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Tilladelse til opsætning af Trallebænk på broanlægget ved Nørresøbadet
Viborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens § 47 til ændring
af badebro i Nørre Sø, Viborg beliggende ved Nørresøbadet. Se vedlagte kortbilag
for placering af badebro.
Der gives samtidig tilladelse efter § 30 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og
-restaurering m.v. til at iværksætte arbejdet før klagefristens udløb. Iværksættelse af
arbejdet indebærer ingen begrænsning i Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at
ændre eller ophæve en påklaget tilladelse.
Tilladelsen gives på følgende vilkår:
1. Bænken må ikke males i lyse eller stærke farver.
2. Etableringen og den fremtidige vedligeholdelse af bænken påhviler ejer af
matrikel 404s, Viborg Markjorder.
3. Tilladelsen skal udnyttes og arbejdet være udført inden tre år fra den dato,
tilladelsen er meddelt.
4. Anlægget færdigmeldes til Natur og Vand, der herefter syner arbejdet.
Lovgrundlag
Etablering eller ændring af alle former for broer, overkørsler eller lignende kræver
en tilladelse efter vandløbsloven.
Tilladelsen er givet i medfør af:
a. § 47, samt kapitlerne 15 og 16 i Lov om vandløb (LBK nr. 127 af 26. januar
2017)
b. Kapitlerne 4, 5, 8 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering
m.v. (BEK nr. 834 af 27. juni 2016)
Projektbeskrivelse
Den 5. april 2017 modtog kommunen en ansøgning om renovering af
Nørresøbadet ved Nørre Sø, Viborg.
Viborg Kommune, Natur og Vand har fået bevilliget 2.000.000 kr. til renovering af
Nørresøbadet. Viborg Kommune ejer og driver det offentlige søbad og
friluftsområde Nørresøbadet ved Viborg Nørresø, Gefionsvej 16, matr. nr. 404s
Viborg Markjorder. Energi Viborg A/S ejer og driver spildevandsanlægget på matr.
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nr. 404ay Viborg Markjorder. For begge matrikler gælder lokalplan nr. 149, og
området er belagt med forskellige servitutter. Viborg Kommune har den 4. maj
2017 meddelt dispensation/tilladelse til projektet med undtagelse af et enkelt
element. Det drejer sig om nr. 4 opsætning af bænk på broanlægget.
Der ønskes opsat en Trallebænk med metalben. Den ønskes placeret på det brede
opholdsområde længst mod NØ (se oversigtskort i bilag 1).
Kommunens vurdering
Nørresø er i vandområdeplanen for 2015-2021 målsat til God Økologisk Tilstand
inden 2021. I bedømmelse af tilstanden indgår følgende kvalitetselementer:
klorofyl, fytoplankton, undervandsplanter og fisk. Tilstanden af Nørresø er moderat,
men tidsfristen for målopfyldelse er udskudt.
Vandløbslovens formål er at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand,
navnlig overfladevand, spildevand og drænvand. Fastsættelse og gennemførelse
af foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav
til vandløbskvaliteten, som fastsættes i henhold til anden lovgivning.
Det er kommunens vurdering, at sagen hverken har indflydelse på vandløbets
afstrømningsmæssige eller på de miljømæssige forhold. Viborg Kommune
vurderer, at etablering af bænken på badebroen ikke vil beskadige eller ødelægge
hverken yngle- eller rasteområder for arter med særlig beskyttelsesstatus (EFHabitatdirektivets bilag IV-arter). På baggrund af dette, har Viborg Kommune
besluttet, at anvende forenklet procedure, jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 834 af 27.
juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.
Sagen er behandlet af Klima- og Miljøudvalget den 22. juni 2017, som besluttede
at der skal meddelelse tilladelse til etableringen af Trallebænken.
Hidtidig praksis har været, at hver sag bliver afgjort på baggrund af en vurdering af
den konkrete sag. Det har også været hidtil praksis at meddele tilladelser til stort
set alle nye broer uden for rørskovsbræmmer i Nørre- og Søndersø, der ikke
overstiger 1,50 m i bredden og 8,00 m i længden.
Den eneste ændring af broen er i dette tilfælde etablering af en bænk på
broanlægget. I tidligere sager om offentlige broanlæg er det relevant fremhæve
anløbsbroen ved Sønæs, hvor der er etableret gelænder på broanlægget.
Etablering af gelænder er også et anlæg på broen ligesom en bænk. I denne sag
vil bænken komme almenheden til gode, og opsættes ifm. et større friluftsanlæg og
Viborg Kommune vurderer derfor, at der kan meddeles tilladelse til etablering af
bænken i lighed med tidligere sag.
Orientering af Viborg Museum ved fund
Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for
iværksættelse af jordarbejde skal man orientere sig om museumslovens §§ 25-27.
Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og
anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om
sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning samt information om de
finansieringsmæssige forhold. Yderligere oplysninger om loven kan findes på
Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder skal arbejdet straks standses i
det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til museet.
Spørgsmål herom kan rettes til Viborg Museum.
Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside
www.viborg.dk/vandloebslov den 29. juni 2017. Der er fire ugers klagefrist på
afgørelsen, jf. klagevejledningen i bilag 1.
Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler.
Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning.
Med venlig hilsen

Florian Rasmussen
Biolog
Kopi til:
• Miljøstyrelsen – national, mst@mst.dk
• Miljøstyrelsen – lokal, ojl@mst.dk
• Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
• Danmarks Naturfredningsforening – lokal, dnviborg-sager@dn.dk
• Dansk Ornitologisk Forening – national, natur@dof.dk
• Dansk Ornitologisk Forening – lokal, viborg@dof.dk
• Dansk Botanisk forening Jylland, dbf.oestjylland@gmail.com
• Dansk Entomologisk Forening, def@entoweb.dk
• Dansk forening for rosport, dffr@roning.dk
• Dansk kano- og kajakforbund, miljo@kano-kajak.dk
• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
• Sportsfiskerforbundet (Viborg), jkm@sportsfiskerforbundet.dk
• Sportsfiskerforbundet, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
• Danske Vandløb, dv@danskevandloeb.dk
• Friluftsrådet LimfjordSyd, ajj-7600@webspeed.dk
• Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
• Viborg Sportsfiskerforening, Jørgen Buch, formand@vsf.dk
• Viborg Fiskeriforening (VIBFISK), vibfisk@gmail.com og
jonner@mail1.stofanet.dk
Bilag:
1. Oversigtskort
2. Klagevejledning

Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og klagefristen er 4
uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes
klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Afgørelsen kan efter vandløbsloven påklages af:
1. Den, afgørelsen er rettet til
2. Enhver, der må have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
3. En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker (jf.
vandløbslovens §84)
Såfremt der bliver klaget over afgørelsen, må den ikke udnyttes medmindre Miljøog Fødevareklagenævnet opretholder afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet
kan dog i særlige tilfælde ophæve denne opsættende virkning.
Klager kan indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på Miljø- og
Fødevareklagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk. Her kan du også læse mere
om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen kan også findes på
www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du kan logge på med NEM-ID.
Klagen sendes via Klageportalen til Viborg Kommune. En klage er indgivet, når
den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen.
Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at
bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Kommunen, som
har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til
klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.
Gebyr
Det koster et gebyr at klage over afgørelsen. Gebyrets størrelse er pr. 1. februar
2017 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.
Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved
elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en
fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.
Gebyret tilbagebetales, hvis:
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende
klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og
Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er
forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er
medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret,
hvis:

•

•

der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller
førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at
klager trækker sin klage tilbage, eller
klager der i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og
Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler
imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent,
herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
Spørgsmål om betaling og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Nævnets afgørelser kan ikke anbringes for anden
administrativ myndighed.

