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Udkast til tilladelse til at etablere rørunderføring/faunapassage i forbindelse 
med etablering af ny omfartsvej øst om Hedensted 

 
Hedensted Kommune meddeler hermed tilladelse1 til at regulere Tilløb til Spettrup Bæk 
på en 55 m strækning i forbindelse med etablering af en rørunderføring og faunapassage 
i forbindelse med etableringen af en ny omfartsvej øst om Hedensted. Vandløbsregulerin-
gen finder sted på matr. nr. 1c og 1d Remmerslund By, Hedensted og 4h St. Dalby By, 
St. Dalby. Hedensted Kommune ejer matrikel 4h St. Dalby By, St. Dalby. 
  
Udnyttelse af tilladelsen forudsætter udførelse af anlægsarbejder. Anlægsarbejde må 
ikke påbegyndes før klagefristens udløb. Hvis godkendelsen påklages, må anlægsarbej-
der ikke påbegyndes, før afgørelse foreligger fra Miljø- og Fødevareklagenævnet2. 
 
 

Tilladelse efter vandløbsloven og bekendtgørelse om vandløbsrestaurering og –
regulering m.v. 
 
Tilladelse til etableringen af rørunderføringen/faunapassagen meddeles på følgende vil-
kår: 
 

1. Tilladelsen er betinget af, at Hedensted Kommune eksproprierer til vejformålet. 
 

2. Rørunderføringen/faunapassagen skal etableres som anført i ansøgningsmaterialet 
indsendt til Hedensted Kommune den 1. juni 2022, med efterfølgende ændringer.  
 

3. I rørbuen etableres vandløb og banketter i lokal overfladejord. Faunapassagen må 
ikke tilsås, men skal naturligt vokse til med naturlig opvækst/tilgroning. 
 

4. Det skal sikres, at der ikke tilføres sand/materialer til nedstrømsliggende stræk-
ninger i forbindelse med projektets gennemførelse. 
 

5. Skulle der fremkomme spor af fortidsminder under arbejdet gælder museumslo-
vens bestemmelser3: Arbejdet skal indstilles på det pågældende sted og der skal 
ringes til VejleMuseerne tlf. 76813100. 

  

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om vandløb (Vandløbsloven), §47 og Bekendt-
gørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og –restaurering m.v., §9 
2 Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om vandløb, § 82, stk. 8 
3 Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014, museumsloven § 27, stk. 2 
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Baggrund 
COWI har den 1. juni 2022, på vegne af Hedensted Kommune, indsendt en ansøgning 
om etablering af en rørunderføring/faunapassage i Tilløb til Spettrup Bæk. Hedensted 
kommunes byråd besluttede den 27. februar 2019, at der skulle lokalplanlægges for en 
valgt linjeføring for en ny vej øst om Hedensted. Vejen skal krydse Tilløb til Spettrup 
Bæk omkring 40 meter fra vandløbets øverste spids (kort 1 og 2).  
 

 
Kort 1. Rørunderføringens/faunapassagens placering på øst for Hedensted er vist med grøn pil. Re-
gistrerede vandløb er vist med røde (åbne private vandløb), lilla (rørlagte private vandløb), blå 
(åbne offentlige vandløb) og lyseblå (rørlagte offentlige vandløb) linjer. 
 

 
Kort 2. Matrikelkort. Krydsning af Tilløb til Spettrup Bæk markeret med blå pil. Vejtracé (sort) regi-
strerede vandløb (rød), matrikler (gul). Vandløbets spids/begyndelse er markeret med orange pil 
(Luftfoto 2022). 
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Rørføringen etableres som faunapassage for odder, og følger Vejdirektoratets vejledning4 
om type B1 faunapassager for mellemstore pattedyr. Faunapassagen etableres som en 
25 meter lang stålrørsbue, med vandløb og banketter. Stålbuen er 17,5 m lang i toppen 
for at sikre maksimalt lysindfald. Stålbuen har en bredde på 3,10 m. Vandløb etableres 
med en bundbredde på 0,30 m og en top bredde på 0,80 m. Brinkerne etableres ca. 0,27 
m over vandløbsbunden med en bredde på 1,37 m. Stålbuens top vil være ca. 1,5 m 
over vandløbets bund. De 0,60 m af banketterne vil have en frihøjde på minimum 1 m. 
Yderligere 0,57 m vil have en lavere frihøjde. Banketterne etableres med en hældning på 
2,5 % for at sikre at vand løber af banketten (figur 1).  
 

 
Figur 1. Skitse af rørunderføring/faunapassage. Tværsnit (fra ansøgning). 

 
I stålbuen etableres banketterne omkring 0,60 meter under eksisterende terræn, så den 
nye vej ikke skal hæves ekstra. Der etableres 10-15 meter lange ramper i begge ender 
af rørunderføringen/faunapassagen, så dyr naturligt bliver ledt ind gennem faunapassa-
gen (figur 2).  
 
Vandløbsbund, -sider og banketter etableres i/af lokal overfladejord, der ikke må tilsås, 
men naturligt skal vokse til ved naturlig opvækst/tilgroning, jf. vilkår 3.  
 

 
4 Faunapassager - en vejledning: anlæg og planlægning, Vejdirektoratet (2020) 
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Figur 2. Planskitse over rørunderføring/faunapassage. Banketter er vist med grønt. Bemærk at 
nord er til venstre (fra ansøgning). 

 

Besigtigelse 
Projektstrækningen var ved en besigtigelse udført af COWI den 19. maj 2022 uden vand-
føring på grund af tørke (foto 1). Vandløbsbunden var dog fugtig og mudret. Vandløbet 
stopper ca. 40 m vest for projektstrækningen. Vandløbet har på projektstrækningen en 
top-bredde på ca. 1,75 m og en bund-bredde på 0,3-0,4 m. Vandløbet ligger ca. en me-
ter under terræn. 
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Foto 1. Tilløb til Spettrup Bæk set mod vest. Vandløbet stopper ca. 40 m vest for projekt-
strækningen ved gråpilen oven for landmålerstokken (foto fra ansøgningen). 

Planforhold 
Følgende udpegninger er gældende for arealet jf. Hedensted Kommuneplan 2021: 
 

 Grønt Danmarkskort, naturbeskyttelsesområde og Grønt Danmarkskort, økologisk 
forbindelser 

 Støjbelastet areal  
 Landzone 

 
Arealet er lokalplanlagt, lokalplan 1128 Vej øst om Hedensted 
 
Det vurderes, at rørunderføringen/faunapassagen ikke er i strid med Hedensted Kommu-
nes planforhold. 
 

Vandområdeplanerne 
Tilløb til Spettrup Bæk har i de gældende Vandområdeplanerne 2015-2021 en målsæt-
ning om samlet god økologisk tilstand. 
 
Basisanalysen til Vandområdeplanerne 2021-2027 indgår projektstrækningen ikke. 
Spettrup Bæk ca. 1,7 km nedstrøms (øst) for projektstrækningen har ifølge basisanaly-
sen til Vandområdeplanerne 2021-2027 en samlet god økologisk tilstand. Den økologisk 
tilstand for bentiske invertebrater er høj, den økologisk tilstand for fisk god mens den 
økologiske tilstand er ukendt for for makrofytter, den kemi og specifikke nationale stof-
fer.  
 
På baggrund af at rørunderføringen/faunapassagen etableres helt oppe i vandløbsspid-
sen, ca. 40 m fra vandløbets begyndelse, og da vandløbet i tørre perioder ikke er vand-
førende vurderes projektet ikke at være til hinder for vandområdeplanernes fortsatte må-
lopfyldelse. 
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Vandløbsregulativ 
Tilløb til Spettrup Bæk er et privat vandløb der ikke er omfattet af regulativ.  
 

Afstrømningsmæssige konsekvenser 
Etableringen af rørunderføringen/faunapassagen vurderes ikke at ændre de afvandings-
mæssige forhold. 
 

Naturbeskyttelsesloven 
§3 natur: 
Tilløb til Spettrup Bæk er ikke beskyttet mod tilstandsændringer efter naturbeskyttelses-
lovens5 §3. ca. 1,6 km nedstrøms projektstrækningen har Spettrup Bæk §3-beskyttelse.  
 
Det nærmeste beskyttede naturtype er en sø placeret på nordsiden af vandløbet ca. 260 
m øst for projektområdet. 
 
På baggrund af afstanden og projektets karakter (faunapassage) vurderes, at projektet 
ikke vil påvirke beskyttede naturtyper væsentligt. 
 

Åbeskyttelseslinje: 
Projektområdet er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens5 § 16 om åbeskyttelseslinje.  
 
  

 
5 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 om naturbeskyttelse 
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Natura 2000-områder og bilag IV arter 
Der skal ifølge habitatbekendtgørelsen6 foretages en vurdering af om projektet kan på-
virke Natura 2000-områder eller bilag IV arter i området væsentligt. 
 
Der er ca. 7 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 om-
råde nr. 78 ’Skove langs nordsiden af Vejle Fjord’, som rummer Habitatområde nr. 67 og 
Fuglebeskyttelsesområde nr. 45.  
 
På grund af afstanden, projektets karakter (faunapassage) og med de stillede vilkår, vur-
deres det ikke at have væsentlig indflydelse på Natura 2000 områdernes udpegnings-
grundlag. 
 
Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV arter i området hvor broen findes. 
 
Følgende bilag IV-arter er registreret i nærheden af det ansøgte anlæg: 
 
Nærmeste registrering af stor vandsalamander er ca. 2 km nord for anlægget ved Sebbe-
rup Skov (Arter og Naturdata). Strandtudse er registreret i området ved Remmerslund 
ca. 2 km nordvest for faunapassagen, hvor der findes en kendt bestand (Arter). Det vur-
deres at det ansøgte placeres i et område der ikke er et egnet habitat for arterne. På den 
baggrund og da den nærmeste forekomst for arterne er mere end 2 km væk vurderes 
det, at det ansøgte ikke vil påvirke disses yngle- og rasteområder. 
 
Grøn mosaikguldsmed er registreret ca. 2 km nord for det ansøgte areal i et vandhul ved 
Sebberup Skov (Naturbasen). Det vurderes at det ansøgte placeres i et område der ikke 
er et egnet habitat for arten. På den baggrund og da den nærmeste forekomst for arten 
er mere end 2 km væk vurderes det at det ansøgte ikke vil påvirke bilag IV-artens yngle- 
og rasteområde. 
 
Der er i 2017 registreret spor af odder fra Gesager Å ved Årupvej, vest for Hedensted, 
ca. 4 km vest for det ansøgte areal (Arter). Der foreligger tillige en ældre registrering fra 
2011 af odder fra Rohden Å (Naturdata) ca. 2 km sydøst for den ansøgte placering. Det 
vurderes sandsynligt at Tilløb til Spettrup Bæk er en del af et territorie for odder, men 
projektområdet er beliggende i spidsen af vandløbet er dette ikke et sted den forekom-
mer ofte. Da der etableres en faunapassage for odder, som en del af rørunderføringen, 
vurderes det at projektet ikke vil påvirke odderens yngle- og rastepladser.  
 
Hedensted Kommune vurderer på baggrund af projektets karakter (faunapassage) ligele-
des, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for andre dyre- og plantearter omfattet af 
Habitatdirektivets bilag IV.  
 

Tidsplan og økonomi 
Arbejdet med at etablere den ny vej forventes opstartet i efteråret 2022. Hedensted 
Kommune afholder alle udgifter. Tilladelsen er betinget af, at Hedensted Kommune eks-
proprierer arealet til vejformålet jf. vilkår 1. 
 

VVM 
Hedensted Kommune har den 19. maj 2022 meddelt tilladelse efter miljøvurderingslo-
vens § 25, stk. 1 til at etablere omfartsvejen, herunder regulering af vandløb og etable-
ring af faunapassage. Tilladelsen er meddelt med henvisning til miljøkonsekvensrappor-

 
6 Lovbekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021, Bekendtgørelse om udpegning og administra-
tion af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgø-
relsen). 
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ten for vejprojektet (ny vej øst om Hedensted), hvor det vurderes, at en ny vej øst om 
Hedensted kan etableres og medføre en moderat påvirkning på miljøet. 
 

Kommunens samlede vurdering 
Hedensted Kommune vurderer, at etableringen af rørunderføringen/faunapassagen ikke 
vil få nogen væsentlige konsekvens for de afvandingsmæssige forhold i området. Det 
vurderes samtidig, at projektet ikke vil kunne påvirke beskyttet natur, arter eller miljøet 
væsentligt. Hedensted Kommune meddeler derfor tilladelse til projektet. 
Høring 
Udkast til afgørelse har været i 4 ugers høring ved de berørte lodsejere, jf. nedenstående 
liste, en række klageberettigede organisationer samt Glud Museum og VejleMuseerne. 
 
Udkast til afgørelse har været offentligt tilgængeligt på Hedensted Kommunes hjem-
meside i 4 uger. 
 
Kommunen har modtaget følgende høringssvar 
ELLER 
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger der ændrer afgørelsen. 
(AFVENTER) 
 

Annoncering af afgørelsen 
Kommunens afgørelse er offentligt annonceret på kommunens hjemmeside www.heden-
sted.dk den dag, afgørelsen er meddelt. 
 

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

Klagevejledning 
Der kan klages over afgørelsen i 4 uger. Klagevejledning ses i bilag 1. 
 
 
Med venlig hilsen 
Sagsbehandler 
 
 
Bilag 
Bilag 1. Klagevejledning 
Bilag 2. Kort over beskyttet natur 
 
 
 
 
Kopi til: 
 
  

http://www.hedensted.dk/
http://www.hedensted.dk/
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Bilag 1. Klagevejledning 
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 Bilag 2. Kort over beskyttet natur 
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