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Udkast 

Lovliggørende tilladelse til at etablere 150 m vandløb, overkørsel, omlægning af 

hoveddræn, samt afgørelse om at etablering af nyt vandløb og tilhørende regn-

vandsbassin ikke kræver VVM-redegørelse – udstykningen Stenkærgård, matr. 

nr. 31b Borring By, Hvirring 

 

Hedensted kommune meddeler hermed lovliggørende tilladelse1 til at etablere 150 m 

åbent vandløb, etablering af overkørsel samt omlægning af hoveddræn.  

 

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår. 

 

Tilladelse efter vandløbsloven og bekendtgørelse om vandløbsrestaurering og –

regulering m.v. 

 

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

 

1. hvis det viser sig, at det nye åbne vandløb, overkørsel eller omlægningen af ho-

veddrænet har negative konsekvenser for naboer, naturen eller miljøet vil projek-

tet kunne kræves ændret. 

 

Baggrund 

I forbindelse med udstykningen af enklave 5, boligområde ved Rask Mølle, blev der i 

sommer/efterår 2020 etableret et regnvandsbassin samt et ca. 150 m åbent vandløb 

med udløb til Tilløb til Møllebækken (luftfoto og kort 1). Formålet med regnvandsbassinet 

er at håndtere regnvand i det kommende boligområde, op til 5 års hændelser. Arealet 

hvor vandløbet etableres har indtil 2020 været en del af matr. nr. 16b Boring By, Hvir-

ring. Arealet er blevet sammatrikuleret med matr. nr. 31b Boring By, Hvirring, hvor der 

udstykkes. 

 

Det nye vandløb blev i første omgang etableret med ca. 1 m bundbredde med 1:1 brin-

ker. Der blev samtidig etableret en ca 3 m bred overkørsel over det nye vandløb. Der er 

anlagt et Ø 60 cm redning under overkørslen. Et hoveddræn, der løber under Skander-

borgvej er lagt uden om regnvandsbassinet og tilsluttet det nye vandløbs nordlige ende, 

hvor der også er udløb fra regnvandsbassin. Vandløbet er efterfølgende blevet etableret 

med 2 m bred bund og brinker i anlæg 1:5 på nordsiden og anlæg 1:1,5-2 på sydsiden. 

Der er samtidig lagt marksten i vandløbet for at skabe naturlig meandrering/slyngning og 

variation (se foto 1 + 2).   

 

  

                                           
1 Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om vandløb, § 17. 

Tjørnevej 6 
7171 Uldum 
T: 79755000 
 
Sune Mikkelsen 
D: +4579755669 
M: 
Mail:  
Sune.Mikkelsen 
@hedensted.dk 
Sagsnr. 06.02.03-P19-8-20 

 

DATO 



 

2 

 

 

 

 
Kort 1. Projektområde (rød ring). Ny åben vandløbsstrækning med overkørsel (grøn, svarende 

til område 2-4 på kort 2, nyt hoverdræns forløb (orange) og hoveddrænets tidligere mulige 
forløb (brun). Kortet viser også offentlige og private åbne og rørførte vandløb. 

 

 
Kort 2. Oversigt over projektområde (rød cirkel). Regnvandsbassin (1), Nyt 
åbent vandløb (2), overkørsel (3), åbent vandløb, der tidligere var rørlagt 

markdræn (4) og Tilløb til Møllebækken (5) (fra ansøgningsmateriale). 
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Udgifter 

Alle udgifter er blevet afholdt af Hedensted kommune. 

 

Tidsplan for arbejdets udførelse 

Anlægsarbejdet blev udført sommer og efterår 2020.  

 

Vandområdeplanerne 2015-2021 

Det nye vandløb samt Tilløb til Møllebækken er ikke målsat i vandområdeplanerne. Mølle-

bækken, 2 km nedstrøms projektområdet har i vandområdeplanerne 2015-2021 en mål-

sætning om god samlet økologisk tilstand. I basisanalyse for vandområdeplaner 2021-

2027, har Møllebækken en moderat samlet økologisk tilstand. Den økologiske tilstand for 

bentiske invertebrater er god, tilstanden for fisk er moderat, mens tilstanden for makro-

fytter, kemisk tilstand og specifikke stoffer er ukendt. Det nye åbne vandløb vil sammen 

med regnvandsbassinet få en rensende og forsinkende effekt på overfladevand, der ledes 

fra det nye boligområde til Møllebækken. Det vurderes derfor, at etableringen af det nye 

vandløb ikke vil være til hinder for Møllebækkens fremtidige målopfyldelse.   

 

Regulativ 

Det nye vandløb tilløber et privat vandløb og er ikke omfattet af noget regulativ.  

 

Afstrømningsmæssige konsekvenser 

Der ledes overfladevand fra ca. 3 ha befæstet areal (veje, tage m.v.) til regnvandsbassi-

net. Hedensted kommune forventer at meddele tilladelse til, at der kan udledes 3 L/s fra 

regnvandsbassinet svarende til den naturlige udledning fra de befæstede arealer. Vand-

føringen i Tilløb til Møllebækken vurderes derfor ikke at blive ændret væsentligt.   

 

Okker 

Projektstrækningens nedre forløb er beliggende i okker klasse IV område, hvor den øvre, 

resterende del af projektområdet er beliggende uden for klassifikation. Det vurderes der-

for, at der ingen risiko er for okkerudledning. Ved besigtigelser af det udførte projekt er 

der ikke konstateret okkerudledning. 

 

 

 

 

 

Foto 1. Det nye vandløb set fra overkørsel mod 
øst. Strækningen var tidligere rørlagt mark-

dræn.  

Foto 2. Det nye vandløb set fra overkørsel mod 
nordvest. Nyetableret overkørsel nederst på fo-
toet.  
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Beskyttet natur og arter 

Stenkærgård-udstykningen, hvor projektet er etableret, er ikke beskyttet mod tilstands-

ændringer efter Naturbeskyttelseslovens2 §3 om beskyttet natur. Arealet har ind til som-

meren 2020 være dyrket mark. 

 

§3 beskyttet natur: 

150 m sydøst for projektområdet er der registret flere naturtyper beskyttet efter Natur-

beskyttelseslovens §3. De beskyttede naturområder er eng, overdrev, mose og søer. Ca. 

160 m nedstrøms projektområdet er Tilløb til Møllebækken også beskyttet (bilag 1).  

 

På baggrund af at vandføringen ikke ændres, samt at det nye åbne vandløb har en ren-

sende og delvis forsinkende virkning, vurderer Hedensted kommune, at de beskyttede 

områder ikke bliver påvirket væsentligt.  

 

Natura 2000: 

Ca. 1 km vest for projektområdet ligger det nærmeste internationale naturbeskyttelses-

område: Natura 2000 nr. 77 ’Uldum kær, Tørring kær og Ølholm kær’, hvor Gudenåen 

har udløb til Randers fjord. Projektområdet har udløb til Møllebæk, der via Gesager Å og 

Bygholm Å har udløb til Horsens fjord. På baggrund af projektets karakter samt ca. 1 km 

afstand til Natura 2000 området, vurderes projektet ikke at kunne påvirke Natura2000-

området. 

 

Der er ca. 10 km vandløb til det internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 

område nr. 236 Bygholm Ådal’, som rummer Habitatområde nr. 236. Udpegningsgrundla-

get3  for habitatområdet Bygholm Ådal gælder både selve vandløbet (3260), bræmmer 

langs vandløbet (6430) og også bæklampret, som lever i vandløbet. Hedensted Kom-

mune vurderer, på baggrund af projektets karakter samt afstanden til Natura 2000 om-

rådet, at projektet ikke væsentlig vil kunne påvirke Natura2000-område nr. 236. 

 

Bilag IV arter: 

Projektområdet er beliggende indenfor udbredelsesområdet for bilag IV arter, som Vand-

flagermus, Frynseflagermus, Langøret flagermus, Odder, Markfirben, Spidssnudet frø og 

Stor vandsalamander4. Grundet tidligere landbrugsdrift på projektarealet og projektets 

størrelse vurderer Hedensted kommune, at det etablerede projekt ikke vil forringe områ-

det som fouragerings- eller levested for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirekti-

vets bilag IV.  

 

Kommunens samlede vurdering 

På bagrund af de uændrede afvandingsmæssige forhold samt det nye åbne vandløbs ren-

sende virkning vurder Hedensted kommune, at etableringen af det nye vandløb, overkør-

sel samt omlægning af hoveddræn samlet set ikke vil få negativ påvirkning på natur- og 

afvandingsmæssige forhold. 

 

Hedensted Kommune meddeler derfor lovliggørende tilladelse til projektet. 

 

Offentliggørelse af projektet 

Hedensted Kommune har den 14. januar 2021 annonceret på kommunens hjemme-

side, at kommunen forventer at meddele tilladelse til projektet. 

 

  

                                           
2 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse 
3 Jævnfør https://mst.dk/media/117084/habitatudpgr201231dec.pdf 
4 Søgaard, B., Wind, P., Elmeros, M., Bladt, J., Mikkelsen, P., Wiberg-Larsen, P., Johansson, L.S., Jørgensen, 
A.G., Sveegaard, S. & Teilmann, J. 2013. Overvågning af arter 2004- 2011. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE 
– Nationalt Center for Miljø og Energi, 240 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og 
Energi nr. 50. http://www.dmu.dk/Pub/SR50.pdf 

https://mst.dk/media/117084/habitatudpgr201231dec.pdf
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Partshøring  

Et udkast til afgørelsen har været i 4 ugers høring5  hos Hedensted Spildevand A/S og 

nabo lodsejere (tabel 1). Afgørelsen har også været i høring hos Naturstyrelsen, en 

række miljøorganisationer og VejleMuseerne samt været i offentlig høring på kommunens 

hjemmeside. 

 

Tabel 1. lodsejer 

16k Boring By, Hvirring (grøft/vandløb) Skanderborgvej 76, 8763 Rask Mølle 

16a, Boring By, Hvirring Boring 3 

13a Boring By, Hvirring Boring 9 

 

Indkomne bemærkninger 

Hedensted Kommune har ikke modtaget nogen bemærkninger, som har ændret projektet 

eller kommunens vurderinger i sagen. 

 

ELLER 

 

Hedensted Kommune har modtaget følgende bemærkninger: 

(indsæt bemærkninger) 

 

VVM  

Regulering af vandløb er omfattet af miljøvurderingslovens6 bilag 2, punkt 10f og regn-

vandsbassinets opstuvning af vand er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 

10g. Vandløbsreguleringsprojektet er sammen med projektet om at etablere et 6.000 m2 

regnvandsbassin med permanent vådvolumen på 850 m3 og stuvningsvolumen på 1.800 

m3 blevet VVM-screenet, og kommunen har den DATO truffet afgørelse om, at de to pro-

jekter ikke kræver en VVM-undersøgelse og –tilladelse.  

 

Afgørelsen om ingen VVM-pligt ses i bilag 3. 

 

Afgørelsen om ingen VVM-pligt af projektet er blevet offentliggjort på kommunens hjem-

meside den DATO. 

 

Andre tilladelser 

Denne afgørelse fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden nødvendig lovgivning. 

 

Offentliggørelse 

Afgørelse offentliggøres i fire uger på Hedensted Kommunes hjemmeside www.heden-

sted.dk den DATO. 

 

Klagevejledning 

Der kan klages over afgørelsen i fire uger. Klagefristen udløber den DATO. 

 

Klagevejledning ses i bilag 2. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

                                           
5 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, om forvaltningslov, §19, stk. 1 
6 Lovbekendtgørelse nr. 973 af den 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og af konkrete projekter (VVM). 
(Miljøvurderingsloven). 

http://www.hedensted.dk/
http://www.hedensted.dk/
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Bilag 

Bilag 1. Kort over beskyttet natur 

Bilag 2. Klagevejledning  

Bilag 3. Afgørelse om ingen VVM-pligt 

 

 

Kopi til (E-boks) 

Lodsejere (skema 1) 

VejleMuseerne, Spinderigade 11E, 1., 7100 Vejle 

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV 

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V 

Dansk Ornitologisk Forening, Sydøstjylland, Rødmosevej 118, 7000 Fredericia 

Dansk Kano og Kajak Forbund, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 

Dansk Botanisk Forening, Sølvgade 83, 1307 København 
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Bilag 1. Kort over beskyttet natur 
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Klagevejledning 

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af  

 

 Den, afgørelsen er rettet til, 

 Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen  

 Klageberettigede foreninger og organisationer. 

 En berørt nationalparkfond 

 

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på www.hedensted.dk den DATO.  

 

Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. En klage er indgivet, når den er 

tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Klagefristen regnes for overholdt, 

når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 

23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber. 

 

Klagefristen udløber den DATO. 

 

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal 

anvende Klageportalen. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk eller 

direkte på http://www.kpo.naevneneshus.dk 

 

Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klagepor-

talen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside. På http://www.kpo.naevneneshus.dk kan klager finde information om, 

hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” 

samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklage-

nævnet. 

 

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder 

efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der 

indbetales et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for 

virksomheder og organisationer. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyr-

ordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.  

Gebyret tilbagebetales, hvis  

 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

 klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

 klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-

tence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af 

frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle 

sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke. 

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 myn-

dighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodnin-

gen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmod-

ning kan imødekommes. 

 

  

Bilag 2. Klagevejledning 

http://www.hedensted.dk/
http://www.kpo.naevneneshus.dk/
http://www.kpo.naevneneshus.dk/
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Afgørelse om at etablering af 6.000 m2 regnvandsbassin og anlæggelse af et 150 

m åbent vandløb med dertil hørende overkørsel samt omlægning af hoveddræn 

ikke kræver VVM-undersøgelse og –tilladelse - matr. nr. 31b Borring By, Hvirring. 

 

Hedensted Kommune træffer hermed7 afgørelse om, at etablering af regnvandsbassin, ny 

vandløbsstrækning, samt overkørsel og omlægning af hoveddræn ved Stenkærgård, matr. 

nr. 31b Boring By, Hvirring ikke kræver en VVM-undersøgelse og –tilladelse.  

 

Baggrund 

Etablering af regnvandsbassin er omfattet af miljøvurderingslovens8 bilag 2 pkt. 10g (Dæm-

ninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er 

omfattet af bilag 1)). Regulering af vandløb/dræn er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 

2 pkt. 10f (Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering 

af vandløb). 

 

Regnvandsbassin 

I forbindelse med udstykningen af Stenkærgård, matr. nr. 31b Borring By, Hvirring er der i 

sommeren og efteråret 2020 blevet etableret et regnvandsbassin for at håndtere overflade-

vand (tag- og vejvand) for området (kort 1 og 2, foto 1). Bassinets har et vandspejlareal på 

maksimalt 6.000 m2, vådvolumen på 850 m3 og magasineringsvolumen på 1.800 m3.  

 

Regnvandsbassinet vil håndtere regnvand fra tag- og vejarealer svarende til et befæstet 

areal på 3,3 ha. Bassinet etableres som et vådt bassin, der ikke tørrer ud. Næringsstoffer og 

miljøfremmede stoffer i overfladevandet vil bundfælde og blive omsat af mikroorganismer 

og sollys. Udledningen til Tilløb til Møllebækken forsinkes til 3 l/sek. Bassinet er dimensione-

ret til at håndtere en 5 års hændelse. 

 

 

 
Kort 2. Projektområde (rød ring). Ny åben vandløbsstrækning med overkørsel (grøn), sva-
rende til område 2-4 på kort 2, nyt hoverdræns forløb (orange) og hoveddrænets tidligere mu-
lige forløb (brun). Pil viser regnvandsbassinets placering. Kortet viser også offentlige og pri-
vate åbne og rørførte vandløb. 

                                           
7 Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM), § 21, med senere ændringer 
8 Lovbekendtgørelse nr. 973 af den 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og af konkrete projekter (VVM). 

(Miljøvurderingsloven), med senere ændringer 

Bilag 3. Afgørelse om ingen VVM-pligt 

http://teknik.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=http%3a%2f%2fkommunekoncept.dk&q=VVM&docId=lov20160425-full#b1
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Nyt åbent vandløb 

Det nyetablerede regnvandsbassin udleder til et ca. 150 m nyetableret åbent vandløb med 

udløb til Tilløb til Møllebækken. Den nederste den af vandløbet har tidligere været rørlagt 

markdræn med udløb til Tilløb til Møllebækken (kort 1 og 2).  

Midt på den nye vandløbsstrækning er der etableret en ca. 3 m bred overkørsel til mark. 

Der er ved overkørslen anlagt en Ø60 cm ledning. I forbindelse med etablering af regn-

vandsbassinet er et eksisterende hoveddræn blevet omlagt på sydvest siden af bassinet. 

Hoveddrænet har udløb til den nye vandløbsstræknings nordlige ende sammen med udløb 

fra bassinet.  

 

 
Foto 1. Regnvandsbassin etableret sommeren 2020. Udløb og nyt vandløb tv. i foto. Foto taget mod 

øst. 

 

Tilløb til Møllebækken er 160 m nedstrøms projektområdet omfattet af naturbeskyttelseslo-

vens § 3, der beskytter mod tilstandsændringer. 150 m sydøst for projektområdet er der re-

gistret flere naturtyper beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3. De beskyttede naturom-

råder er eng, overdrev, mose og søer. 

 

Arealet hvor vandløbet etableres har indtil 2020 været en del af matr. nr. 16b Boring By, 

Hvirring. Arealet er blevet sammatrikuleret med matr. nr. 31b Boring By, Hvirring, hvor 

der udstykkes.  

1 

2 

3 4 

5 

Kort 2. Regnvandsbassin (1), Nyt åbent vandløb (2), overkørsel (3), åbent vandløb, der tidligere 
var rørlagt markdræn (4) og Tilløb til Møllebækken (5). 
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Foto 2. Nyetableret åbent vandløb. Regnvandsbassin er placeret øverst i foto. Foto fra overkørsel 
taget mod nordvest. 

 

Møllebækken har via Bygholm Å udløb til Horsens Fjord. Nærmeste Natura2000 område ’Ul-

dum kær, Tørring kær og Ølholm kær’ beliggende ca. 1 km øst for projektområdet er belig-

gende i Gudenåens opland, hvor Gudenåen har udløb til Randers Fjord. 

 

Den nye åbne ca. 150 m lange vandløbsstrækning er etableret som et åbent vandløb, ca. 2 

m bred bund og 1:5 brinker på nordsiden og 1:1,5-2 på sydsiden. Der er samtidig lagt 

marksten i vandløbet for, med tiden at skabe naturlig meandrering/slyngning og variation.   

 

Begrundelse og vurdering 

Hedensted Kommune har den 11. januar 2021 VVM-screenet det ansøgte projekt.  Scree-

ningen er gennemført med udgangspunkt i den ansøgning, der er fremsendt til Hedensted 

Kommune, og en gennemgang af en lang række miljømæssige forhold. Hedensted Kom-

mune vurderer på baggrund af screeningen, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt. 

Kommunen vurderer derfor, at projektet ikke kræver en VVM-undersøgelse og –tilladelse.  

 

Der lægges særlig vægt på, at udledningen til tilløb til Møllebækken er forsinket og at even-

tuelle næringsstoffer og miljøfremmede stoffer vil bundfælde og blive nedbrudt i bassinet. 

Der er samtidig lagt vægt på, at beskyttede naturtyper og arter ikke vil blive påvirket væ-

sentligt af projektet. Det vurderes samtidig, at regnvandsbassinet og det nye vandløb vil bi-

drage positivt med mere natur i området.   

 

Klagevejledning 

Klagevejledning ses i bilag 2. 

 


