
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Tilladelse til udskiftning af bro over Århus Å v. 
Solbjerg Søvej 

Skanderborg Kommune, Vand og Natur meddeler hermed 
tilladelse til at udskifte eksisterende bro, med et fladbundet 
stålrør i Århus Å v. Solbjerg Søvej. 
 
Afgørelsen er truffet efter vandløbsloven, bekendtgørelse om 
vandløbsregulering og restaurering mv., vandløbsregulativ for 
Århus Å samt iht. naturbeskyttelsesloven.  
 
Tilladelsen er givet på baggrund af oplysningerne indsendt i 
mailkorrespondance indledt af ansøger i september 2021. 
 
På næste side (figur 1) ses placeringen af broanlægget i Århus Å.   
 
Det er en forudsætning for tilladelsen, at nedenstående vilkår 
overholdes. 
 

Vilkår for tilladelsen 

• Anlægsarbejdet skal udføres som angivet i ansøgnings-
materialet og aftalt i efterfølgende mailudveksling.  

• Ansøger har pligt til at udlevere denne afgørelse til den 
eller de udførende part(er) og har ansvaret for, at vilkårene 
heri overholdes. 

• Ansøger er ligeledes ansvarlig for at øvrig gældende 
lovgivning samt relevante normer og standarder 
overholdes. 

• Røret som erstatter den nuværende bro udgøres af et 
fladbundet stålrør med højde på 2,83 meter og bredde på 
4,45 m, hvor den er bredest. (Se figur 2). 

• Røret placeres så vandløbsbunden har samme fald og 
ligger i samme kote, som i dag.   

• Røret placeres så vandløbsbunden gennem røret får et 
ubrudt forløb uden styrt i overgangen ml. naturlig 
vandløbsbund og rør.  

• Anlægsarbejdet må ikke give anledning til erosion, 
materialeflugt eller anden forurening af vandløbet.  
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• Der skal efter behov føres tilsyn med den midlertidige pumpeløsning. Hvis der varsles 
f.eks. kraftig nedbør, skal tilsynsfrekvensen tilpasses herefter -også i weekender og 
lign.  

• Der skal etableres faunapassage gennem røret, med særligt fokus på odderen. Langs 
den højre rørside laves en ”fuldt løbende banket” ca. i kote 49.85-49.90 og i den 
modsatte side udlægges store trædesten (se flere detaljer side 4 og 5).  

• Såfremt der sker skader i vandløbet, påhviler det ansøger straks at udbedre disse.  

• Fremtidig vedligeholdelse af rørbro og dertil hørende faunapassage påhviler broejer. 

• Ansøger har forud indhentet accept af projektet fra bredejerne for den berørte del af 
vandløbet.  

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

• Skanderborg Kommune, Vand og Natur underrettes om hvornår arbejdet igangsættes 
og igen når det er afsluttet (natur@skanderborg.dk) 

• Såfremt der sker utilsigtede hændelser under arbejdet, som påvirker vandkvalitet, 
vandføringsevne mv. skal Skanderborg Kommune, Natur og Vand straks kontaktes (tlf. 
87947744). 

 

 

 

Figur 1: Placering af vejoverføringen af Solbjerg Søvej over Århus Å. 
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Figur 2: Oversigtstegninger -udskiftning af bygværk med fladbundet rør. Obs! banketterne i røret 
udformes anderledes af hensyn til faunapassage og fysisk variation i vandløbet.  

 
Sagens oplysninger 
Skanderborg Kommunes afdeling for vej og trafik har i september 2021 opstartet dialog 
omkring myndighedsgodkendelse af udskiftningen af nuværende bygværk under Solbjerg 
Søvej i Århus Å med fladbundet stålrør, idet bygværket er i dårlig stand og kræver et indgreb.  
 
Detaljerede oplysninger omkring røret fremgår af ovenstående tegninger. Overordnet er der 
tale om et fladbundet stålrør med højde på 2,83 meter og bredde på 4,45 m, hvor den er 
bredest.  
 
Vej og Trafik er indstillet på at udføre faunapassage efter team Vand og Naturs anvisninger.  
 
Der etableres en midlertidig pumpeløsning, hvor vandløbsvandet pumpes ”omkring broen” i 
rør. Det forventes at pumpeløsningen er nødvendig at opretholde ca. 1 uge.  
 
Der er i øvrigt indhentet accept af projektet fra begge de bredejere udskiftningen af broen 
vedrører.  
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Skanderborg Kommunes vurdering og bemærkninger 
Skanderborg Kommune vurderer, at der kan meddeles tilladelse og dispensation til det 
ansøgte, idet ændringen af vejoverføringen, med de stillede vilkår ikke vil påvirke natur og 
miljø væsentligt.  
 
Vandløbsloven, vandområdeplan og vandløbsregulativ 
Den ”lukkede del” af rørlægningen strækker sig over ca. 15 meter, hvilket er længere end den 
nuværende broløsning. Vandløbsstrækningen har i dag ikke de bedste fysiske forhold og med 
udlægning af trædesten til odderen og et supplement af andre større sten samt grus, vurderer 
vi at den fysiske variation vil forbedres på stedet. Røret anlægges også med meget moderat 
fald svarende til der er på lokaliteten i dag, hvorfor det ikke giver problemer med passage for 
fisk mv.  
 
Århus Å er i gældende Vandområdeplan 2015-2021 målsat til at opnå god økologisk tilstand. 
Den nuværende tilstand er ”moderat” vurderet ud fra kvalitetselementerne smådyr (DVFI) og 
fisk, der begge har klassifikationen ”ringe”.  
 
Udskiftning af broen samt de planlagte tiltag vurderes ikke at være en hindring for, at 
vandområdet senere kan opnå målopfyldelse.  
 
Odderpassagen indrettes med fast fortløbende banket i vandløbets højre side. 
Vintermiddelvandstanden for kommende vandløbsregulativ er beregnet til at ligge i kote 
49,70-75 under broen, hvorfor odderpassagen bør anlægges i kote 49.85-49.90. Banketten 
anlægges så den evt. skråner let ned mod vandoverfladen (se figur 3a). Således bliver der ikke 
et stort niveauspring ml. banket og vandoverfladen uanset vandstand. Passagen bliver let at 
anvende for såvel odder som for andre arter.  

 

 

Figur 3a: Fast banket, let skrånende, til inspiration. Foto lånt fra ”Faunapassager for Odder -et mini-
inspirationskatalog til de fynske kommuner” efter aftale med forfatter Mads Syndergaard. 
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Langs vandløbets modsatte side udlægges store trædesten -gerne sten som skråner ensidigt så 
odderen let kan komme op uanset vandstanden i åen. Det behøver ikke ligge helt så mange 
sten som på figur 3b, men få meter inde fra hver side lægges sten for at lokke odderen ind i 
røret samt et par enkelte i den midterste del af røret.  

Figur 3b: Foto fra Sønderjysk vandløb af trædestensmodellen til inspiration. Foto lånt fra 
”Faunapassager for Odder -et mini-inspirationskatalog til de fynske kommuner” efter aftale med 
forfatter Mads Syndergaard 

 
WSP Denmark A/S har beregnet at røret ”er stort nok til at kunne føre de i beregningerne 
anvendte afstrømninger” og vurderer at ved ”almindelige” afstrømninger har den nye bro lidt 
bedre vandføringsevne end den tidligere.  
 
Naturbeskyttelsesloven 
Århus Å er karakteriseret som beskyttet natur iht. Naturbeskyttelseslovens § 3. Det betyder, at 
man ikke uden tilladelse må lave indgreb, der kan ændre naturtilstanden. Kommunen kan 
som myndighed kun give tilladelse, hvis der er tale om et indgreb af underordnet naturmæssig 
betydning, eller hvis der er særlige forhold, som taler for en tilladelse.  
 
Etableringen og derefter tilstedeværet af rørbroen forventes ikke at have nogen væsentlig 
påvirkning på bækken, hvorfor kommunen mener der kan meddeles dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens § 3, til det ansøgte.  
 
Århus Å er omfattet af å-beskyttelseslinjer jf. naturbeskyttelseslovens § 16 og indenfor disse 
må der ikke ske ændringer i bl.a. terrænet uden forudgående dispensation. Idet vi tillader 
dette projekt i henhold til vandløbsloven behandler vi dog ikke terrænændringen særskilt jf. 
naturbeskyttelseslovens § 16 stk. 2, 1). 
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Natura 2000-områder og bilag IV–arter  
Ifølge habitatbekendtgørelsen, kan kommunen ikke give tilladelse efter vandløbslovens § 47 
og/ eller dispensere fra naturbeskyttelseslovens § 3, hvis et projekt vurderes at kunne forringe 
eller skade et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-område) eller, hvis 
projektet vurderes at kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, 
der er optaget på habitatdirektivets bilag IV. 
 
Det ansøgte etableres ikke i et Natura 2000-område. Der er ca. 7,5 km til nærmeste udpegede 
område (Område nr. 233: Brabrand Sø med omgivelser (H233). Se evt. mere om Natura 2000 
områder mv. på Miljøstyrelsens hjemmeside: fakta om Natura 2000-områderne. 
 
På baggrund af afstanden til området og rørbroen, i denne henseende, beskedne omfang, 
vurderes ingen Natura 2000-områder og ingen arter eller naturtyper, der er på 
udpegningsgrundlaget for habitatområdet, at blive påvirket af projektet. 
 
Odder er på bilag IV-listen og den lever generelt ved vandløb og søer og tilbage i 2011 har man 
observeret spor fra odderen netop ved den pågældende lokalitet. Vandløbene fungerer både 
som levested og som spredningskorridorer mellem forskellige øvrige levesteder for odderen. Vi 
vurderer, at med de planlagte tiltag med odderpassage og udlægning af trædesten vil odderen 
fortsat kunne passere under vejen. Lokaliteten er ikke et oplagt yngle -eller rasteområde, da 
der bl.a. ikke er betydelige områder med krat/buskads og dermed ikke gode skjul for odderen. 
Vi vurderer dermed at ingen yngle- eller rasteområder for odderen beskadiges eller ødelægges 
med dette projekt passagen under vejen forventes omvendt forbedret. 
 
Etableringen af rørbroen vurderes heller ikke, at påvirke øvrige bilag IV-arters yngle- og 
rasteområder. 
 
Fortidsminder 
Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejdet skal arbejdet standses jævnfør 
Museumslovens § 27, stk. 2. Fundet skal straks meddeles til Skanderborg Museum, f.eks. på e-
mail til:  info@skanderborgmuseum.dk. Eventuelle spørgsmål forud for arbejdet kan ligeledes 
rettes til Skanderborg Museum. 
 
Øvrigt 
Ansøger er selv ansvarlig for at indhente oplysninger om eventuelle ledningsanlæg fra 
ledningsejerregistret (https://ler.dk/) 

Skanderborg Kommune, Natur og Vand kan ikke på noget tidspunkt gøres ansvarlig for 
eventuelle skader, der kan henføres til projektet. 
 
Lovgrundlag 

• Vandløbslovens § 47 (LBK nr. 1217 af 25. november 2019) 

• Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. § 9 stk. 2. (BEK nr. 834 
af 27. juni 2016) 

• Naturbeskyttelsesloven § 65 stk. 2 (LBK nr. 1986 af 27. oktober 2021) 

• Habitatbekendtgørelsen §§ 6 og 10 (BEK. nr. 1595 af 6. december 2018) 
 
Høring 
Skanderborg Kommune har jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering 
m.v. valgt at fravige bestemmelsen i § 15 om at ”fremme sagen” via offentliggørelse af projektet 
forud for afgørelsen, idet projektet ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets 
afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold. 
 
Klagevejledning 
Vandløbsloven 
Afgørelse efter Vandløbslovens § 47 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af: 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/fakta-om-omraaderne/
mailto:info@skanderborgmuseum.dk
https://ler.dk/Portal/P.1.Forside.aspx
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• Den som afgørelsen er rettet til, 

• Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, 

• En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. 
 
Naturbeskyttelsesloven 
Dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 65 kan påklages til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet af: 

• Ansøgeren, 

• Ejeren af den pågældende ejendom, 

• Offentlige myndigheder, 

• En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 

• Lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen 

• Landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø 
eller rekreative interesser som formål 

 
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fra 23.november 2021 og annonceres 
efterfølgende i Uge-Bladet Skanderborg. 
 
Du klager via klageportalen, som du kan tilgå via dette link: Klageportalen. Du logger på 
klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skanderborg 
Kommune via klageportalen.  
Klagenævnet har desuden en supportenhed, som kan kontaktes på e-mail 
nmkn@naevneneshus.dk eller på telefon 7240 5600. 
 
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1800 kr. som forening 
eller virksomhed. 
 
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Skanderborg Kommune. Hvis vi fast-
holder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får 
besked om videresendelsen.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, 
medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive 
fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan blive fritaget fra at bruge klageportalen.  
 
Klagefrist 
Du skal oprette klagen i klageportalen, inden der er gået 4 uger, fra vi har truffet afgørelsen. 
Idet afgørelsen offentliggøres på vores hjemmeside, regnes klagefristen fra den dag. Hvis 
klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, herunder søndag, forlænges klagefristen til 
den følgende hverdag. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Du vil straks få besked, hvis vi modtager 
en klage. I tilfælde af klage må tilladelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af klagemyndig-
heden, med mindre denne bestemmer andet. 
 
Behandling ved domstol 
Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal du igangsætte dette, inden der er 
gået 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. 
 
Med venlig hilsen 
 
Hanne Medum Lærke 
Biolog 
 
 

https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External
mailto:nmkn@naevneneshus.dk
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Følgende underrettes om afgørelsen: 
  
 
 Bredejer: Arne Nielsen 
 Bredejer: Tina Møller Andersen 
 Miljøstyrelsen 

 
 
 
mst@mst.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening dnskanderborg-sager@dn.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, lokalgruppe skanderborg@dof.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk 
 Skanderborg Museum info@skanderborgmuseum.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Søhøjlandet soehoejlandet@friluftsraadet.dk 
 Dansk Botanisk Forening dbf.oestjylland@gmail.com 
Danmarks Sportsfiskerforbund                     oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk 
 

 

 

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her: 

https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse. 

Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter 
vores databeskyttelsesrådgiver. 
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