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Havbrovej 109, 9600 Aars - Dispensation til oprensning af regnvandsbassin
Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed dispensation til oprensning af regnvandsbassin.
Dispensation er givet efter naturbeskyttelseslovens § 65, idet der dispenseres fra
naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttede naturtyper). Dispensationen bortfalder automatisk, hvis den ikke
er udnyttet inden 3 år.
Det er muligt at klage over afgørelsen indtil 4 uger fra brevets dato. Du må ikke udnytte dispensationen,
før klagefristen er slut. Se vedlagte klagevejledning (Bilag 2).

Vilkår for dispensationen
Anlæg:
1. Oprensningen må af hensyn til dyre- og plantelivet i bassinerne kun ske i perioden 1. august-1.
marts.
2. Ved oprensningen må der kun fjernes aflejret materiale til oprindelig bund.
3. I forbindelse med selve oprensningen må der ikke ledes vand til Havbro Bæk, da det kan indeholde
store mængder opslæmmet materiale.
4. Afdrypning, placering og bortskaffelse af sediment skal ske efter aftale med kommunens
miljøafdeling.
5. Jordflader/brinker må tilsås med almindeligt græsfrø uden kløver.
6. Færdsel på tilstødende arealer skal aftales med ejer og/eller bruger af arealerne.
7. Vesthimmerlands Kommune skal kontaktes, hvis der stødes på uforudset forurening under
arbejdet.
8. Vesthimmerlands Museum skal kontaktes, hvis der stødes på arkæologiske fund.

Det er din pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om dispensationens indhold.

Begrundelse for afgørelsen

Bassinet er registreret som beskyttet sø og er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 – beskyttede
naturtyper. Alle tilstandsændringer af beskyttet natur kræver dispensation (se Bilag 3). Vilkårene er stillet
for bedst muligt at beskytte sø og de planter og dyr, som lever der.
Regnvandsbassiner kan være værdifulde som biotoper for padder, insekter, fugle, planter m.m. En
oprensning vil primært sikre funktionalitet og ske på en måde, der ikke medfører varige
tilstandsændringer for dyr og planter, herunder især padder samt vand- og sumpplanter.
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Besigtigelsen den 22. september 2021 gav ikke anledning til at stille vilkår om at beholde områder med
sumpvegetation.
Afløb fra bassinet løber til Havbro Bæk. Det vurderes, at vand fra bassinet ikke må pumpes/ledes til
bækken, når bassinet skal tømmes, da det vil kunne påvirke vandløbets kvalitetsmålsætning. Ansøger
vurderer ikke der er behov for at pumpe vand fra bassinet ved oprensning og vil i tilfælde af et sådant
behov pumpe det til spildevandsbrønd i vej (Se bilag 1).
Kommunen vurderer, at med de stillede vilkår vil en oprensning forstyrre det lokale plante- og dyreliv
kortvarigt, og det vil på sigt ikke påvirke medføre en negativ tilstandsændring.
Afgørelsen vurderes at være i overensstemmelse med lovens formål og kommuneplanens retningslinjer.
På den baggrund vurderes projektet at være et særligt tilfælde, hvortil der kan gives dispensation.

Sagsfremstilling

Vesthimmerlands Kommune modtog den 9. september 2021 din ansøgning om dispensation til
oprensning af regnvandsbassin på matr.nr. 7000c Sdr. Havbro, Havbro. Ejendommen ligger på
Havbrovej 109, 9600 Aars og er ejet af Vesthimmerlands Kommune. Se vedlagte kortbilag (Bilag 1).
Formålet med oprensningen er at genskabe bassinets funktion og dermed minimere tilførsel af organisk
stof samt næringsstoffer til recipienten.
Bassinet er etableret mellem 1995 og 1999, jf. luftfoto og blev senest oprenset i 2016/2017.
Oprensningen er planlagt til at ske i vinteren 2021. Håndtering og placering af opgravet sediment skal
aftale med kommunens miljøafdeling. Som det fremgår af bilag 1 udlægges jernplader (markeret med
blåt) omkring bassinet for at skåne det omkringliggende areal.
Bassinet blev besigtiget den 22. september 2021. Ved besigtigelsen fremstod bassinet tilgroet især med
tagrør samt andre græsser, urter og vedplanter:
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Foto taget af regnvandsbassin set franord-nordvest

Bassinet ligger tæt på Havbro Bæk (mod nord). Der er indløb i syd:

Indløb i den sydlige del af bassinet.
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Afløb mod Havbro Bæk er placeret i den nordlige del af bassinet:

Afløb fra bassin i den nordlige del.

Græsarealer ned til bassinet er slået. Bassinkanter er primært bestående af jord, men betonkant på
noget af vestsiden af bassin. Der er meget lidt vandspejl i bassinet. Vandet i bassinet er grumset og der
er en del slam i bassinet.
I bassinet blev foruden tagrør fundet rødel, lådden dueurt, lysesiv, vandpileurt, bredbladet dunhammer,
stor nælde, vejbredskeblad, dyndpadderok, agerpadderok, knæbøjet rævehale og gråpil.
Ved besigtigelsen var der ingen tegn på padder (herunder spidssnudet frø, løgfrø og stor
vandsalamander). Lokaliteten vurderes ikke at være egnet som yngle- og rasteområde for padder, da
den løber tør og er meget eutrofieret.

Side 4 af 10

Foto af den nordlige del af bassinet, hvor tagrør ikke dominerer

Foto taget fra vest-nordvest af den nordlige del af bassinet

Kommunens vurdering
Naturbeskyttelsesloven
Arealet er registreret som § 3 sø og enhver tilstandsændring kræver en forudgående
dispensation fra kommunen efter naturbeskyttelseslovens § 3. Vilkårene i denne dispensation betyder, at
der ikke ændres i regnvandsbassinets fysiske forhold på sigt.
Natura 2000-væsentlighedsvurdering
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 2000område væsentligt.
Det ansøgte projekt er placeret ca. 7,2 km fra nærmeste Natura 2000-område, som er N30 Lovns
Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal samt Skravad Bæk.
Projektet vurderes derfor hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at påvirke
Natura 2000-området eller udpegningsgrundlaget væsentligt grundet den store afstand og projektets
udformning.
Bilag IV – indledende vurdering
Flere dyr og planter er optaget på bilag IV efter EF-habitatdirektivet.
Der er forekomst af odder, spidssnudet frø, markfirben, stor vandsalamander og flagermus i
nærområdet. Bassinet vurderes ikke at være egnet som yngle- og rasteområde for stor vandsalamander
og spidssnudet frø, da bassinet har meget ringe vandflade og er i moderat til ringe naturtilstand. Ved
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oprensning vurderes der efterfølgende større mulighed for disse padder kan anvende bassinet som
levested. Da der ikke sker påvirkning af vandløb, træer og overdrev/hede, vurderes de øvrige bilag IVarter ikke at blive påvirket.
Samlet vurderes det, 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 omfattet af kommuneplanens retningslinje 5.2 vedrørende ”Potentielle økologiske
forbindelseslinjer” Det ansøgte vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanens
retningslinjer.

Yderligere oplysninger

Du kan finde kort, luftfotos og oplysninger om din ejendom på Kommunens digitale kortværk. Find det via
kommunens hjemmeside (søg efter kort i søgefeltet) eller følg linket:
https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?page=Borgerkort&Site=vesthimmerland
Har du brug for hjælp til at navigere i kortet, er du velkommen til at kontakte mig.

Forholdet til museumsloven

Hvis der findes spor af fortidslevn under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks
anmeldes til Vesthimmerlands Museum, 98 62 35 77, e-mail: byggesager@vmus.dk (jf. museumslovens
§ 27, stk. 2).

Tilladelse efter anden lovgivning

Det ansøgte kan også kræve tilladelse fra Vesthimmerlands Kommune som miljømyndighed i forhold til
håndtering af det opgravede materiale.

Behandling af dine oplysninger

I din sag kan der ske behandling af personlige oplysninger. De vil blive behandlet fortroligt og
efter Databeskyttelsesforordningen og lov på området. Har du spørgsmål kan du kontakte
kommunens databeskyttelsesrådgiver på telefon 99 66 78 19 eller e-mail dpo@vesthimmerland.dk. Du
kan læse mere om kommunens persondatapolitik på www.vesthimmerland.dk.
Jeg kan kontaktes på tlf.: 9966 7103 eller e-mail: natur@vesthimmerland.dk.
Med venlig hilsen
Søren Nordahl Hansen
Natursagsbehandler
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Bilag
1. Kortbilag
2. Klagevejledning
3. Lovtekst

Afgørelsen er sendt til:
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Vesthimmerlands Kommune v/Karen Elvang Svendsen: kes@vesthimmerland.dk
Vesthimmerlands Forsyning: info@vhforsyning.dk

Bilag 1 Kortbilag Kortet er ikke målfast.

Kortet viser regnvandsbassin ved Havbrovej 109 med lyseblåt. Regnvandsledning, udløb og Havbro Bæk er markeret med blåt og
spildevandssystem med rødt.

Bilag 2
Klagevejledning
Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger fra offentliggørelsen. Ansøger, ejer, 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-dinklage/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 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.

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 3
Naturbeskyttelseslovens § 3 (Beskyttede naturtyper m.v.)
Søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev m.v.
§ 3. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2, eller af
vandløb eller dele af vandløb, der af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen
er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb.
Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af
1)
2)
3)
4)

heder,
moser og lignende,
strandenge og strandsumpe samt
ferske enge og biologiske overdrev,

når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med de søer, der er nævnt i stk. 1, er større
end 2.500 m2 i sammenhængende areal.
Stk. 3. Der må heller ikke foretages ændring i tilstanden af moser og lignende, der er mindre end 2.500
m2, når de ligger i forbindelse med en sø eller et vandløb, der er omfattet af beskyttelsen i stk. 1.
Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte regler om gødskning på arealer, som er beskyttet efter stk. 2 og 3,
herunder regler om mængden af gødning, der må tilføres disse arealer, og forbud mod gødskning.
Pr. 1. juli 2022 indsættes i Naturbeskyttelsesloven:
§ 4. På arealer, der er omfattet af § 3, stk. 2 eller 3, må der ikke foretages
1) sprøjtning eller i øvrigt anvendes bekæmpelsesmidler,
2) gødskning eller
3) omlægning eller særskilt jordbehandling, jordforbedring, såning eller plantning.
Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for de tiltag, der er nævnt i bestemmelsen, når disse foretages af
hensyn til Forsvarets trænings-, uddannelses-, øvelses- eller missionsaktiviteter.
Stk. 3. Miljøministeren kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra forbuddet i stk. 1.

