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Tilladelse efter vandløbsloven til lokal udvidelse af
vandløbsprofil, brinksikring og stensikring i Tandholdt Bæk
Sweco har på vegne af Vision Estate A/S, i mail af 8. november 2021 ansøgt vandløbsmyndigheden om
tilladelse til at lave en lokal udposning med brinksikring og stensikring af Tandholdt Bæk, i forbindelse
med etablering af et regnbetinget udløb.
Tilladelse efter vandløbsloven
Kolding Kommune meddeler hermed som vandløbsmyndighed tilladelse efter vandløbslovens § 17
(lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019) samt § 3 i reguleringsbekendtgørelsen
(Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016) til regulering af Tandholdt Bæk ved at lave en
lokal udposning af vandløbet ved det regnbetingede udløb, brinksikre omkring udløbet og erosionssikre
vandløbet ved stensikring i vandløbet.
Vilkår
Projektet gennemføres som beskrevet nedenfor.
Derudover er der følgende vilkår:


Stensikringen i selve vandløbet skal udføres, så der ikke etableres en tærskel i Tandholdt Bæk
med stuvning til følge. Stensikringen etableres ved udskiftning af vandløbsbunden i Tandholdt
Bæk, således at stensikringen får samme bundkote som nuværende vandløbsbund.

Projektet
Lokalitet
Projektlokaliteten er beliggende ved Tankedalsvej/ Nova Boulevard på kommunalejet, matr. nr. 9x, Seest
By, Seest. Regnvandsledningen løber til Tandholdt Bæk fra syd fra regnvandsbassinet på matr. nr. 9b,
Seest By, Seest. På kortet nedenfor ses projektlokaliteten markeret med en rød cirkel, hvor Tandholdt
Bæk er markeret med blå streg.
I forbindelse med etablering af regnvandsbassin, som skal afvande lokalplanområde 0831-33, beliggende
ved Tankedalsvej, udledes regnvand til Tandholdt Bæk. Med henblik på at sikre vandløbet mod erosion,
etableres udløbet med medløb på ca. 30o - 45o samt en udposning på vandløbet for at nedsætte
vandhastigheden. Stensikringen etableres ved udskiftning af vandløbsbunden i Tandholdt Bæk, således at
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stensikringen får samme bundkote som nuværende vandløbsbund. Brinkerne sikres mod erosion ved
etablering af håndsten sat i beton. Projektet er skitseret på nedenstående tværsnit AA.

Projektet er skitseret på de to nedenstående tegninger, hvor bassinet udformning og udløbet er skitseret
på første tegning og selve vandløbsreguleringen er skitseret på den efterfølgende tegning.
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Nuværende forhold
Der etableres et nyt regnvandsbassin med tilhørende udløbsledning til Tandholdt Bæk, til håndtering af
overfladevand fra et nyt industriområde. Dette medfører at der på nuværende tidspunkt ikke er et udløb på
stedet.
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Projektet
Med henblik på at sikre vandløbet mod erosion, etableres udløbet fra regnvandsledningen med medløb på
ca. 30o - 45o samt en udposning på vandløbet for at nedsætte vandhastigheden. Stensikringen etableres
ved udskiftning af vandløbsbunden i Tandholdt Bæk, således at stensikringen får samme bundkote som
nuværende vandløbsbund. Brinkerne sikres mod erosion ved etablering af håndsten sat i beton. Projektet
er skitseret på ovenstående tværsnit AA. Tegningen er dog spejlvendt da tilløbet i dette tilfælde kommer til
Tandholdt Bæk fra højre side i medstrøms retning. Regnvandsledningen stopper en meter fra vandløbet
og der etableres en stensat brink til vandløbet, hvor vandhastigheden nedsættes for at begrænse
erosionsskader i vandløbet. Ved at få vandet slået mod stenene ved udløbet, vil der ske en iltning af
vandet, før det ender i Tandholdt Bæk. Stensikring af selve vandløbet udføres for, at sikre mod erosion i
forbindelse med udledningen fra regnvandsledningen.
Projektet udføres af Entreprenør ARKIL A/S, Jernet 4E, 6000 Kolding på vegne af Vision Estate A/S.
Arbejdet udføres på en matrikel ejet af Kolding Kommune. På sagen ligger en mail fra den respektive ejer
i Kommunen, der accepterer at arbejdet udføres på Kommunens grund.
Kolding Kommunes vurdering
Projektet kræver godkendelse efter vandløbslovens bestemmelser om vandløbsregulering. Da vandløbet
ikke er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, kræver vandløbsprojektet ikke dispensation fra
naturbeskyttelsesloven.
I Statens Vandområdeplaner, har Tandholdt Bæk ikke et miljømål på strækningen opstrøms
Motorvejsunderførslen. Tandholdt Bæk har således ikke et miljømål, der hvor projektet etableres. Fra
Motorvejen og til udløbet i Seest Mølleå, har Tandholdt Bæk miljømålet ”God økologisk tilstand”.
Da udposningen på vandløbet kun lokalt, på en XX m strækning, ændrer på vandløbets skikkelse mens
der ikke ændres på vandløbets nuværende bundkote, vurderes det at projektet ikke ændrer på
afvandingen fra de opstrømsliggende arealer. Det vurderes derfor at det naturbeskyttede overdrev, der er
placeret nordvest for udløbspunktet ikke bliver berørt.
Kolding Kommune vurderer, at projektet ikke har negative afstrømnings- og miljømæssige konsekvenser.
Projektet er endvidere miljøscreenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM). Miljøscreeningen er en del af det samlede projekt med etablering af
regnvandsbassin mv. og er journaliseret på sagen.

Ejendomme i projektområdet
Følgende matrikler og ejer (ansøger) indgår i projektet:
Matr. nr. og ejerlav
9x, Seest By, Seest

Lodsejer
Kolding Kommune

Adresse
Akseltorv 1, 6000 Kolding

Økonomi
Alle udgifter til udførelsen af projektet afholdes af Vision Estate A/S.
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Den økonomiske byrde til vedligeholdelsen af regnvandsledningen, den tilhørende brinksikring ved
udløbet til vandløbet og stensikringen i vandløbet, påhviler ejeren af den regnvandstekniske løsning.
Vedligeholdelsen af selve vandløbet påhviler, efter vandløbslovens bestemmelser bredejeren.
Tidsplan
Arbejdet forventes udført i første kvartal af 2022.
Lovhjemmel
Gennemførelse af projektet med regulering af Tandholdt Bæk i forbindelse med etablering af
regnvandsudløb kræver godkendelse efter vandløbslovens § 17 (lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25.
november 2019) og efter § 3 (miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016).
Vandløbsreguleringen 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.
Offentlig høring
Vandløbsprojekter skal efter § 15 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og
restaurering m.v. fremlægges i offentlig høring i en periode på 4 uger. Projektet har således været i
offentlig høring i perioden fra den 29. november 2021 til den 2. januar 2022. Kolding Kommune har som
vandløbsmyndighed i denne periode ikke modtaget bemærkninger til projektet.
Høring og godkendelse efter anden lovgivning
Denne afgørelse omhandler kun forhold, der behandles med hjemmel i vandløbsloven. 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
Det fremgår af Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder
samt beskyttelse af visse arter (Bek. nr. 926 af 27. juni 2016), 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.
Projektområdet er ikke beliggende i et Natura 2000 område.
Tandholdt Bæk er beliggende ca. 8,5 km nord for Natura 2000-område nr. 226, Svanemosen,
habitatområde H250. Udpegningsgrundlaget for området er:
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Kilde: Natura 2000-plan 2016-2021, Svanemose Natura 2000-område nr. 226, Habitatområde H250,
Naturstyrelsen.
Da der er tale om et meget begrænset projekt med en meget lille lokal stensikring af vandløbet vurderer
kommunen, at der ikke er sandsynlighed for, at det påtænkte indgreb vil påvirke et natura-2000 område
med tilhørende udpegningsgrundlag eller tilstedeværelse af Bilag IV arter negativt. Projektområdet er
placeret i et sidetilløb, der løber til Seest Mølleå mere end 10 km nedstrøms natura-2000 området og den
lille lokale sikring af et regnvandsudløb vurderes ikke at kunne påvirke natura-2000 området, så langt
opstrøms tilløbet.
Kolding Kommune vurderer således, at afgørelsen efter vandløbsloven ikke er i konflikt med
bestemmelserne i Habitatdirektivet.
Miljø- og afstrømningsmæssige konsekvenser
Kolding Kommune kan som vandløbsmyndighed konstatere, at den aktuelle vandløbsstrækning ikke er
beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Endvidere er vandløbet ikke miljømålsat i statens
vandområdeplan.
Kolding Kommune kan som vandløbsmyndighed videre konstatere, at brinksikringen og stensikringen ikke
påvirker afstrømningsmæssige interesser negativt i op- og nedstrøms retning for projektstrækningen, idet
bunden ikke hæves og vandløbet ikke indsnævres.
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 projektområdet samtidig med, at afvandingen af naboarealer
til projektområdet ikke påvirkes negativt. Den lokale udposning af vandløbet ved det regnbetingede udløb,
brinksikring omkring udløbet og erosionssikring af vandløbet er dermed foreneligt med vandløbslovens
formålsparagraf.
Der kan på baggrund heraf meddeles afgørelse efter vandløbsloven til at etablere en lokal udposning af
vandløbet ved det regnbetingede udløb, brinksikring omkring udløbet og erosionssikring af vandløbet, som
beskrevet ovenfor.
Klagevejledning
Godkendelsen af projektet efter vandløbslovens § 17 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af
Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund samt enhver, der må antages at have
en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt. Klagefristen udløber derfor 1. februar 2022.
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.
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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.
I øvrigt
Tilladelsen vil blive annonceret på Kolding Kommunes hjemmeside og må først udnyttes, når klagefristen
er udløbet.
Venlig hilsen
Kenn Langeløkke Christoffersen
Biolog - Vandløbsmedarbejder

Kopi til:
Relevante lodsejere og


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 Lars Brinch Thygesen.
lbt@sportsfiskerforbundet.dk



Danmarks Sportsfiskerforbund, Sønderjylland, att. Morten Ringive, mri@fleggaard.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, att. Natur- og Vandløbskonsulent, Solveig Kappel sok@slf.dk.
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