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Tilladelse til etablering af tre spange over Balle Bæk
Odder Kommune ønsker at etablere en trampesti gennem Balle skov, 
som skal forbinde Stampmøllen med stisystemet i Odder Vest. Trampe-
stien krydser Balle bæk tre steder, hvor der ønskes at etablere et spang 
hvert sted. Det ansøgte kræver dispensation fra vandløbslovens §§ 17 
og 47.

Afgørelse
Der gives hermed tilladelse til etablering af tre spange over Balle Bæk. 
To spange er placeret ved matr. nr. 1v Odder By, Odder og en ved 
matr. nr. 11cz Odder By, Odder. Spangenes placering fremgår af ved-
lagte kortbilag.

Matriklerne ejes af private lodsejere, som begge har givet skriftlig 
tilladelse til afmærkning af sti og etablering af spange. 

Godkendelse gives efter vandløbsloven1 §§ 17 og 47 og § 9 i 
bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering2 på 
nedenstående vilkår.

Tilladelsen er gældende tre år fra dags dato. Udnyttes tilladelsen ikke 
inden tre år, bortfalder den.

Klagefrist
Afgørelsen efter vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevarekla-
genævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, som afgørelsen er blevet 
offentliggjort. Klagevejledning fremgår herunder. Klagefristen udløber 
den 7. juni 2022.

Med venlig hilsen

Anette Baisner Alnøe
Teknik & Miljø
Miljøsagsbehandler

1 LBK nr. 1217 af 25/11/2019
2 BEK nr. 834 af 27/06/2016
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Vilkår
Tilladelsen er meddelt på følgende vilkår:

 Arbejdet må ikke påvirke afvandingsmæssige forhold for op-
strøms liggende ejendomme.

 Arbejdet udføres således at nedstrøms strækninger ikke tilfø-
res forurenende stoffer eller påvirkes miljømæssigt uforsvarligt. 

 Efter arbejdets udførelse foretages fornøden retablering af 
skråninger og oprensning i vandløbet af eventuel udskredet 
materiale.

Projektet
På nuværende tidspunkt er der lagt brædder over Balle Bæk på de tre 
lokaliteter. For at etablere en afmærket sti, vil det være nødvendigt at 
udskifte brædderne med spange, som bliver placeret højere oppe på 
brinkerne end de nuværende overgange. Placeringen af de tre spange 
kan ses på Bilag 1.

Spang 1 placeres længst opstrøms, er 1,2 m bred og 8 m lang. Spang 2 
placeres midt mellem spang 1 og 3, er 1,2 m bred og 4,5 m lang. Spang 
3 placeres hvor Balle Bæk løber ud i Stampmølle Bæk, er 1,2 m bred 
og 3 m lang.  

Broerne etableres med trædæk af 12 cm brede egeplanker. Vange og 
stolper  med landfæste i brinkerne udføres i robinie. 

Billede 1: Billede af brotypen, der ansøges om. Den viste model er dog med tropisk træ 
som dæk. Den ansøgte model er med egeplanker som dæk.
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Miljø- og afstrømningsmæssige konsekvenser
Balle Bæk er i de statslige vandplanerne 2015-2021 målsat som et 
vandløb med god økologisk tilstand. I 2013 blev faunaklassen målt til 4, 
hvilket svarer til moderat økologisk tilstand, og der er derfor ikke 
målopfyldelse i vandområdet. Odder Kommune vurderer, at projektet 
ikke vil have konsekvenser for Balle Bæks miljømålsætning, fordi 
projektet ikke berører vandløbet. 
Balle Bæk er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, men projektet 
vurderes ikke at have nogen miljømæssig effekt på vandløbet som 
naturtype, hvorfor dispensation fra naturskyttelseslovens § 3 ikke er 
nødvendig.

Projektet vurderes ikke at påvirke Balle Bæk hydraulisk, da alle tre 
spange flyttes længere op på brinkerne samtidig med, at der etableres 
et trin op på spangene, så de hæves ydereligere.

Økonomi
Alle udgifter afholdelses af bygherre. 

Fremtidig vedligeholdelse
Odder Kommune forestår vedligehold af spangene, hvilket er beskrevet 
i driftsaftale, underskrevet af Odder Kommune og lodsejerne.

Habitatvurdering
Arealet ligger ca. 6 km sydvest for Natura-2000 område nr. 59 ”Kysing 
Fjord”. 
På baggrund af projektets karakter og afstand hertil, vurderes det, at 
hverken anlæg eller drift kan påvirke udpegningsgrundlaget i Natura 
2000-områder.
Det kan således samlet på baggrund af objektive kriterier udelukkes, at 
projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan 
påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder eller forårsage 
en væsentlig tilstandsændring af beskyttet natur.

Der er konkret kendskab til bilag IV-arten løvfrø og stor vandsalaman-
der ved et vandhul tæt på det første spang, som ligger længes op-
strøms i Balle skov. Der er også set spor af Odder i skoven. Det er 
sandsynligt at flagermus yngler og raster i skoven. Der er tale om ud-
skiftning af primitive spange på en trampesti, som allerede benyttes 
meget. Derfor vurderes det ansøgte ikke at give anledning til en ændret 
påvirkning af yngle- og rasteområder for de nævnte bilag IV-arter. Det 
ansøgte vurderes således ikke at beskadige eller ødelægge yngle- og 
rasteområder for Bilag IV-arter.

Klagevejledning 
Odder Kommune har givet tilladelse iht. Vandløbslovens § 17 mv. 

Afgørelsen kan påklages af: 
 Den, afgørelsen er rettet til 
 Enhver, der må have en individuel, væsentlig interesse i afgørel-

sen 
 En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 

(jf. vandløbslovens §84) 
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Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet kan dog i særlige tilfælde ophæve den opsættende virk-
ning. Man klager via klageportalen, som findes under borger.dk eller 
virk.dk. Klageportalen findes også via www.naevneneshus.dk 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odder Kommune i kla-
geportalen. Når man klager, skal der betales et gebyr på 900 kr. for 
borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige 
myndigheder. Via klageportalen sendes klagen automatisk til Odder 
Kommune. Hvis Odder Kommune fastholder afgørelsen, sender kom-
munen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Klager 
får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser en klage, hvis den sendes uden 
om klageportalen, medmindre man er fritaget for brug af klageportalen. 
Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal man 
sende en begrundet anmodning til Odder Kommune. Kommunen vide-
resender anmodningen til nævnet, som herefter beslutter om, man kan 
fritages. 

Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske 
inden 6 måneder efter at afgørelsen er modtaget eller, hvis sagen på-
klages, inden 6 måneder efter at den endelige afgørelse foreligger.

Bilag 
Kortbilag med stiforløb og spangenes placering.

Kopi til:
Ejerne af matriklerne 1v og 11cz Odder By, Odder 
Odder Kommune (miljoe@odder.dk)
Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk; odder@dn.dk)
Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk; oestjyl-
land@sportsfiskerforbundet.dk)
Dansk Ornitologisk Forening (odder@dof.dk)
Dansk fritidsfiskerforbund (teamstr@gmail.com)
Friluftsrådet (aarhus@friluftsraadet.dk)
Østjysk Lyst- og Fritidsfisker (kabager@mail.dk)
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Bilag 1
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