Varde Kommune
Naturcenteret
Bytoften 2
6800 Varde

Naturcenteret
Bytoften 2, 6800 Varde

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter
vandløbsloven til omlægning af rørbro i Ralm Bæk.
Varde Kommune ønsker at omlægge rørbro og derved sikre fiskepassage til
de opstrøms dele af Ralm Bæk. Rørbroen udgør en spærring for fisk og fauna
og er en indsats i forbindelse med Statens Vandområdeplan 2015-2021.
Spærringen er i vandplanen benævnt RIB-00913. Vandløbet er beskyttet
under naturbeskyttelseslovens § 3. Projektet har frem til den 27. juli 2016
været i 8 ugers offentlig høring hos berørte lodsejere, samt via kommunens
hjemmeside jf. vandløbslovens bestemmelser for vandløbsrestaurering.
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Indkomne bemærkninger fra offentlighedsfasen
Fiskeriinspektoratet og én lodsejer har meddelt deres opbakning til
projektet. Der er ikke indkommet yderligere bemærkninger.
Varde Kommunes afgørelse
Varde Kommune giver hermed dispensation efter naturbeskyttelsesloven og
tilladelse efter vandløbsloven, til omlægning af rørbroen og i den forbindelse
udligning af faldforholdene ved grusudlægning i vandløbsprofilet op- og
nedstrøms rørbroen. Projektområdet fremgår af vedlagte projektbeskrivelse,
bilag 1.
Afgørelsen er givet på følgende vilkår



Træmassen flises og bortskaffes fra området.
Overskudsjord bortskaffes.

Begrundelse
Varde Kommune har truffet afgørelsen på baggrund af følgende oplysninger
og vurdering:
Vandløbet er omfattet af statens Vandområdeplan 2015 – 2021,
Vandområdedistrikt I og er målsat til ”god økologisk tilstand”. Projektet er
en del af indsatsplanen, som har til formål at skabe fri passage for fisk og
fauna til de opstrøms dele af Ralm Bæk.
Varde kommune vurderer, at projektet sikrer fiske- og fauna passage til de
opstrøms dele af Ralm Bæk og dermed øger mulighederne for en naturlig
reproduktion af bl.a. ørred i vandløbet. Samlet skabes rammerne for at
kunne opfylde kravet om ”god økologisk tilstand”.
Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde
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Varde Kommune skønner, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for
dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret
kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke.
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VVM-pligt
Varde kommune har i VVM – screening vurderet, at projektet ikke er VVMpligtig.
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Regulativmæssige ændringer
I forbindelse med godkendelse af projektet vedtages samtidigt ændringer
af det nugældende regulativ for Ralm Bæk indenfor projektstrækningen.
De fremtidige regulativmæssige dimensioner for projektstrækningen
fremgår af tabel 1.
Ændringerne vil være at optage i regulativet ved førstkommende revision af
dette.
Station
m

Bund
kote
DVR
90

2391

8,50

2367

8,36

Fald
i
o/oo

m

X
5,6
x

2,3
2359

2353

Bundbredde

Anlæg
højre
bred

Anlæg
venstre
bred

Bemærk
ning

1:1

1:1

Start
stryg

2,0

Indløb
rørbro
ø80

Ø 0,80

8,34

8,32

x
3,3
x

2,0

1:1

1:1,5

Udløb
rørbro
ø80
Slut
stryg

Tabel 1. Nye regulativmæssige bundkoter, fald, bundbredde og anlæg.
Tidsplan og økonomi
Projektet påregnes gennemført ultimo 2016.
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Der er opnået tilsagn fra vandløbsrestaureringspuljen hos NaturErhverv på
kr. 69.375. Diverse arbejder udover dette tilsagn finansieres af Varde
kommune.
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Tilsyn
Tilsynet med projektet foranlediges af Varde Kommune, Naturcenteret.
Lodsejere
Rørbroen ligger i skellet mellem matr. nr. 1o Tastrup By, Thorstrup og 2f
Tastrup By, Thorstrup.
Matrikel nr.
1o Tastrup By,
Thorstrup
2f Tastrup By,
Thorstrup

Adresse
Tastrupvej 16
6800 Varde
Lundvej 230
6800 Varde

Ejer
Hennebjerg Knud
Jørn Ditlevsen

Klagebestemmelser
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges
klagefristen til den følgende hverdag.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
www.nmkn.dk.
Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk.
Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk typisk med NEM-ID. Klagen
sendes via Klageportalen til Varde Kommune.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i
Klageportalen.
Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr.. Du betaler gebyret med
betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet 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
begrundet anmodning til Varde Kommune, vandmiljø, Bytoften 2, 6800
Varde eller på e-mail til vardekommune@varde.dk.
Varde Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og
Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes.
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Afgørelsen/dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Natur- og
Miljøklagenævnet bestemmer andet.
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Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6
måneder fra afgørelsen er bekendtgjort af kommunen eller – i forbindelse
med klage – af Natur- og Miljøklagenævnet.
Dispensationen efter naturbeskyttelsesloven kan påklages til Natur- og
Miljøklagenævnet af
adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø,
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører
sådanne interesser.
Klagefristen er 4 uger fra den 3. august 2016, hvor dispensationen
bliver annonceret på kommunens hjemmeside.
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Afgørelser efter vandløbsloven kapitel 6 og 8 kan påklages til Natur- og
Miljøklagenævnet af
adressaten for afgørelsen.
enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i
sagens udfald.
en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund
kan påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 efter
miljøministerens nærmere bestemmelse.
Klagefristen er 4 uger fra den 3. august 2016, hvor tilladelsen
bliver annonceret på kommunens hjemmeside.

Afgørelsens gyldighed
Hvis der ikke bliver klaget, må dispensationen og tilladelsen udnyttes, når
klagefristen er udløbet.
Hvis der bliver klaget over afgørelsen, skal sagen afgøres endeligt af Naturog Miljøklagenævnet. Dispensationen må i så fald ikke udnyttes,
medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.
Dispensationen efter naturbeskyttelsesloven og tilladelsen efter
vandløbsloven bortfalder, hvis de ikke er udnyttet inden 3 år fra i dag.
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Med venlig hilsen

Flemming Sørensen
Miljømedarbejder
E flso@varde.dk

