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Slutrapport

Vandplanprojekt Ransbæk
Vandplan: Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak
Hjørring Kommune

Indsats
Projektet omfatter vandløbssystemet Ransbæk, der omfatter Ransbæk med 
indsatserne AAL-101, AAL-204 og Ref. 701, Tilløb til Ransbæk fra Lyngsig med 
indsatserne AAL-98 og AAL-99 samt Tilløb til Ransbæk fra vest med indsats AAL-316. 
Den samlede indsats omfatter fjernelse af 4 spærringer, genåbning af 1 rørlagt 
strækning og restaurering af en strækning på 3,214 km. Ved realisering vil der åbnes 
op for i alt 12,492 km vandløb opstrøms indsatserne (Bilag 1, Fig. 1).

Indsats AAL-316 er vurderet ikke omkostningseffektiv af staten.

Ransbæk er ikke direkte beliggende i et Natura 2000-område, men udmunder i 
Uggerby Å. Uggerby Å’s nedre del er omfattet af Natura 2000-område 5 Uggerby 
Klitplantage og Uggerby Å’s udløb. Herudover udmunder Uggerby Å i Skagerrak, der er 
omfattet af Natura 2000-område 1 Skagens Gren og Skagerrak.

Indsatsen er omfattet af vandplan Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og 
Skagerrak.

Projektperiode
Projektperioden løber fra den 9. september 2015 til den 8. september 2018. Projektet 
er konkret gennemført i perioden 17. juni til 16. oktober 2017.

Projektet er således gennemført indenfor den fastsatte projektperiode.

Gennemførsel
Projektet er gennemført i overensstemmelse med detailprojektet (Bilag 2) og i 
overensstemmelse med de økonomiske omkostninger, der fremgår af tilbud fra 
Vennelyst (Bilag 3), der har vundet tilbuddet. Det gælder dog ikke AAL-316, der er 
dømt ikke omkostningseffektiv af staten.

Vennelyst har sendt faktura til Hjørring Kommune for gennemført projekt (Bilag 6). 
Hjørring Kommune har betalt de indgåede fakturaer (Bilag 7).

Intern afsatte timer til gennemførsel af projektet og omkostninger til intern løn 
fremgår af vedhæftet kontrakt (Bilag 11). Det faktiske antal interne timer anvendt på 
projektet fremgår af bilag 12. Og udbetaling af løn til de medarbejder kommunen har 
afsat til projektet fremgår af bilag 13, 14, 15 og 16. 
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Projektet er således gennemført og betalt i henhold til de betingelser, der fremgår af 
tilsagnet til projekt. Fotodokumentation for gennemført projekt fremgår af bilag 10.

Formål
Formålet med indsatsen er, at forbedre de fysiske forhold og skabe kontinuitet i 
Ransbæk.

Formålet er opnået ved at:

1. Forbedres passage for vandrende fisk og/eller forbedrede opvækst- og 
gydeforhold for fisk og forbedrede forhold for akvatisk flora og fauna i øvrigt.

2. Koordineres indsatsen med øvrige indsatser.

3. Fjernelse af spærringer på en måde så faldet ikke overstiger 10 ‰ og det 
tilpasses de lokale fiskebestande og lokal fauna.

4. At der ikke sker skade på dyre og plantearter, der er omfattet af bilag 3 og 5 i 
naturbeskyttelsesloven.

Eksisterende forhold
Ransbæk er et offentligt vandløb, der løber til Uggerby Å. Tilløb til Ransbæk fra Lyngsig 
(AAL-98 og AAL-99) og Tilløb til Ransbæk fra vest (AAL-316) er begge private vandløb.  

Ransbæk har en samlet længde på omkring 8,7 km med udløb i Uggerby Å. Den øvre 
del af Ransbæk løber delvist reguleret med pænt fald gennem områder med græsning, 
høslæt, Braklægning eller mindre skov. Den midterste del, der gennemløber dyrket 
landbrugsjord, fremtræder stærkt reguleret og med begrænset fald. Den nedre del er 
med godt fald og ligger uberørt nedskåret i en dyb ådal med stejle krat- og skovklædte 
skrænter.

Hele vandløbet er præget af stor sandvandring, som påvirker den fysiske kvalitet 
negativt, især på den nedre del, hvor sten og gydegrus dækkes af sandet.
Potentialet for målopfyldelse vurderes som godt.

Den fysiske tilstand er moderat – god ifølge seneste vurdering fra staten.

Tilløb til Ransbæk fra Lyngsig har en samlet længde på omkring 1,2 km. Tilløbet er 
reguleret med dårlige substratforhold og ringe fald. Bunden fremstår ensformig på 
grund af stor sandvandring.

Potentialet for målopfyldelse vurderes som moderat.

Den fysiske tilstand er dårlig ifølge seneste vurdering fra staten.
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Tilløb til Ransbæk fra vest har en samlet længde på ca 1,3 km. Den øvre del er 
reguleret mens den nedre del henligger tilvokset og med ringe vandføring. For at 
strækningen kan blive til ørredhabitat, kræves massive forbedringer af de fysiske 
forhold samt frilægning af rørlægningen nederst i tilløbet.

Potentialet for målopfyldelse vurderes som ring-moderat.

Den fysiske tilstand er ikke vurderet ifølge seneste vurdering fra staten.

DVFI
I Ransbæk blev der på faunastation 3020061005, ca 100 meter før udløbet i Uggerby Å, 
i 2011 bedømt i forhold til DVFI-undersøgelse med faunaklasse 5 som resultat. Seneste 
undersøgelse på station 3020061010, ved Uggerhøjvej, er en Saprobiebedømmelse fra 
1997, der udmundede i forureningsgrad II (svagt forurenet). Denne bedømmelse er 
dog forældet i forhold til at beskrive vandløbets nuværende kvalitet.

På station 3020061015, ved Højtved Bro, blev der foretaget en DVFI-undersøgelse i 
2011, der udmundede i faunaklasse 5, mens station 3020061020 (nedstrøms 
Teglværksvej) blev undersøgt i 2007 med faunaklasse 5 som resultat.

Station 3020061022, ved Skagen Landevej, blev senest undersøgt i 1997, hvor en 
Saprobievurdering resulterede i en bedømmelse på forureningsgrad II (svagt 
forurenet). Denne bedømmelse vurderes dog som forældet i forhold til at beskrive 
vandløbets nuværende kvalitet (Bilag 1, fig. 2a og 2b)

I Tilløb til Ransbæk fra vest blev faunastation 3020061024 i 2012 undersøgt i forhold til 
DVFI med faunaklasse 5 som resultat.

Fisk
DTU Aqua’s seneste vurdering af Ransbæk hviler på en undersøgelse fra 2009.
Ved Højtved Bro og ved Stejlbjergvej findes i overvejende grad en bund af sand med 
enkelte små pletter med gydebund. Udlægning af gydegrus vil ifølge DTU føre til en 
højere naturlig reproduktion af ørred. Omkring Uggerhøjvej har et projekt med 
udlægning af gydebanker og et opstrøms sandfang i 2008 gjort strækningen til et 
meget fint gyde- og opvækstvand for ørred. Den nederste del af Ransbæk er dybt 
nedskåret i et bugtete forløb og med et stort fald henover en sandet/leret bund. 
Denne del af bækken er udsat for en del brinkerosion.

DTU har givet lokalitet 136, ved Højtved Bro, en biotopkarakter-vurdering på 3 for 1-
årsfisk, svarende til at lokaliteten bør kunne huse ca 18 stk pr 100 m², mens lokalitet 
137, 1,2 km længere nedstrøms, har fået en biotopkarakter-vurdering på 2 for 1-
årsfisk, svarende til ca 12 stk pr 100 m².

Lokalitet 138 ved Uggerhøjvej fik en biotopkarakter-vurdering på 4 for både ½-årsfisk 
og 1-årsfisk, svarende til henholdsvis 60 stk og 24 stk pr 100 m².
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Lokalitet 139, ca 1,1 km før udløbet i Uggerby Å, fik en biotopkarakter-vurdering på 3 
for 1-årsfisk, svarende til ca 18 stk pr 100 m².

DTU Aqua’s seneste vurdering af Tilløb til Ransbæk fra Lyngsig, hviler på en 
undersøgelse fra 2009. Tilløbet beskrives af DTU som en tilgroet blødbundet kanal med 
ringe fysiske forhold. For hårdt vedligeholdt.

DTU har givet lokalitet 135, ved Tagsighedevej, en biotopkarakter-vurdering på 0 
svarende til at lokaliteten er uegnet som ørredvand.

Tilløb til Ransbæk fra vest er ikke vurderet i DTU Aqua’s seneste undersøgelse fra 2009.

Effekt af projektet
Det er på nuværende tidspunkt ikke mulig, at sige om realiseringen har fået den 
forventede effekt på flora og fauna. Flora og fauna skal have tid til at etablere sig før, 
der kan foretages en sådan vurdering.

Indsats AAL-98 indebærer at det gamle rør opgraves og nyt kortere rør Ø 800 mm 
anlægges, så der kan etablere sig bund i rørene. Rørmundinger og åbent 
vandløbsstræk sikres med udlæg af 2 tons grus. Hermed forbedres bundsubstrat 
marginalt. Det fritlagte vandløb giver passage for især fisk men også den øvrige 
vandløbsfauna. Tilførsel af fast substrat vil øge mulighederne for strømlæ til fisk, samt 
være en substratforbedring for de mere rentvandskrævende smådyr.

Indsats AAL-99 indebærer en hævning af bunden nedstrøms en rørunderføring, med 
det formål at skabe fri passage for fisk og den øvrige vandløbsfauna. Her udlægges en 
20 meter lang gydebanke. Der udlægges håndsten på gydebanken. Hævningen af 
vandstanden gennem rørunderføringen vil genskabe passage-muligheden for især fisk 
men også den øvrige vandløbsfauna. Da vandstandshævningen skabes ved anlæggelse 
af gydebanke og udlægning af større sten, vil ynglemulighederne for specielt ørred 
forbedres og der vil blive skabt øgede muligheder for strømlæ til fisk. Desuden vil den 
øgede mængde sten og grus på strækningen være en substratforbedring for de mere 
rentvandskrævende smådyr.

Indsats AAL-101 indebærer fjernelse af en spærring. I forbindelse med 
forundersøgelsen er der konstateret, at indsatsen består af to problemer. Begge 
underdimensionerede rørlægninger i forbindelse med overkørsler. De gamle rør graves 
op og nye kortere rør Ø 600 mm nedlægges, så der kan etablere sig en ubrudt bund 
gennem rørene. Mundinger på rørene og det opgravede forløb sikres ved udlæg af 
grus. Hermed forbedres bundsubstrat. Det fritlagte vandløb giver passage for især fisk 
men også den øvrige vandløbsfauna. Tilførsel af fast substrat vil øge mulighederne for 
strømlæ til fisk, samt være en substratforbedring for de mere rentvandskrævende 
smådyr.

Indsats AAL-204 indebærer fjernelse af en spærring. I forbindelse med 
forundersøgelsen er der konstateret, at indsatsen består af en overkørsel, som har sat 
sig. Det gamle rør opgraves og omlægges, så det ligger vandret og der kan etablere sig 
en bund i rørene. Mundinger på rør sikres ved brug af store sten og udlæg af 
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gydebanke nedstrøms. Hermed forbedres bundsubstrat og der gives passage for især 
fisk men også den øvrige vandløbsfauna. Tilførsel af fast substrat vil øge mulighederne 
for strømlæ til fisk, samt være en substratforbedring for de mere rentvandskrævende 
smådyr. Desuden vil det udlagte gydegrus forbedre ynglemulighederne for fisk specielt 
ørred.

Indsats AAL-316 indebærer genåbning af rørlagt strækning. Rørlægningen opgraves og 
fjernes. Det nye vandløbsprofil sikres mod erosion ved udlæg af sten og grus ved 
etablering af fem gydebanker. Det åbne vandløb vil genskabe passage-muligheden for 
især fisk, men også den øvrige vandløbsfauna. Udlægning af sten og grus vil gavne 
ynglemulighederne for specielt ørred og der vil blive skabt øgede muligheder for 
strømlæ til fisk. Desuden vil den øgede mængde sten og grus på strækningen være en 
substratforbedring for de mere rentvandskrævende smådyr.

Indsats ref. 701 indebærer en restaurering af vandløbet. Der udlægges 6 gydebanker 
og der foretages sikringer med sten langs rørunderføringer. Der placeres håndsten pr 
løbende meter. Hermed forbedres bundsubstrat og dermed de fysiske forhold. Den 
øgede mængde sten vil øge mulighederne for strømlæ til fisk samt være en 
substratforbedring for de mere rentvandskrævende smådyr. Desuden vil det udlagte 
gydegrus forbedre ynglemulighederne for fisk, specielt ørred. Strækningen vil derfor i 
fremtiden kunne huse opvækst og gydende fisk.

Selvom om indsatsernes primære formål er at skabe kontinuitet, så vil tilførslen af grus 
og større sten samtidig løfte vandløbskvaliteten, med bedring af de fysiske forhold i 
form af mere fast substrat og øget variation. Sten og grus vil strømlæ og 
skjulmuligheder for fisk og, hvis vandet samtidigt er tilstrækkeligt rent, bedre 
livsbetingelserne for de rentvandskrævende smådyr. Herved muliggøres et løft i DVFI 
på strækninger, der ikke lever op til faunaklasse 5, mens de strækninger, der i dag er 
faunaklasse 5, bedre kan fastholde den høje vandløbskvalitet. Samtidig betyder 
udlægning af sten og grus, at rekrutteringsmulighederne for de mere 
rentvandskrævende smådyr op- og nedstrøms de berørte strækninger forbedres. 
Samtidig er der nu mulighed for fisk at bevæge sig frit og yngle-mulighederne i 
systemet er genskabt.

Regulativ Beskrivelse

Eksisterende
Ransbæk, der er et offentligt vandløb, der udmunder i Uggerby Å. Tilløb til Ransbæk fra 
Lyngsig (AAL-98 og AAL-99) og Tilløb til Ransbæk fra vest (AAL-316) er begge private 
vandløb.

Ransbæk er omfattet af regulativ for Kommunevandløb nr. 7 Ransbæk. Ransbæk har 
en samlet regulativ-længde på 6,948 m, hvoraf 1,530 m er henlagt som naturligt 
vandløb. Krav til vandløbsskikkelse fremgår af regulativet.
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Vedligeholdelse skal ske på grundlag af krav til en fastlagt geometrisk skikkelse. 
Strækningen st. 4.400-6.948 skal henligge naturligt og er derfor ikke omfattet af krav til 
vandløbets skikkelse.

Kravet til den teoretiske skikkelse anses for at være overholdt, hvis den faktiske 
vandføringsevne ikke er ringere end den vandføringsevne, som de fastlagte 
dimensioner tilsikrer.

Grødeskæring foretages op til to gange årligt. Grøden skal så vidt muligt skæres i bund 
og skal foretages indenfor den i dimensionsskemaerne anførte geometriske 
bundbredde. Hvor de faktiske bundbredder er større end de regulativfastsatte, skæres 
grøden i strømrender og så vidt muligt i vandløbets naturlige strømrende.

Tilløb til Ransbæk fra Lyngsig er privat vandløb og derfor ikke omfattet af et regulativ.

Tilløb til Ransbæk fra vest er privat vandløb og derfor ikke omfattet af et regulativ.

Kommende
Hjørring Kommune arbejder på en samlet regulativrevision for alle kommunens 
vandløb. Revisionen vil betyde, at de nuværende regulativer samles i 16 overordnede 
regulativer, der omfatter hele vandløbssystemer.

I forbindelse med regulativrevisionen udarbejdes der også vedligeholdelses-
bestemmelser for de private vandløb.

Relation til beskyttet natur og arter
Ransbæk, Tilløb til Ransbæk ved Lyngsig og Tilløb til Ransbæk fra vest er alle beskyttet 
efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Der er ikke registret beskyttede eller fredede arter i 
og omkring vandløbene ved indsatserne.

Relation til Natura 2000
Der er ikke registreret arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV og bilag 3 i 
naturbeskyttelsesloven i området omkring indsatserne.

Odder, der er på bilag 3, findes over hele Vendsyssel. Ransbæk og Tilløb til Ransbæk 
ved Lyngsig er et potentielt levested for Odder. Hjørring Kommune vurderer derfor, at 
det er sandsynligt at Odder kan forekomme i og ved vandløbene. Realisering af 
indsatserne vurderes ikke at have betydning for Odder.

Ransbæk er ikke direkte beliggende i et Natura 2000-område, men udmunder i 
Uggerby Å, hvor den nedre del er omfattet af Natura 2000-område 5 Uggerby 
Klitplantage og Uggerby Å’s udløb. Herudover udmunder Uggerby Å i Skagerrak, der er 
omfattet af Natura 2000-område 1 Skagens Gren og Skagerrak.

Realisering af indsatserne vurderes ikke at have betydning for Natura 2000 området.
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Relation til anden lovgivning
Indsatserne ligger i landzone. Hjørring Kommune vurderer, at der ikke kræves 
landzonetilladelse efter Planloven, da projektet ikke forudsætter ændret areal 
anvendelse.

Ransbæk er omfattet af vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven. Projektet er 
gennemført i henhold til tilladelser og dispensationer givet efter vandløbsloven og 
naturbeskyttelsesloven (Bilag 8).

Projektet forudsætter tilladelse efter vandløbsloven, da det er en reguleringssag. 
Reguleringssager er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 2. Projektet er derfor 
gennemført efter forudgående VVM-screening (Bilag 9).

Lodsejer holdning
Indsats AAL-98 berører 1 lodsejer, der er positiv.

Indsats AAL-99 berører 1 lodsejer, der begge er positive.

Indsats AAL-101 berører 1 lodsejer, der er positiv.

Indsats AAL-204 berører 2 lodsejere, der begge er positive.

Indsats AAL-316 berører 1 lodsejer, der er positiv.

Indsats ref. 701 berører 5 lodsejere, hvoraf de 4 er positive. Den sidste har ikke været 
mulig at kontakte.

Omkostningseffektivitet
Referenceværdi
Fjernelse af de 4 spærringer AAL-98, AAL-99, AAL-101 og AAL-204 har åbnet op for 
12,150 km vandløb opstrøms indsatsen. Den vejledende referenceværdi er 21.000 kr. 
pr. km vandløbsstrækning opstrøms, som der åbnes op for ved fjernelse af spærringen.

Den samlede referenceværdi for indsatsen er således 255.150,00 kr.

Genåbning af den rørlagte strækning AAL-316 vil åbne op for 0,342 km vandløb 
opstrøms indsatsen. Den vejledende referenceværdi er 30.000 kr pr. kn 
vandløbsstrækning opstrøms, som der åbnes op for ved genåbning af de rørlagte 
strækninger.

Den samlede referenceværdi for indsatsen er således 10.260,00 kr.

Restaurering af strækning ref. 701, der er type 1 vandløb, omfatter 3,214 km. Den 
vejledende referenceværdi er 16.000 kr pr. km vandløbsstrækning, hvor der sker fysisk 
forbedring.

Den samlede referenceværdi for indsatsen er således 51.424,00 kr.
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Referenceværdien fordeler sig således på de enkelte indsatser:

AAL-98: 0,821 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 17.241,00
AAL-99: 0,317 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 6.657,00
AAL-101: 0,679 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 14.259,00
AAL-204: 10,333 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 216.993,00
AAL-316: 0,342 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 10.260,00
Ref. 701: 3,214 km vandløb udpeget, der giver en referenceværdi på kr. 51.424,00

Den samlede referenceværdi for projektet er således 316.834,00 kr.

Realiseringsomkostninger
Hjørring Kommune har indhentet tilbud på omkostninger for realisering af indsats AAL-
98, AAL-99, AAL-101, AAL-204, AAL-316 og Ref. 701 fra Vennelyst (Bilag 3) og Sejlstrup 
(Bilag 4). De indhentede tilbud er i overensstemmelse med de standardpriser som 
Hjørring Kommune har beregnet på baggrund at erfaring med tidligere projekter (Bilag 
5).

Omkostninger til indsatsen kan deles op i:

AAL-98

 Udskiftning af vejunderføring til nyt rør med Ø 80 cm på 8 m længde
 Det nye rør lægges med et maximalt fald på 2‰
 Der udlægges 1 ton grus på begge sider af det nye rør, for at undgå erosion

Det billigste tilbud for indsats AAL-98 er fra Sejlstrup på kr. 26.400,00 (Bilag 4).

AAL-99

 Der laves en 20 m lang gydebanke på 1 m bredde og 30 cm tykkelse (11 tons 
gydegrus)

 Gydebanken anlægges med et fald på maximalt 5‰
 Der placeres 2 håndsten pr løbende meter (1 ton)
 Der bruges 1 ton håndsten til at sikre vandspejlshævning ind i rørudløbet

Det billigste tilbud for indsats AAL-99 er fra Vennelyst på kr 7.825,00 (Bilag 3)

AAL-101

 Udskiftning af vejunderføring til nyt rør med Ø 60 cm på 8 m længde
 Det nye rør lægges med et fald på max 2‰
 Der udlægges 1 ton gydegrus både opstrøms og nedstrøms røret for at undgå 

erosion
 Det genåbnede profil anlægges med en brink-hældning på 1:1,5 og et fald på 2-

3‰
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 Der fores med 5 tons gydegrus for at hindre erosion i den genåbnede strækning

Det billigste tilbud for indsats AAL-101 er fra Sejlstrup på kr. 24.550,00 (Bilag 4)

AAL-204

 Markoverkørslen opgraves og omlægges således, at den har samme fald 
gennem røret som opstrøms strækning, ca 2‰

 Der retableres overkørselsdække med 4 tons stabilgrus
 Der pakkes store Ø 70 cm marksten ind omkring udløb af rør for at sikre mod 

erosion (1 ton)
 Der udlægges 5 tons gydegrus nedstrøms overkørslen for at dæmpe erosion 

samt for at løfte vandspejlet ind i røret
 Opgravet jord udjævnes på arealer, der ikke er omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 3 i et ikke tykkere lag end 10 cm

Det billigste tilbud for indsats AAL-204 er fra Sejlstrup på kr. 13.475,00 (Bilag 4)

AAL-316

 Den rørlagte strækning åbnes ved fjernelse af det eksisterende rør
 Der anvendes køreplader for at undgå strukturskader på mosen
 Vandløbet anlægges med samme fald, som opstrøms strækning, ca 2-3‰
 Brinken i den genåbnede strækning anlægges 1:1,5 og bundbredde på 50 cm
 Vandløbsbunden fores med gydegrus i 5 banker af 10 m længde og 20 cm 

tykkelse (40 tons gydegrus)
 Gydegruset udlægges med et maksimalt fald på 5‰ for at sikre mod erosion til 

nedstrøms strækning. Det laves ved at placere en banke på 10 m længde og 
springe 10 m over. Dette gentages fra start til slut af det genåbnede stræk.

 Der placeres 2 håndsten pr løbende meter på bankerne

Det billigste tilbud for indsats AAL-316 er fra Vennelyst på kr. 47.400, 00 (Bilag 3)

Ref. 701

 Der laves 6 gydebanker på 10 m længde, 30 cm dybde og 1,5 m bredde (46 tons 
gydegrus)

 Gydebankerne anlægges med et maksimalt fald på 5‰
 Der placeres 2 håndsten pr løbende meter oven på gydebankerne
 Der placeres jævnt fordelt over hele strækningen små grupper af håndsten der, 

hvor de kan understøtte meandreringen eller hvor der er langt imellem 
gydebankerne, da de så kan fungere som strømlæ for fisk

 I alt udlægges det 10 tons håndsten

Det billigste tilbud for indsats Ref. 701 er fra Vennelyst på kr. 28.650,00 (Bilag 3)

Samlede omkostninger til realisering af indsats AAL-98, AAL-99, AAL-101, AAL-204, 
AAL-316 og Ref. 701 er for Vennelyst kr 176.339,00 (Bilag 3) og for Sejlstrup kr. 
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195.455,00 (Bilag 4). Hjørring Kommune vurderer på den baggrund, at Vennelyst 
samlet er billigst.

De samlede omkostninger til realisering af indsatsen er således 176.339,00 kr. og 
dermed 140.495,00 kr under den samlede referencepris. Hjørring Kommune vurderer 
på den baggrund, at realisering af indsatserne for vandplanprojekt Ransbæk er 
omkostningseffektiv.

Afværgeforanstaltninger
Hjørring Kommune vurderer, at afværgeforanstaltninger ikke er nødvendige i 
forbindelse ved realisering af indsatsen.

Bilag
Bilag 1: Oversigtskort
Bilag 2: Detailprojekt 
Bilag 3: Tilbud på realisering - Vennelyst
Bilag 4: Tilbud på realisering - Sejlstrup
Bilag 5: Erfaringspriser for Hjørring Kommune
Bilag 6: Faktura for gennemført arbejde – Sejlstrup
Bilag 7: Udbetalingsnote – Hjørring Kommune
Bilag 8: Tilladelser efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven
Bilag 9: VVM afgørelse
Bilag 10: Fotodokumentation – før og efter billeder
Bilag 11: Kontrakt – intern lønomkostning
Bilag 12: Timeregistrering
Bilag 13: Løn Poul Træholt
Bilag 14: Løn Jens Pedersen
Bilag 15: Løn Jan Q Sørensen
Bilag 16: Løn Christian O. Sejlund
Bilag 17: Udtalelse om gennemført projekt
Bilag 18: Dokumentation for offentliggørelse


