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Tilladelse til etablering af overkørsel af Salbjergbæk mel-

lem st. 937 og 951 samt dispensation fra Naturbeskyttel-

sesloven 

 
Solrød Kommune meddeler hermed tilladelse til:  

 

 Etablering af overkørsel af Salbjergbæk mellem st. 937 og 951. 

 

Tilladelsen meddeles i henhold til § 47 i Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 127 af 26. 

januar 2017 (Vandløbsloven), samt § 9 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -

restaurering m.v. nr. 834 af 27. juni 2016. Der meddeles herudover dispensation fra § 3 i 

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 

(Naturbeskyttelsesloven). 

Vilkår for tilladelse og dispensation 

 

1. Arbejdet skal udføres som beskrevet i ansøgningen. 

 

2. Der må i forbindelse med arbejdet ikke ske sedimentflugt til nedstrøms dele af vand-

løbet. Dette sikres eksempelvis ved, at der etableres sandfang nedstrøms arbejdsom-

rådet inden arbejdets opstart. 

 

3. Hvis der etableres sandfang nedstrøms arbejdsområdet skal dette tømmes efter be-

hov, så det til enhver tid fungere efter hensigten. Efter arbejdets afslutning skal 

sandfang tømmes og vandløbet retableres. 

 

4. Overkørslens fundament må ikke anbringes inden for vandløbsprofilet. 

 

5. Opgravet materiale skal håndteres og bortskaffes i henhold til gældende bestem-

melser om håndtering af jord og affald. 

 

6. Efter arbejdets udførelse skal der fremsendes angivelse af overkørslens præcise 

placering i form af stationering i vandløbets længderetning. 
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7. Alle udgifter i forbindelse med anlæg og fremtidig vedligehold af overkørslen, skal 

afholdes af ansøger. 

 

8. Vedligeholdelse i form af optagning af slam og grøde samt grene mm. som samles i 

eller foran overkørslen, skal varetages af overkørslens ejer. 

 

Ansøgers oplysninger 

Tilladelsen iht. vandløbsloven og dispensationen fra Naturbeskyttelsesloven er givet på 

grundlag af oplysningerne i ansøgningen. 

 

I ansøgningsmaterialet er der oplyst følgende detaljer om projektet: 

 

Baggrund 

I forbindelse med etablering af adgangsvej til et nyt boligområde, er der behov for 

krydsning af Salbjergbæk. 

 

Etablering af overkørsel 

Krydsningen udføres mellem st. 937 og 951 (omtrent) ved etablering af en overkørsel 

over Salbjergbæk. Overkørslen etableres i form af to randfundamenter på hver side af 

vandløbet ovenpå hvilke et betondæk udstøbes/monteres. 

Selve vandløbsprofilet påvirkes i anlægsfasen ved at brinker/skråninger bortgraves. Når 

fundamenterne er etableret, genskabes vandløbsprofilet inden betonpladen etableres. 

Herved vil tværsnit i vandløb være uforandret når overkørsel er udført. 

Solrød Kommunes bemærkninger 

Den generelle beskyttelse af forskellige naturtyper (§ 3) er et af de væsentligste instru-

menter til at beskytte naturområderne, beskytte levestederne for vilde dyr og planter og 

dermed bidrage til beskyttelsen af arterne og den danske biodiversitet. Naturbeskyttel-

seslovens § 3 angiver, at der ikke må ske ændringer i tilstanden af de beskyttede natur-

typer. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne 

jf. Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2. 

Salbjergbæk er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper. Na-

turtilstanden må dermed ikke ændres uden særlig tilladelse.  

 

Der er ikke fastsat miljømål for Salbjergbæk. Vandløbet har udløb i Solrød Bæk som er 

omfattet af miljømålene i Vandområdeplanen for Vandområde II – Sjælland 2015-2021. 

Miljømålet for Solrød Bæk er god økologisk tilstand på strækningen fra Havdrup til Køge 

Bugt Motorvejen og godt økologisk potentiale på strækningen fra motorvejen ud til 

Køge Bugt (stærkt modificeret). Miljømålet er god kemisk tilstand for hele Solrød Bæk. 
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Solrød Bæk har på nuværende tidpunkt samlet moderat økologisk tilstand og moderat 

økologisk potentiale på den stærkt modificerede strækning. Den kemiske tilstand er 

ukendt jf. Vandområdeplanen for Vandområde II – Sjælland 2015-2021. 

Vurdering 

Solrød Kommune har vurderet, at gennemførslen af projektet med de i tilladelsen stil-

lede vilkår ikke vil få væsentlig indflydelse på Salbjergbæks afstrømningsmæssige eller 

miljømæssige forhold. 

Da der graves i vandløbets brinker i forbindelse med etableringen, stiller Solrød Kom-

mune vilkår om, at der i forbindelse med arbejdet ikke må ske sedimentflugt til ned-

strøms dele af vandløbet. Dette kan eksempelvis sikres ved, at der etableres sandfang 

nedstrøms arbejdsområdet inden arbejdets opstart. Ved etablering af sandfang skal 

dette tømmes og vandløbet retableres efter arbejdets afslutning. 

 

Projektet vurderes ligeledes ikke at være til hinder for, at der opnås målopfyldelse i Sol-

rød Bæk. Kommunen har derfor undladt at indhente udtalelse i sagen fra andre interes-

serede myndigheder og foretage offentliggørelse af projektet. 

 

Bilag IV-arter 

Ifølge bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration 

af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbe-

kendtgørelsen) skal der foretages en konsekvensvurdering af om det ansøgte projekt i 

sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-

område væsentligt. I så fald skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af pro-

jektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for 

det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale na-

turbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte. Der skal li-

geså foretages en vurdering af det ansøgte projekts eventuelle indvirkning på de beskyt-

telseskrævende arter, som fremgår af habitatdirektivets bilag 4.  

 

De nærmeste Natura 2000-områder er ”Gammel Havdrup Mose” som er beliggende ca. 

1,9 km meter nordøst for hvor overkørslen etableres og ”Ølsemagle Strand og Staunings 

Ø”, som er beliggende 6,2 km mod sydøst i fugleflugt.  

 

Det er i forbindelse med det konkrete projekt Solrød Kommunes vurdering, at projektet 

med de beskrevne vilkår samlet set hverken alene eller i forbindelse med andre planer 

og projekter vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige ud-

bredelsesområde for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag 4, litra a, eller 

beskadige de plantearter, som fremgår af habitatdirektivets bilag 4, litra b. 

Høring  

Et udkast til tilladelse har været til udtalelse hos ansøger. Ansøger har ikke haft 

bemærkninger til udkastet.  
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Klage- og søgsmålsvejledning 

Tilladelsen/dispensationen er offentligt bekendtgjort den 10. januar 2022 på Solrød 

Kommunes hjemmeside www.solrod.dk under ”Høringer og afgørelser”. 

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort, dvs. klagefristen udløber 

den 7. februar 2022. 

 

Klageberettigede er jf. vandløbslovens § 84 og naturbeskyttelseslovens § 86: 

 den afgørelsen er rettet til, 

 enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. 

 ejeren af ejendommen, 

 offentlige myndigheder, 

 lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen, 

og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og 

miljø eller rekreative interesser som formål 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Der klages via Klageportalen, som der kan findes et link til på forsiden af 

www.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Solrød Kommune. En 

klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Ved klager, 

skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og 

organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret 

tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 

uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes fritagelse 

for brug af Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, 

der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til 

Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan 

imødekommes. 

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Du vil straks få besked, hvis der 

modtages klage. I tilfælde af klage må tilladelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af 

klagemyndigheden, med mindre denne bestemmer andet. 

 

Hvis tilladelsen ikke udnyttes inden 3 år, bortfalder den. 

 

Hvis afgørelsen, for hvad angår dispensation fra naturbeskyttelsesloven, ønskes indbragt 

for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis der 

klages over afgørelsen, er fristen seks måneder fra endelig afgørelse. 

 

 

http://www.solrod.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Venlig hilsen 

 

Simon Kamp Kirkeby Jørgensen 

Miljømedarbejder 

 

 

 

Kopi til 

Solrød Kommune, Team Vej, law@solrod.dk  

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk, solroed@dn.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk, solroed@dof.dk 

Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 

Dansk Botanisk Forening, kontor@botaniskforening.dk  

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, 

lbt@sportsfiskerforbundet.dk, nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk 

Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

Bevar Naturen i Solrød, info@bevarnaturensolrod.dk  
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