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Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven til 

regulering af Kalvehaverenden 

 

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune 

og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbej-

der. 

 

Ærø Kommune er i gang med at revidere regulativet for det offentlige 

vandløb Kalvehaverenden, der er vist på nedenstående kort. I den forbin-

delse er vandløbet blevet opmålt og det har vist sig, at regulativet fra 

1997 stemmer dårligt overens med de faktiske forhold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ærø Kommune 

Statene 2 

5970 Ærøskøbing 

Miljø, Erhverv og Teknik 

Natur og Miljø 

Svendborgvej 135 

5762 Vester Skerninge 

 

5. november 2019 

 

Sagsid: 19/22983 

Afdeling: Natur og Miljø 

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert 

via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige 

personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og 

økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs 

mere: https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-

post-og-selvbetjening 

 

Åbningstider: 

Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00 

Torsdag Kl. 10.00-16.30 

Fredag Kl. 09.00-14.00 

 

https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
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Kort 1. Vandløbets placering. 

 

Lovliggørelsen bliver defineret som en reguleringssag, der kræver en tilla-

delse efter vandløbsloven1. Denne tilladelse bliver meddelt af Ærø Kom-

mune. En reguleringssag kræver desuden en screening efter miljøvurde-

ringsloven2. 

 
Den åbne del af vandløbet er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens3

 §3, 
hvorfor der også skal træffes afgørelse efter naturbeskyttelsesloven3. 

 
Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 
I medfør af naturbeskyttelseslovens3

 §65, stk. 2 meddeler Svendborg 
Kommune hermed dispensation fra lovens §3 til lovliggørelse af de eksi-
sterende forhold i Kalvehaverenden på Ærø ud fra den regulativskikkelse, 
der er anført i bilag 2-4. 
 
Afgørelsen er truffet på baggrund af en konkret vurdering af konsekven-
serne for vandløbet. 

                                                
1 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 af lov om 

vandløb. 
2 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om 

miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
3 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om na-

turbeskyttelse. 
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Begrundelse for afgørelsen 
Der er generelt set tale om mindre justeringer af den regulativmæssige 
skikkelse, således at den er tilpasset de eksisterende forhold omkring rør-
ledningerne. Der er således ikke tale om, at der tillades en uddybning af 
vandløbet.  
 
I forhold til selve vandløbet, der er beskyttet, har Svendborg Kommune 
vurderet, at projektet ikke vil være til skade for vandløbets dyre- og plan-
teliv. 
 
Vi vurderer på denne baggrund, at der kan meddeles dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 3 til det ansøgte. 

 

Afgørelse efter miljøvurderingsloven 
Vandløbsregulering er en anlægstype, der er opført som punkt 10f på bi-

lag 2 i miljøvurderingsloven2. Det betyder, at der skal laves en VVM-

screening af, om der er risiko for, at projektet vil påvirke miljøet. Afgørelse 

efter miljøvurderingsloven2 er behandlet i nedenstående afsnit. 

 

Svendborg Kommune har på baggrund af VVM-screeningen vurderet, at 

projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfat-

tet af krav om miljøvurdering. Svendborg Kommune træffer hermed afgø-

relse om at lovliggørelsen af vandløbsreguleringen af Kalvehaverenden 

ikke vil medføre væsentlige virkninger på miljøet, og at der ikke skal gen-

nemføres en miljøvurdering. 

 

Der er i afgørelsen taget hensyn til kriterierne i bilag 6 til miljøvurderings-

loven2. Svendborg Kommune vurderer, at der ikke er risici forbundet med 

projektet i forhold til miljøet. 

 

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven2. 

 

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at 

projektet ikke skal gennem en VVM-proces. Anmeldeskemaet fremgår af 

vedlagte bilag 1. 

 

Projektbeskrivelse 

Projektet har til formål at lovliggøre de eksisterende forhold forud for ved-

tagelse af et revideret regulativ for det offentlige vandløb Kalvehaveren-

den. 
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Ejerforhold 

Vandløbet er ejet af lodsejere, der er anført i nedenstående skema. 

 

Matr. nr. Ejerlav Ejer Adresse 

8c Dunkær By, Rise Aksel Krogenlund Larsen Brovej 3 

5970 Ærøskøbing 

15a Dunkær By, Rise Bent Juul Sørensen Dunkærgyde 13 

5970 Ærøskøbing 

13 Dunkær By, Rise Dorte Nielsen Kallehave 1 

5970 Ærøskøbing 

16d, 7a, 7l Dunkær By, Rise Kurt Nielsen Lykkevej 6 

5970 Ærøskøbing 

94c Dunkær By, Rise Jens Martin Petersen Smedemarken 2 

5970 Ærøskøbing 

94a Dunkær By, Rise Finn Michael Jørgensen Søndre Kystvej 5 

5970 Ærøskøbing 

43a St. Rise By, Rise Kurt Nielsen Lykkevej 6 

5970 Ærøskøbing 

 

 

Svendborg Kommunes bemærkninger 

 

Vurdering af påvirkning af Natura 2000-området 

Vandløbet ligger ca. 1,2 km fra Natura 2000-området ”Det Sydfynske 

Øhav”. 

 

Ifølge §6 i ”Bekendtgørelse om udpegning og administration af internatio-

nale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter” skal der, 

før der træffes afgørelse, foretages en vurdering af, om projektet kan på-

virke Natura 2000-området væsentligt. 

 

Herudover vurderer vi på baggrund af ovenstående, at projektet ikke vil 

have en effekt på plantesamfundene eller anden natur på arealerne.  

 

Svendborg Kommune vurderer, på baggrund af ovenstående, at det an-

søgte ikke kan påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for 

Natura 2000 området. 

 

Det ansøgte er derfor ikke i strid med bevaringsmålsætningerne for Na-

tura 2000 området Sydfynske Øhav. 

 

Vurdering af påvirkning af Bilag IV-arter 

Ifølge bilag IV-håndbogen og kommunens egne oplysninger forekommer 

følgende bilag IV-arter muligvis i projektområdet: springfrø, spidssnudet 

frø, stor vandsalamander, markfirben. For paddearterne vurderer vi, at 

projektet ikke vil kunne påvirke disse, da der ikke er vandhuller indenfor 

projektområdet. Da der ikke fældes træer vurderer vi, at flagermus heller 
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ikke påvirkes af det ansøgte. Da det ansøgte ikke påvirker egnede leve-

steder for markfirben, vurderer vi, at markfirben ikke påvirkes af det an-

søgte. 

 

På grundlag af ovenstående vurderer vi, at projektet ikke vil beskadige el-

ler ødelægge bilag IV-arters yngle- eller rasteområder eller ødelægge 

plantearter på habitatdirektivets bilag IV. 

 

Anden lovgivning 

Ærø Kommune træffer afgørelse efter vandløbsloven1. 

 

Miljømæssig konsekvensvurdering 

Kalvehaverenden er ikke målsat i Statens Vandområdeplaner (2015-

2021). 

 

Svendborg Kommune vurderer, at projektet ikke vil have nogen indfly-

delse på miljøtilstanden i vandløbet. 

  

Afvandingsmæssig konsekvensvurdering 

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at projektet ikke vil have nogen 

afvandingsmæssige konsekvenser. 

 

Klagevejledning 

Ovenstående afgørelse kan i henhold til §78 i naturbeskyttelsesloven3 og 

§49 i miljøvurderingsloven2 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 

Ved klage skal du huske at angive, hvilken af afgørelserne du ønsker at 

påklage, altså hvilken lovgivning afgørelsen er truffet efter. 
 

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort. Afgørelsen 

vil blive annonceret på Svendborg og Ærø Kommuners hjemmeside den 

6. november 2019. Klagefristen på denne afgørelse er den 4. december 

2019. 

 

Du klager digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.bor-

ger.dk eller www.virk.dk. eller via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjem-

meside www.naevneneshus.dk 
 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende 

en begrundet anmodning til Svendborg Kommune, som videresender an-

modningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevare-

klagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imø-

dekommes. 

 

Andre kan også klage over afgørelsen. Det betyder, at enhver der må an-

tages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald er klage-

berettiget.  

http://www.borger.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Du skal betale et gebyr på 900,- kr. til Miljø- og Fødevareklagenævnet for 

at få behandlet klagen. Hvis du får helt eller delvist medhold, får du geby-

ret betalt tilbage.  

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Lene Strøm Pedersen 

Miljøtekniker 

 
Dir. tlf. +4562233426 

 

 

 

 

 

 

Bilag 
1. VVM ansøgningsskema. 
2. Længdeprofil med ny regulativskikkelse. 
3. Tværprofiler med ny regulativskikkelse. 
4. Tabel med ny regulativskikkelse. 

 
 
Kopi til 

 

Parter 

 

Matr. nr. Ejerlav Ejer Adresse 

8c Dunkær By, Rise Aksel Krogenlund Larsen Brovej 3 

5970 Ærøskøbing 

15a Dunkær By, Rise Bent Juul Sørensen Dunkærgyde 13 

5970 Ærøskøbing 

13 Dunkær By, Rise Dorte Nielsen Kallehave 1 

5970 Ærøskøbing 

16d, 7a, 7l Dunkær By, Rise Kurt Nielsen Lykkevej 6 

5970 Ærøskøbing 

94c Dunkær By, Rise Jens Martin Petersen Smedemarken 2 

5970 Ærøskøbing 

94a Dunkær By, Rise Finn Michael Jørgensen Søndre Kystvej 5 

5970 Ærøskøbing 

43a St. Rise By, Rise Kurt Nielsen Lykkevej 6 

5970 Ærøskøbing 
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Interesseorganisationer og myndigheder 

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen v/ Lars Christiansen (fynskred-

sen@botaniskforening.dk) 

Dansk Botanisk Forening – Naturbeskyttelsesudvalget (toni.reese.naes-

borg@gmail.com) 
Dansk Møllerforening- v./Susanne Jervelund (danskmoller@gmail.com) 
Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening - Ærø (aeroe@dn.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening – Ærø (aeroe@dof.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening – (natur@dof.dk) 
Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)  
Danmarks Sportsfiskerforbund - Fyn, v./Søren Knabe (soren@knabe.dk)  
Ferskvandsfiskeriforeningen (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk) 
Fiskeriinspektorat ØST (inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk) 
Fiskeriinspektorat Øst Fiskerikontrollør (bpwi@fiskeristyrelsen.dk) 
Friluftsrådet (sydfyn@friluftsraadet.dk) 

Ærø Sportsfiskerforening, v/Carsten Schütter (ac-schytter@mail.dk) 
 

mailto:fynskredsen@botaniskforening.dk
mailto:fynskredsen@botaniskforening.dk
mailto:toni.reese.naesborg@gmail.com
mailto:toni.reese.naesborg@gmail.com
mailto:danskmoller@gmail.com
mailto:dn@dn.dk
mailto:aeroe@dn.dk
mailto:aeroe@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:soren@knabe.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
mailto:bpwi@fiskeristyrelsen.dk
mailto:sydfyn@friluftsraadet.dk
mailto:ac-schytter@mail.dk


Ansøgningsskema 

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens 
bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens 
bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, 
medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets 
oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5. 

 

Basisoplysninger Tekst  

Projektbeskrivelse (kan 
vedlægges) 

Ærø Kommune er i gang med at revidere regulativet for det offentlige vandløb Kalvehaverenden. I den 

forbindelse er vandløbet blevet opmålt og det har vist sig, at regulativet fra 1997 stemmer dårligt 

overens med de faktiske forhold. 

Ærø Kommune har lavet et nyt forslag til regulativ i forhold til skikkelsen, der stemmer bedre overens 

med de faktiske forhold, og ønsker dette lovliggjort forud for vedtagelsen af et nyt regulativ. 

Forslag til vedtagelse af skikkelse af vandløbet er vedlagt. 

Navn, adresse, telefonnr. og e-
mail på bygherre 

 Ærø Kommune, Teknisk Afdeling, Rådhuset, Statene 2, 5970 Ærøskøbing 

Navn, adresse, telefonnr. og e-
mail på kontaktperson 

 Susanne Chemnitz Frederiksen, 63525023, scf@aeroekommune.dk 

Projektets adresse, matr. nr. og 
ejerlav. For havbrug angives 
anlæggets geografiske placering 
angivet ved koordinater for 
havbrugets 4 hjørneafmærkninger 
i bredde/længde (WGS-84 
datum). 
 

 Se punkt 1, under projektets karakteristika. 

Projektet berører følgende 
kommune eller kommuner 
(omfatter såvel den eller de 
kommuner, som projektet er 
placeret i, som den eller de 

 Ærø Kommune 



kommuner, hvis miljø kan tænkes 
påvirket af projektet) 

Oversigtskort i målestok eks. 
1:50.000 – Målestok angives. For 
havbrug angives anlæggets 
placering på et søkort. 

  

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 
1:5.000 med indtegning af 
anlægget og projektet (vedlægges 
dog ikke for strækningsanlæg). 

Målestok angives: ikke vedlagt (strækningsanlæg) 

Forholdet til VVM reglerne Ja  Nej    

Er projektet opført på bilag 1 til lov 
om miljøvurdering af planer og 
programmer og konkrete projekter 
(VVM). 

   x Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: 

Er projektet opført på bilag 2 til lov 
om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete 
projekter (VVM). 

 X 
 
 

  Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 
Punkt 10f om regulering af vandløb. 



Projektets karakteristika  Tekst  

1. Hvis bygherren ikke er ejer af 
de arealer, som projektet omfatter 
angives navn og adresse på de 
eller den pågældende ejer, matr. 
nr. og ejerlav 

  
 
 
 
 
 
 

2. Arealanvendelse efter 
projektets realisering. Det 
fremtidige samlede bebyggede 
areal i m2 
Det fremtidige samlede 
befæstede areal i m2 
Nye arealer, som befæstes ved 
projektet i m2 

Arealanvendelse vil i fremtiden være den samme som i dag, hvilket primært er landbrug. 
 
Øvrige spørgsmål vurderes ikke at være relevante. 

3. Projektets areal og 
volumenmæssige udformning 
Er der behov for 
grundvandssænkning i 
forbindelse med projektet og i 
givet fald hvor meget i m 
Projektets samlede grundareal 

 
 
 
Nej 
Ikke relevant 
 
Arealer befæstes ikke. 



angivet i ha eller m2 
Projektets bebyggede areal i m2 
Projektets nye befæstede areal i 
m2 
Projektets samlede 
bygningsmasse i m3 
Projektets maksimale 
bygningshøjde i m 
Beskrivelse af omfanget af 
eventuelle nedrivningsarbejder i 
forbindelse med projektet 

Ikke relevant 
Ikke relevant 
Ikke relevant 

4. Projektets behov for råstoffer i 
anlægsperioden 
Råstofforbrug i anlægsperioden 
på type og mængde: 
Vandmængde i anlægsperioden 
Affaldstype og mængder i 
anlægsperioden 
Spildevand til renseanlæg i 
anlægsperioden 
Spildevand med direkte udledning 
til vandløb, søer, hav i 
anlægsperioden 
Håndtering af regnvand i 
anlægsperioden 
Anlægsperioden angivet som 
mm/åå – mm/åå 

 
 
 
Ingen 
Ingen 
Ikke relevant 
Ikke relevant 
Ikke relevant 
Ingen 
 

Projektets karakteristika  Tekst  

5. Projektets kapacitet for så vidt 
angår flow ind og ud samt 
angivelse af placering og 
opbevaring på kortbilag af 
råstoffet/produktet i driftsfasen: 
Råstoffer – type og mængde i 
driftsfasen 
Mellemprodukter – type og 
mængde i driftsfasen 

 
 
 
Ikke relevant 
Ikke relevant 
Ikke relevant 
Ikke relevant 



Færdigvarer – type og mængde i 
driftsfasen 
Vandmængde i driftsfasen 

6. Affaldstype og årlige mængder, 
som følge af projektet i 
driftsfasen: 
Farligt affald: 
Andet affald: 
Spildevand til renseanlæg: 
Spildevand med direkte udledning 
til vandløb, sø, hav: 
Håndtering af regnvand: 

 Ingen 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

7. Forudsætter projektet 
etablering af selvstændig 
vandforsyning? 

   x   

8. Er projektet eller dele af 
projektet omfattet af 
standardvilkår eller en 
branchebekendtgørelse? 

   x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 

9. Vil projektet kunne overholde 
alle de angivne standardvilkår 
eller krav i 
branchebekendtgørelsen? 

    Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes. 

10. Er projektet eller dele af 
projektet omfattet af BREF-
dokumenter? 

   x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. 

11. Vil projektet kunne overholde 
de angivne BREF-dokumenter? 

    Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne 
overholdes. 

12. Er projektet eller dele af 
projektet omfattet af BAT-
konklusioner? 

   X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

13. Vil projektet kunne overholde 
de angivne BAT-konklusioner? 

 x   Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes. 



14. Er projektet omfattet af en 
eller flere af Miljøstyrelsens 
vejledninger eller bekendtgørelser 
om støj eller eventuelt lokalt 
fastsatte støjgrænser? 

   x Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller 
bekendtgørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 17. 

15. Vil anlægsarbejdet kunne 
overholde de eventuelt lokalt 
fastsatte vejledende 
grænseværdier for støj og 
vibrationer? 

    Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen 

16. Vil det samlede projekt, når 
anlægsarbejdet er udført, kunne 
overholde de vejledende 
grænseværdier for støj og 
vibrationer? 

    Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen 

17. Er projektet omfattet 
Miljøstyrelsens vejledninger, 
regler og bekendtgørelser om 
luftforurening? 

   x Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller 
bekendtgørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 20. 

18. Vil anlægsarbejdet kunne 
overholde de vejledende 
grænseværdier for luftforurening? 

    Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. 

19. Vil det samlede projekt, når 
anlægsarbejdet er udført, kunne 
overholde de vejledende 
grænseværdier for luftforurening? 

    Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. 

20. Vil projektet give anledning til 
støvgener eller øgede støvgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

   x Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

21. Vil projektet give anledning til 
lugtgener eller øgede lugtgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

   x Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. 



22. Vil anlægget som følge af 
projektet have behov for 
belysning som i aften og 
nattetimer vil kunne oplyse 
naboarealer og omgivelserne 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

   x Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. 

23. Er anlægget omfattet af 
risikobekendtgørelsen, jf. 
bekendtgørelse om kontrol med 
risikoen for større uheld med 
farlige stoffer nr. 372 af 25. april 
2016? 

   x   

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

24. Kan projektet rummes inden 
for lokalplanens generelle formål? 

 x   Hvis »nej«, angiv hvorfor: 

25. Forudsætter projektet 
dispensation fra gældende bygge- 
og beskyttelseslinjer? 

   x Hvis »ja« angiv hvilke: 

26. Indebærer projektet behov for 
at begrænse anvendelsen af 
naboarealer? 

   x   

27. Vil projektet kunne udgøre en 
hindring for anvendelsen af 
udlagte råstofområder? 

   x   

28. Er projektet tænkt placeret 
indenfor kystnærhedszonen? 

 x     

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

29. Forudsætter projektet rydning 
af skov? 
(skov er et bevokset areal med 
træer, som danner eller indenfor 
et rimeligt tidsrum ville danne 
sluttet skov af højstammede 
træer, og arealet er større end ½ 
ha og mere end 20 m bredt.) 

   x   



30. Vil projektet være i strid med 
eller til hinder for realiseringen af 
en rejst fredningssag? 

   x   

31. Afstanden fra projektet i 
luftlinje til nærmeste beskyttede 
naturtype i henhold til 
naturbeskyttelseslovens § 3. 

    Selve vandløbet projektet omhandler er § 3 beskyttet så afstanden er 0 m. 
Afstanden til nærmeste beskyttede naturtype er 120 m (sø). 
 
 

32. Er der forekomst af 
beskyttede arter og i givet fald 
hvilke? 

 x   Der er i området registreret nedenstående beskyttede arter. 

 

33. Afstanden fra projektet i 
luftlinje til nærmeste fredede 
område. 

    Der er flere fredede fortidsminder i området. Det nærmeste fortidsminde er knap 237 

meter fra vandløbet. 

34. Afstanden fra projektet i 
luftlinje til nærmeste internationale 
naturbeskyttelsesområde (Natura 
2000-områder, habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområder og 
Ramsarområder). 

     Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger 1,2 km fra projektet. 



35. Vil projektet medføre 
påvirkninger af overfladevand 
eller grundvand, f.eks. i form af 
udledninger til eller fysiske 
ændringer af vandområder eller 
grundvandsforekomster? 

   x Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. 
 
Da det er de eksisterende forhold der søges lovliggjort, vil der ikke ske ændringer der kan 

påvirke overfladevand eller grundvand. 

36. Er projektet placeret i et 
område med særlige 
drikkevandinteresser? 

 x     

37. Er projektet placeret i et 
område med registreret 
jordforurening? 

   x   

38. Er projektet placeret i et 
område, der i kommuneplanen er 
udpeget som område med risiko 
for oversvømmelse. 

   x   

39. Er projektet placeret i et 
område, der, jf. 
oversvømmelsesloven, er 
udpeget som risikoområde for 
oversvømmelse? 

   x   

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

40. Er der andre lignende anlæg 
eller aktiviteter i området, der 
sammen med det ansøgte må 
forventes at kunne medføre en 
øget samlet påvirkning af miljøet 
(Kumulative forhold)? 

   x   

41. Vil den forventede 
miljøpåvirkning kunne berøre 
nabolande? 

   x   

42. En beskrivelse af de 
tilpasninger, ansøger har 
foretaget af projektet inden 
ansøgningen blev indsendt og de 
påtænkte foranstaltninger med 

      



henblik på at undgå, forebygge, 
begrænse eller kompensere for 
væsentlige skadelige virkninger 
for miljøet? 

 

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger. 

Dato:__________05.09.2019______________ Bygherre/anmelder:___________Susanne Chemnitz 
Frederiksen________________________ 

Vejledning  

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og 
vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, 
som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage 
stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige 
hjemmesider. 

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke 
miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed 
for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de 
fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed. 

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige 
oplysninger til en offentlig myndighed. 
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Station

[m] Type Særlig forhold Plottekst Bemærkning

Afskote

DVR90

[m]

Bundkote

DVR90

[m] Anlæg

Bundbred

de

[m]

Fald

Geometri

[0/00]

0 K-BRN Brønd 0,37 rist 14,323

6 K-BRN Brønd 0,36 rist 13,974

167 K-BRN Brønd 0,66 12,358

418 K-BRN Brønd 0,6 9,847

545 K-BRN Brønd 0,81 9,122

670 K-BRN Brønd 0,81 8,894

843 K-BRN Brønd 0,81 8

849 K-RØR Rørudløb 7,871

849 GEO-SIM Ingen 8 1 0,7 0,726

1014 GEO-SIM Ingen 7,88 1 0,7 10,282

1085 GEO-SIM Ingen 7,15 1 0,7 10,855

1237 GEO-SIM Ingen 5,5 1 0,7 24,783

1237 K-RØR Rørindløb 5,384 24,783

1244 K-RØR Rørudløb 5,265 24,783

1244 GEO-SIM Ingen 5,329 1 0,7 17,5

1250 GEO-SIM Ingen 5,224 1 0,7

1250 K-RØR Rørindløb Indløb underlig brønd Ø 60 cm Konstrueret indløb, for at VASP kan læse data (SRR, jan 2019: jeg har ikke set billede) 5,269

1250 K-BRN Brønd 0,71 start underlig broend 3,719

1374 K-BRN Brønd 1,11 3,319

1440 K-RØR Rørudløb udloeb i broend moellekanalen 3,578


