
Projektet omfatter ligeledes to gynger på øen samt et stativ til armgang mellem søbredden og øen. Da 
disse elementer ikke medfører anlægsarbejder i søens bund eller bredder samt heller ikke vurderes at 
kunne påvirke vandføringsevnen gennem Anlægssøen, er det Vesthimmerlands Kommunes vurdering, 
at disse elementer ikke kræver tilladelse efter vandløbsloven. 
 
Den ansøgte rundbro og trædestenene ønskes placeret mellem hhv. vest- og østsiden af øen og 
søbredden, således der bliver forbindelse til øen fra land.  
 
Der findes ikke et vandløbsregulativ for den nederste del af Aarsgrøften, hvorfor der heller ikke er 
defineret en regulativmæssig bundkote eller vandføringsevne for anlægssøen. Anlægssøen vurderes at 
have en vanddybde på 40-50 cm og vandsluget  mellem øen og søbredden har en samlet bredde på 
minimum 14 m. Da Aarsgrøften flere steder nedstrøms Anlægssøen kun har en bundbredde på under 2 
m, vurderes de 17 pælepar samt de få trædesten, der etableres i søen, ikke at påvirke vandføringsevnen 
i søen nævneværdigt, da det stadig vil være strækningerne op- og nedstrøms søen, der vil udgøre den 
hydrauliske begrænsning. Dermed vurderes de ansøgte tiltag i søen heller ikke at medføre nogen form 
for opstuvning i søen under kraftige afstrømningshændelser. 
 
I forbindelse med anlægsarbejdet vil vandstanden i søen midlertidigt blive sænket 20-30 cm. Da denne 
sænkning kun vil stå på i 2-3 arbejdsdage, og ikke vil sænke vandstanden mere end, at hele søbunden 
stadig vil være vanddækket, vurderes dette indgreb ikke at have økologisk betydning for den flora og 
fauna, der lever i og omkring Anlægssøen og Aarsgrøften. Samtidig vil vandstandssænkningen ikke 
medføre, at Aarsgrøften periodisk løber tør for vand og vandføringen i Aarsgrøften vurderes næsten ikke 
at blive påvirket op- og nedstrøms søen. 
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Med de i denne tilladelse stillede vilkår vurderes det ansøgte projekt ikke at være i strid med vandplanen 
for området, da projektet ikke vurderes at forringe Aarsgrøftens muligheder for på sigt at opnå 
målsætningen i vandområdeplanen. 
 
Anlægsarbejdet forventes udført i løbet af sommeren 2021 og alle udgifter forbundet med arbejdet 
påhviler Vesthimmerlands Kommune. 
 
Denne tilladelse må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet uden klage. 
  

Natura 2000 og bilag IV-arter 
Ifølge habitatbekendtgørelsen (Bek. nr. 1595 af 6. december 2018) skal der foretages en vurdering 
af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-
område væsentligt. 
 
Aars sø ligger 1400 m vest for den sydligste del af Halkær ådal, som er omfattet af Natura 2000-område 
H15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal.  
 
Fra anlægssøen løber Aarsgrøften sydpå, og løber igennem Tvebjerg sø, inden den udløber i 
Herredsbækken. Herredsbækken løber ind i habitatområdet.   
 
Hvis der skulle ske en mindre sedimentvandring i forbindelse med anlægsarbejdet, vil det ende i 
Tvebjerg sø, og fanges her, så der ikke sker en påvirkning af Herredsbækken.  
 
Vi vurderer derfor ikke, at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer eller programmer, vil 
medføre en væsentlig påvirkning af arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for N15.  
 
Flere dyr og planter er optaget på bilag IV efter EF-habitatdirektivet. Der kan jf. habitatbekendtgørelsen 
(Bek. Nr. 1595 af 6. dec. 2018) ikke gives tilladelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge 
yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.  
 
Der er kendskab til forekomst af odder i mange af kommunens vandløbssystemer, og der er observeret 
odder i anlægget ved mindst en lejlighed. De mange meter rørlagt vandløb nedstrøms søen, udgør dog 
en betydelig spærring, så der næppe er et ordentligt fødegrundlag for længere varigt ophold for odderen. 
Søens funktion som yndet tilholdssted for borgere, udgør også en væsentlig forstyrrelsesfaktor. Vi 
vurderer derfor ikke, at søen er et muligt yngle- og rasteområde for odderen.  
 
Der er ikke kendskab til andre bilag-IV-arter i søen, men vi finder det ikke sandsynligt, at søen udgør et 
raste- eller yngleområde herfor.  Samlet vurderes det derfor, at projektet med de stillede vilkår ikke vil 
medføre en negativ påvirkning af arter optaget på habitatdirektivets bilag IV, samt deres yngle- eller 
rasteområder. 
 

Kommuneplan 
Området er udlagt til offentlige formål jf. kommuneplan 2017. Specifik anvendelse er angivet til 
nærrekreativt område.  
 
Det ansøgte vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer. 
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Projektets påvirkning af miljø  
De kriterier, der skal bruges ved vurdering af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på miljøet, er 
beskrevet i bilag 3 i bekendtgørelse nr. 973

1
.  

 
Vesthimmerlands Kommune har ved en gennemgang af bilag 2 i bekendtgørelsen med henblik på 
vurdering af, om der skal screenes for VVM-pligt, vurderet, at projektet ikke vil medføre væsentlig 
indvirkning på miljøet, og at projektet ikke i sig selv er af en sådan størrelse, at det er relevant at 
overveje udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Det er derfor kommunens vurdering, at projektet ikke skal 
screenes for VVM-pligt. 

Forholdet til museumsloven 
Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks 
anmeldes til Vesthimmerlands Museum, tlf.: 98 62 35 77, e-mail: byggesager@vmus.dk (jf. 
museumslovens § 27, stk. 2). Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til samme museum. 
 

Tilladelse efter anden lovgivning 
Alle former for arbejder udover sædvanlig vedligeholdelse i beskyttede vandløb/søer eller vandløb/søer i 
beskyttet natur kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Formålet med beskyttelsen er at 
bevare vandløb/søer som levested for vilde dyr og planter. Vesthimmerlands Kommune vurderer derfor, 
at det ansøgte projekt kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.  
 
Denne dispensation er meddelt i en selvstændig afgørelse. 

Kommunens bemærkninger 
Afgørelsen vurderes at være i overensstemmelse med lovens formål, vandområdeplanens samt 
kommuneplanens retningslinjer. Desuden vurderer vi, at projektet, med de i tilladelsen stillede vilkår, ikke 
påvirker beskyttede planter, dyr eller deres levesteder i området. 

Offentliggørelse 
Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside https://vesthimmerland.dk/politik-og-
faellesskab/hoeringer-og-afgoerelser/vandloeb  under ”Vandløb”, til gennemsyn i den lovpligtige 4 ugers 
klageperiode. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Anders Gade 
Sagsbehandler 

                                                      
 
1 Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 973 af 25. juni 2020. 

mailto:byggesager@vmus.dk
https://vesthimmerland.dk/politik-og-faellesskab/hoeringer-og-afgoerelser/vandloeb
https://vesthimmerland.dk/politik-og-faellesskab/hoeringer-og-afgoerelser/vandloeb


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Kopi til: 

 Ansøger 

 Bredejere 

 Danmarks Naturfredningsforening: dnvesthimmerland-sager@dn.dk; vesthimmerland@dn.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk, vesthimmerland@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening: dbf.oestjylland@gmail.com   

 Miljøstyrelsen: mst@mst.dk  

 Vesthimmerlands Museum: byggesager@vmus.dk   

 Friluftsrådet: kraghchr@post3.tele.dk  

 Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk; 

himmerland@sportsfiskerforbundet.dk  

 Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk 

 Dansk Entomologisk Forening: def@entoweb.dk 

 Fiskeriinspektorat Vest: frederikshavn@naturerhverv.dk 

 Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

 Dansk Fritidsfiskerforbund: teamstr@gmail.com  

 Ålaug Vesthimmerland: hok@agrinord.dk; sivigaard@yahoo.dk  

 Kystdirektoratet: kdi@kyst.dk  

 Aalestrup Lystfiskerforening: skgodsk@gmail.com 

 Sportsfiskerforeningen Pirken: schiby01@gmail.com
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Bilag 1 

Klagevejledning 

Kommunens afgørelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

 

Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger fra offentliggørelsen. 

 

Vandløbsloven: 

Ansøger, ejer, enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i afgørelsen, offentlige myndigheder, 

samt en række foreninger og organisationer kan klage over kommunens afgørelse.  

Hvis du ønsker at klage 

Du skal klage skriftligt på klageportalen via borger.dk, virk.dk eller direkte gennem link til Nævnenes Hus 

klageportal. 

 

Der er direkte link via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk/start-din-

klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/  

 

Det kan være belagt med gebyr at klage. Reglerne fremgår af samme hjemmeside om klagevejledning 

Link til Klagevejledning Nævnenes Hus  

 

Hvis du er fritaget for digital post, kan du anmode om at blive fritaget for at benytte klageportalen. Du 

sender klagen og anmodningen om fritagelse til natur@vesthimmerland.dk eller på papirpost til 

Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars. 

Hvis der kommer en klage 

Hvis der kommer en klage fra en anden, vil du blive orienteret.  

 

En rettidig klage gør, at dispensationen/tilladelse ikke må udnyttes, med mindre Miljø- og 

Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet.  

 

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.   

http://borger.dk/
http://virk.dk/
https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
mailto:natur@vesthimmerland.dk


 
 

 

Søgsmål 

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven 

være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 2 – Projekterede tiltag 

 
 
 
 
  



 
 

 

Bilag 3 – Oversigtskort 
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