KOLDING LUFTHAVN ApS
Att.: Lufthavnschef, Glenn Lundt
Lufthavnsvej 1
6580 Vamdrup

24. september 2021 - Sagsnr. 21/16002 - Løbenr. 223468/21

Tilladelse til regulering af privat rørlagt vandløb
–
Anledning
Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om lovliggørende tilladelse til regulering af et privat rørlagt
vandløb over en strækning på ca. 160 meter. Reguleringen vil udelukkende foregå på ejendommen med
matrikelnummer 5c, Bønstrup By, Vamdrup. Strækningen og reguleringen er nærmere beskrevet i det
følgende.
Afgørelse efter vandløbsloven
Det private rørlagte vandløb er omfattet af bestemmelserne i vandløbsloven, jf. dennes § 2. Det betyder,
at der ikke må foretages ændringer af vandløbets skikkelse eller vandføringsevne uden, at der er givet en
tilladelse efter vandløbsloven. Der meddeles hermed tilladelse efter vandløbsloven til gennemførsel af
projektet.
Projektet
Kolding Kommune har sammen med ansøger d. 25. maj og d. 22. juni 2021 besigtiget arealet, der er
beliggende lige vest for bygningerne ved Kolding Lufthavn.
Baggrunden for besigtigelsen var, at søens afløb til et ældre dræn stoppede med at fungere i foråret 2021.
På grund af den høje vandstand i søen, stuvede vandet op på lufthavnens forplads, hvor
brændstoftankene er placeret. Da ansøger frygtede, at brændstoftankene ville blive oversvømmet
ændrede de derfor midlertidigt det dræn der leder vand fra søen til en åben grøft.
Afløbet fra søen er etableret som en rist i søens nordlige ende for mange år siden. Afløbet er nu blevet
hævet omkring 25 cm for at øge kapaciteten og afdampningen i søen inden vandet ledes videre.
Som erstatning for det gamle drænrør, der ledte vandet væk fra søen er der nu etableret et nyt lukket
drænrør fra søens udløb til en nyetableret syd-nordgående åben grøft i skel mod vest. Grøften har udløb i
samme eksisterende bassin som det gamle dræn ledte vand til.
Det nye drænrør og den nye åbne grøft er dermed placeret anderledes end det gamle og ønskes
lovliggjort ved en efterfølgende reguleringstilladelse efter vandløbsloven. Grøften er desuden endnu ikke
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færdigetableret, men blot anlagt midlertidigt for at kunne håndtere vandet til der meddeles en
lovliggørende tilladelse.
I forbindelse med et høringssvar fra en nabo til projektområdet, genbesigtigede Kolding Kommune
området sammen med ansøger og projektets nabo. Ved denne fælles besigtigelse, blev det aftalt, at
projektet tilpasses på baggrund af noboens ønsker. Ændringerne består i, at den åbne grøft der var søgt
om tilladelse til at etablere, ændres til et lukket rør. Røret etableres i samme dimension som røret
opstrøms, og med jævnt fald mellem dér hvor grøften i dag er åben og grøftens udløb i
forsinkelsesbassinet. Indløb i bassin bevares i samme kote som oprindeligt indløb.
Efter ansøgers ønske godkendes dette, ændrede projekt.
Vilkår
Reguleringen skal udføres i overensstemmelse med ovenstående projektbeskrivelse, samt på følgende
vilkår:


Den midlertidige grøft skal lægges i faste rør – i minimum samme dimension som drænrøret opstrøms



Rørledningen etableres med jævnt fald fra drænrøret til udløb i bassin



Udløbet i bassinet etableres i samme kote som eksisterende udløb



Afstrømningsforholdene op- og nedstrøms ansøgers ejendom må ikke forringes



Udvaskning af sand og jord til bassinet skal begrænses mest muligt i forbindelse med etableringen af
rørledningen

Økonomi
Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med reguleringsprojektet.
Tidsplan
Projektet forventes gennemført i løbet af efteråret 2021.
Fremtidig vedligeholdelse
Det rørlagte vandløb vil fremadrettet blive vedligeholdt af lodsejer som hidtil.
Miljø- og afstrømningsmæssige konsekvenser
Ved at hæve afløbet fra søen med ca. 25 cm, vil søen fungere som et bedre levested for områdets dyreog planteliv, da den ekstra vanddybde vil forsinke den hastighed, hvormed søen gror til.
Ved at etablere rørledningen i fast rør og med jævnt fald, sikres det, at den tilstødende naturbeskyttede
eng ikke påvirkes. Dermed er der ingen risiko for tilstandsændringer i engen som følge af reguleringen.
Søens afløb er hævet med ca. 25 cm. Kolding Kommune vurderer ikke, at dette medfører en (negativ)
tilstandsændring i den beskyttede sø. Tvært imod er søen under tilgroning nu, så med den hævede
vandstand vil søen fungere som et bedre levested for områdets dyre- og planteliv, idet den ekstra
vanddybde vil forsinke den hastighed, hvormed søen gror til. Ydermere har det tidligere afløb ofte været
stoppet til, så vandstanden ofte har været lidt højere end afløbet. Projektet vurderes på den baggrund
ikke, at kræve dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3.
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Lovhjemmel
Tilladelsen meddeles efter § 17 i vandløbsloven (lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019) samt
§ 3 i reguleringsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og
restaurering m.v.).
Offentlig høring
Projekter om regulering af vandløb skal fremlægges i offentlig høring i en periode på mindst 4 uger inden
der træffes afgørelse efter vandløbsloven. Projektet har således været i offentlig høring i 4 uger fra den
30. juni til og med d. 28. juli 2021. Kolding Kommune har i denne periode modtaget et høringssvar. Som
følge heraf er der foretaget en fælles besigtigelse og projektet er tilrettet.
Projektets konsekvenser i forhold til Natura 2000 områder, bilag IV arter og fredede områder
Det fremgår af bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder
samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 1595 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.
Der er ikke registreret bilag IV arter eller rødlistede arter indenfor eller i umiddelbart nærhed af
projektområdet. Nærmeste Natura 2000-område er nr. nr. 91, Kongeå (Habitatområde H80). Natura 2000
området består af Habitatområde nr. 80. Området ligger mere end 8 km nedstrøms projektområdet.
Natura 2000 området vurderes ikke at blive påvirket af projektet vurderet på baggrund af projektet meget
beskedne omfang, nemlig, at der udelukkende er tale om en ændring af et eksisterende rørlagt vandløbs
tracé.
Der er ikke fredede områder eller bygninger i eller i nærheden af projektområdet.
Kolding Kommunes bemærkninger i forhold til vandløbsloven
Kolding Kommune bemærker, at projektet tager hensyn til de afvandingsmæssige interesser, der er
knyttet til vandløbet. Der er ingen natur- og miljømæssige forhold knyttet til reguleringen af drænet. Samlet
set er projektet derfor foreneligt med formålsbestemmelserne i vandløbsloven.
Afgørelse om at projektet ikke er VVM pligtigt
Efter miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017) § 21 skal
vandløbsreguleringsprojekter screenes for eventuel miljøvurdering (VVM).
Kolding Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet
væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtig. Kommunens afgørelse om ikke VVM-pligt er offentliggjort på
Kolding Kommunes hjemmeside sammen med denne afgørelse efter vandløbsloven.
Anden lovgivning
Denne afgørelse omfatter ikke godkendelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv
ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet.
Aktindsigt
Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør vandløbsloves § 77.
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Klagevejledning
Efter vandløbsloven kan der klages over denne afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelsen. Sidste frist
for rettidig klage er således d. 22. oktober 2021.
Klageberettiget er


ansøger,



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



en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,



Danmarks Naturfredningsforening



Danmarks Sportsfiskerforbund.

Der kan klages over retlige spørgsmål og kommunens vurderinger og vilkår.
Indsendelse af klage
En klage indsendes elektronisk via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, som du finder et link til
på hjemmesiden ”Nævnenes Hus”. Her finder du også en vejledning i, hvordan du anvender
Klageportalen. Inde på hjemmesiden https://naevneneshus.dk/ vælger du et link med titlen ”Gå direkte til
Klageportalen”. På denne hjemmeside kan du logge på, typisk med NEM-ID. Kolding Kommune modtager
din klage via Klageportalen.
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: nmkn@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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den
myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljøog Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Kontakt
Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte mig på tobkn@kolding.dk eller tlf. 7979 0666.

Venlig hilsen

Tobias B. Knudsen
Biolog
Natur og vand
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Vedlagt


Oversigtskort



Ortofoto, forår 2021

Dette brev er sendt i kopi til
Nærmeste lodsejere
Interesseorganisationer m.m.
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
 Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, att. Esben Christoffersen, kolding@dn.dk
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
 Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling, Kolding, kolding@dof.dk
 Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk,
sydoestjylland@sportsfiskerforbundet.dk
 Danmarks Sportsfiskerforbund, att. Miljøkoordinator Lars Brinch Thygesen,
lbt@sportsfiskerforbundet.dk


Danmarks Sportsfiskerforbund, Sønderjylland, att. Morten Ringive, mri@fleggaard.dk





Kolding Sportsfiskerforening, att. Torben Lindholst, tltl2515@tlindholst.onmicrosoft.com
Friluftsrådet, att. Bent Holgersen, trekantomraadet@friluftsraadet.dk
Naturstyrelsen Trekantområdet, tre@nst.dk



Miljøstyrelsen, mst@mst.dk



Dansk Botanisk Forening, att. Rasmus Fuglsang Frederiksen, rasmusfuglsangfrederiksen@gmail.com



Miljø- og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen, mail@lbst.dk



Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, att. Bernt Paul Wind, bpwi@fiskeristyrelsen.dk



Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk



Museum Sønderjylland, planer@msj.dk



Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk



Kolding Herreds Landbrugsforening, att. sektionsleder Lars Schmidt, las@khl.dk



Sønderjysk Landbrugsforening, att. Solveig Kappel, sok@slf.dk
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Oversigtskort

Figur 1: Oversigtskort over området nær Kolding Lufthavn. Søen, hvis afløb reguleres er markeret med en rød ring.
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Figur 2: Den lyseblå stiplede linje angiver den omtrentlige placering af eksisterende, ældre drænrør. De røde streger
markerer det dræn der ikke længere fungerer. Den gule stiplede linje angiver den omtrentlige placering af den nye
drænledning og den gule streg angiver den omtrentlige placering af det faste rør.

—
Side 6

