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Tilladelse efter vandløbsloven samt VVM Screening til
forlægning af vandløb på matr. nr. 62b, Torning, Tyrstrup ved
Allervej
–
På vegne af Blue Kolding A/S, Kolding Åpark 3, 6000 Kolding, har COWI fremsendt en ansøgning af 21.
marts 2019 til Kolding Kommune om en vandløbsregulering, der omhandler forlægning af vandløb uden
om et regnvandsbassin, der er beliggende på matr. nr. 62b, Torning, Tyrstrup.
Reguleringen omfatter:
 Sløjfning af eksisterende rørlagte vandløb.
 Etablering af nyt rørlagt forløb på vandløbet.
Forlægningen af vandløbet kræver godkendelse efter vandløbslovens bestemmelser om
vandløbsregulering. Endvidere kræver reguleringen, at projektet er miljøscreenet i henhold til
Miljøvurderingsloven.
Afgørelse efter vandløbsloven
Kolding Kommune træffer hermed afgørelse efter vandløbslovens § 17 (lovbekendtgørelse nr. 127 af 26.
januar 2017) samt § 3 i reguleringsbekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni
2016) til forlægning af det eksisterende Ø 200 mm rørlagte vandløb på matr. nr. 62b, Torning, Tyrstrup,
således at det placeres længere imod øst for at give plads til regnvandsbassin som led i en
byggemodning.
Vilkår for afgørelsen efter vandløbsloven er, at
 forlægningen af røret gennemføres som beskrevet i reguleringen, der er beskrevet nedenfor.
 der anvendes samme rørdimension i det nye forløb som eksisterende dimension.
 i tilfælde af at der ledes dræn til den eksisterende ledning på projektstrækningen, skal
afvandingen fra disse dræn opretholdes. Det gøres ved at føre dem til udløb i det nye forlagte
forløb.
Afgørelse vedrørende miljøscreening
Reguleringsprojektet med forlægningen af rørledningen er miljøscreenet, og kommunen træffer hermed
afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering, da det ikke vil få en
væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 21 i miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM). Lovbekendtgørelse nr. 1.225 af 25. oktober 2018).
Screeningen kan rekvireres ved henvendelse til Kolding Kommune.
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Projektet
Ansøgningen udgør reguleringssagen, som er gengivet i det følgende.
Lokalitet
Den eksisterende rørledning er beliggende i et nord/sydgående forløb på matr. nr. 62b, Torning, Tyrstrup.
På figuren nedenfor er matrikel området indtegnet med rød streg, og forsinkelsesbassinet er markeret
med lysblå cirkel.

Udformning af forsinkelsesbassin samt placeringen af forlægningen af vandløbet fremgår af figuren
nedenfor.
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Formål
Området skal byggemodnes i henhold til Lokalplan 1315-11, Ved Allervej – et boligområde. I lokalplanen
er matrikel nr. 62b, Torning, Tyrstrup udlagt til regnvandsbassin, da området skal separatkloakeres.
Projektet
Det eksisterende rørlagte vandløb, som kommer fra nord, og løber mod syd, forlægges, så det placeres
længere mod øst, for at give plads til regnvandsbassinet. Vandløbet anlægges som et rørlagt vandløb.
Eksisterende vandløb og det nye forløb er vist på figuren ovenfor.
Mod syd tilsluttes det rørlagte vandløb et lille tilløb til Taps Å.
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Ejendomme i projektområdet
Følgende matrikler og ejer (ansøger) indgår i projektet:
Matr. nr.
62b

Ejerlav
Torning, Tyrstrup

Ejer
Kolding Kommune

Adresse
Nytorv 11, 6000 Kolding

Økonomi
Blue Kolding afholder alle udgifter i forbindelse med omlægning af vandløbet.
Alle udgifter er derfor Kolding Kommune som vandløbsmyndighed uvedkommende.
Tidsplan
Projektet forventes gennemført maj-september 2019 eller snarest herefter.
Lovhjemmel
Ansøger er selv forpligtet til at sikre, at alle fornødne tilladelser til at gennemføre forlægningen af
vandløbet er indhentet.
Vandløbsloven
Gennemførelse af projektet med rørlægning af grøften kræver godkendelse efter vandløbslovens § 17
(lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017) og efter § 3 (miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27.
juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v.).
Et reguleringsprojekt skal behandles efter reglerne i ovennævnte bekendtgørelse om vandløbsregulering
og –restaurering m.v.
Efter § 18 i ovennævnte bekendtgørelse skal vandløbsmyndigheden ved sin afgørelse tage hensyn til
samtlige afvandingsinteresser ved vandløbet samt sikre, at projektet er foreneligt med hensynet til den
miljømæssige målsætning, der er fastlagt for vandløbet.
Miljøvurdering (VVM)
Nærværende projekt er omfattet af bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 af lov om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), idet regulering af vandløb, som indgår i projektet
som et tiltag, er medtaget i bilag 2, pkt. 10, f: Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1,
kanalbygning og regulering af vandløb. Anlæg nævnt i bilag 2 er kun omfattet af krav om
miljøkonsekvensvurdering, hvis de af kommunen skønnes at kunne påvirke miljøet væsentligt. Kolding
Kommune skal således gennemføre en såkaldt miljøscreening af projektet. Screeningen skal afklare, om
projektet medfører væsentlige miljøpåvirkninger.
Godkendelsesprocedure
Reguleringsforslaget behandles efter vandløbslovens bestemmelser med 4 ugers indsigelsesperiode og 4
ugers klageperiode.
Reguleringsprojektet har derfor været fremlagt i 4 ugers høring i perioden fra den 5. juli til den 2. august
2019, hvor borgere og interesseorganisationer m.v. har haft mulighed for at indsende
bemærkninger eller indsigelser til projektet.
I høringsperioden har kommunen ikke modtaget bemærkninger til reguleringsprojektet.
Høring og godkendelse efter anden lovgivning
Denne afgørelse omhandler kun forhold, der behandles med hjemmel i vandløbsloven,
og VVM bekendtgørelsen. Afgørelsen omfatter ikke samtidig godkendelse efter
anden lovgivning. Ansøger er selv ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er
indhentet før anlægsarbejdet sættes i gang.
Projektets konsekvenser i forhold til Natura 2000 områder og bilag IV arter
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Det fremgår af Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder
samt beskyttelse af visse arter (Bek. nr. 1.595 af 6. december 2018), at der skal foretages en vurdering af,
om et
påtænkt projekt kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder
sted uden for Natura 2000 områder, men som kan have betydning ind i Natura 2000 området.
Nærmeste Natura 2000 område (Lillebælt) er beliggende 2,8 km øst for forlægningen af vandløbet.
Ifølge ansøgningen vurderer COWI ikke, at omlægningen af vandløbet, vil påvirke eller forringe levevilkårene for eventuelle arter i området, da etableringen er kortvarig, og området reetableres.
Kolding Kommune skal ligeledes bemærke, at omlægningen af rørledning sker på omdriftsjord og ikke i et
eksisterende naturområde.
Nærmeste § 3 område, er en eng beliggende 20 m syd for forlægningen af vandløbet, ifølge Danmarks
miljøportal er der ingen bilag IV arter observeret.
Kommunen vurderer derfor, at der ikke er sandsynlighed for, at det påtænkte indgreb vil påvirke natura2000 området og dets udpegningsgrundlag eller tilstedeværelse af eventuelle Bilag IV arter negativt, og at
afgørelsen efter vandløbsloven ikke er i konflikt med bestemmelserne i Habitatdirektivet.
Miljø- og afstrømningsmæssige konsekvenser
Den aktuelle vandløbsstrækning er ikke beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Endvidere er
rørledningen ikke er miljømålsat i statens vandområdeplan. Der er således ingen miljøinteresser tilknyttet
vandløbet.
COWI har i mail af 5. september 2019 oplyst, at omlægningen af ledningen ikke påvirker afstrømningen i
rørledningen op- og nedstrøms strækningen, der forlægges, idet rørdimensionerne fastholdes uændret.
Kolding Kommunes vurdering i forhold til vandløbsloven (vandløbsmyndigheden)
Kolding Kommune kan konstatere, at vandløbsreguleringen ikke påvirker afstrømningsmæssige interesser
i op- og nedstrøms retning for projektstrækningen, idet rørledningen placeres med ensartet fald med
samme bundkote som i den eksisterende ledning i ind- og udløbet af projektstrækningen. Endvidere
anvendes rørdimensioner i samme størrelsesorden som for op- og nedstrøms strækninger.
Kolding Kommune lægger derfor samlet set til grund på det foreliggende grundlag, at der i
overensstemmelse med § 18 i ovennævnte bekendtgørelse er taget behørigt hensyn til samtlige
afvandingsinteresser ved vandløbet omkring grøften samtidig med, at afvandingen af naboarealer til
projektområdet ikke påvirkes negativt. Projektet er endvidere foreneligt med miljømæssige interesser i
området.
Projektet anses derfor at være foreneligt med vandløbslovens formålsparagraf, jf. lovens § 1.
Der kan på baggrund heraf meddeles afgørelse efter vandløbsloven til at gennemføre
reguleringsprojektet.
Kolding Kommunes vurdering i forhold til VVM
Kolding Kommune vurderer på baggrund af screeningen, at der med de ansøgte forhold, ikke er krav om
en miljøkonsekvensvurdering. Dette begrundes med, at der er tale om et projekt med en mindre
forlægning af en rørledning, der ikke påvirker miljøinteresser i hverken vandløbet eller i det tilknyttede
område.
Der er ingen væsentlige negative miljøkonsekvenser ved projektet.
Klagevejledning
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt og er fastsat til 3. oktober 2019.
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Vandløbsloven
Godkendelsen af projektet efter vandløbslovens § 17 og 47 kan påklages Miljø- og Fødevareklagenævnet
af
 Den afgørelsen er rettet til
 Danmarks Naturfredningsforening,
 Danmarks Sportsfiskerforbund,
 Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
VVM (afgørelser om miljøvurdering af planer og projekter)
Afgørelser truffet efter § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og projekter kan påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet.
Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål.
Hvem kan klage? Ansøger, ejer, miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald
og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller
varetagelse af væsentlige brugerinteresser for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som
dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.
Søgsmålsfrist: Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder
Fristen regnes fra modtagelsesdatoen.
Hvis projektet ikke gennemføres inden 3 år bortfalder denne afgørelse og derfor vil en ny miljøscreening
være nødvendig, hvis projektet ønskes fortsat.
Indsendelse af klage
En klage indsendes elektronisk via den såkaldte Klageportal. Et link hertil findes på Miljø- og
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk, hvor man logger ind med fx NEM-ID.
Klagen videresendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er
indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kontaktes på e-mail: mfkn@naevneneshus.dk.
Når man klager, skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og
organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Klagen sendes først videre, når
gebyret er betalt, og når klageren endeligt har godkendt klagen.
Miljøscreeningen, der ligger til grund for afgørelsen kan rekvireres ved henvendelse til kommunen.
I øvrigt
Tilladelsen vil blive annonceret på Kolding Kommunes hjemmeside og må først udnyttes, når klagefristen
er udløbet.
Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden lovgivning.

Venlig hilsen

Kenn Langeløkke Christoffersen
Biolog og vandløbsmedarbejder
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Kopimodtagere
Relevante lodsejere
Foreninger og Organisationer
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
dn@dn.dk Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, v/ Esben Christoffersen. kolding@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling, Kolding.
kolding@dof.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsten.
post@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator Jan Karnøe, Fasanvej 9, 8700 Horsens.
jka@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk Botanisk Forening, v/ Rasmus Fuglsang Frederiksen. rasmusfuglsangfrederiksen@gmail.com
Miljø- og Fødevareministeriet. Landbrugsstyrelsen. Nyropsgade 30, 1780 København V. mail@lbst.dk
Udenrigsministeriet. Fiskeristyrelsen. Asiatisk Plads 2. 1448 København K. Att.: Bernt Wind,
bpwi@fiskeristyrelsen.dk
Museum Sønderjylland. Aastrupvej 48. 6100 Haderslev. planer@msj.dk
Kolding Herreds Landbrugsforening, att. sektionsleder Lars Schmidt, Niels Bohrsvej 2, 6000 Kolding.
las@khl.dk
Sønderjysk Landbrugsforening, Billundvej 3, 6500 Vojens, att. Solveig Kappel, email: sok@slf.dk.
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