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1 Indledning 

NIRAS A/S søger hermed på vegne af HM Entreprenør A/S, Orionvej 10, 8700 Horsens v/kontaktperson Hans-Chr. 
Thomsen om tilladelse i henhold til vandløbsloven til vandløbsregulering i form af rørlægning af en 10 meter lang del-
strækning af et privat vandløb. Der vil være tale om, at en eksisterende rørlagt strækning forlænges med 10 meter. 

Der søges også om dispensation fra § 3 i naturbeskyttelsesloven til projektet, da det private vandløb er et § 3-beskyt-
tet vandløb. 

Tilladelse til vandløbsregulering og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 søges i forbindelse med, at der skal 
etableres et stort EU lastbilparkeringsanlæg ved afkørsel 57 på motorvej E45 og adgangsvejen til anlægget er projek-
teret til at krydse en åben del af det private vandløb, der derfor søges rørlagt. 

2 Lovgivning 

Der søges om tilladelse til projektet i henhold til: 

 Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb1 (Vandløbsloven) 
o § 162 (Regulering af vandløb) 
o § 173 (Regulering kun efter vandløbsmyndighedens bestemmelser) 

 Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og –restaurering m.v.4 (Regulerings- og re-
staureringsbekendtgørelsen) 

o § 35 (Regulering kun efter vandløbsmyndighedens bestemmelser) 

Der søges om dispensation til projektet i henhold til: 

 Bekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 af lov om naturbeskyttelse6 (Naturbeskyttelsesloven). 

 

1 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1217  
2 § 16. Ved regulering af et vandløb forstås ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg, 

medmindre foranstaltningerne er omfattet af kapitel 8 eller kapitel 10. 
3 § 17. Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse. 
4 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/834  
5 § 3. Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse. 
6 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1986  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1217
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/834
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1986
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o § 65, stk. 27 (Naturmyndigheden kan i særlige tilfælde dispensere fra § 3). 

3 Kort redegørelse for formål/begrundelse 

Tilladelse til vandløbsregulering og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 søges i forbindelse med, at der skal 
etableres et nyt stort EU lastbilparkeringsanlæg ved afkørsel 57 på motorvej E45. Adgangsvejen, der anlægges fra Ve-
stvejen til parkeringsanlægget kommer til at krydse et åbent vandløb. Der søges derfor om at vandløbet rørlægges på 
den berørte delstrækning. Vandløbet er i forvejen rørlagt på den opstrøms liggende strækning, så den ansøgte rør-
lægning vil forlænge en eksisterende rørlægning med 10 meter. 

4 Projektets parter 

4.1 Ansøger 

HM Entreprenør A/S, Orionvej 10, 8700 Horsens v/kontaktperson Hans-Chr. Thomsen 

4.2 Fysisk berørte parter 

Tabel 1: Fysisk berørt part. 
Navn Adresse Matrikel nr. Ejerlav 

LL Annasminde ApS Orionvej 10, 8700 Horsens 9q Eriknauer By, Hatting 

5 Beskrivelse af vandløbet 

5.1 Klassifikation 
Det berørte vandløb er et privat vandløb. 

Hedensted Kommune er vandløbsmyndighed 

5.2 Vandsystem 
Bygholm Å-systemet. 

Det berørte vandløb løber til Ølsted Å, der har udløb i Bygholm Å. 

5.3 Målsætning ift. vandområdeplaner 
Det berørte vandløb er ikke målsat jf. basisanalysen for de kommende vandområdeplaner 2021-20278. 

Det nærmeste målsatte vandløb som der afledes til, er det offentlige vandløb Ølsted Å, som der afledes til ca. 1,5 kilo-
meter nedstrøms for projektområdet. 

 

7 § 65. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 3, stk. 1-3, og § 18, stk. 1. 
8 https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3basis2019  

https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3basis2019
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Ølsted Å har jf. de kommende vandområdeplaner målsætning om god økologisk og god kemisk tilstand. 

Tilstanden af Ølsted Å jf. basisanalysen for Vandområdeplanerne 2021-2027 er vist i nedenstående tabel 2. Det er til-
standen fra tilløbet af det berørte vandløb til udløbet i Bygholm Å, der er vist i tabellen. 

Tabel 2: Økologisk og kemisk tilstand for Ølsted Å jf. MiljøGIS for basisanalysen for vandområdeplanerne 2021-2027. 
Parameter Tilstand 
Bentiske invertebrater Høj økologisk tilstand 
Makrofytter Ukendt økologisk tilstand 
Fisk Høj økologisk tilstand 
Nationalt specifikke stoffer Ukendt økologisk tilstand 
Samlet økologisk tilstand Høj økologisk tilstand 
Kemisk tilstand Ukendt kemisk tilstand 

 
Der er jf. basisanalysen ikke risiko for manglende målopfyldelse i Ølsted Å for samlet økologisk og kemisk tilstand i 
2027. 

Projektet omhandler rørlægning af et tilløb til et tilløb til Ølsted Å. Selve rørlægningen etableres som en forlængelse 
af en allerede eksisterende rørlægning, hvor denne forlænges med 10 meter. Rørlægningen udføres med en diame-
ter, der tilsvarer det eksisterende rør, så denne forlænges. Reguleringen vil derfor ikke påvirke vandføringen i vandlø-
bet og dermed tilstrømningen til den målsatte Ølsted Å. 

5.4 Naturbeskyttelsesloven 
Det berørte vandløb er omfatter af naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 19. Der må derfor ikke ske tilstandsændringer i 
vandløbet. Der søges derfor om dispensation fra § 3 i naturbeskyttelsesloven til at udføre rørlægningen af den pågæl-
dende delstrækning. 

5.5 Fysiske forhold 
Vandløbet bliver åbent lige i starten af projektområdet. Udløbet er et Ø500 betonrør. Efter udløbet er der en udpos-
ning på vandløbet på en ca. 6,5 meter lang strækning. Herefter er vandløbet forholdsvis smalt og har et lige forløb 
uden mæandreringer. 

Foto 1 og 2 viser udløbet. Figur 2 viser et 2022-luftfoto af den berørte strækning.  

 

9 § 3. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2, eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljø- 
og fødevareministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdel-
sesarbejder i vandløb. 
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Foto 1 og 2: Fotos af udløb af Ø500 betonrør. Det er denne rørledning, der søges forlænget med 10 meter. Fotos er taget den 

5. juli 2022.    

6 Projektets lokalitet 

6.1 Oversigtskort 
Nedenstående figur 1 viser et oversigtskort, hvor placeringen af projektområdet vedr. rørlægning af vandløbsstræk-
ningen er markeret. 
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Figur 1: Oversigtskort. Den røde cirkel markerer placeringen af vandløbsstrækningen, der rørlægges. Målestok er angivet i 

nederste højre hjørne. Baggrundskort © SDFE, 23.06.2022/ WMS-tjeneste, skærmkort. 
 

6.2 Matrikulære forhold 
Vandløbsstrækningen, der rørlægges er beliggende på matrikel 9q Eriknauer By, Hatting. 

Nedenstående figur 2 viser et 2022-luftfoto af området. På figuren er matrikelskel og beskyttet natur vist. 
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Figur 2: 2022 luftfoto. Den røde cirkel markerer delstrækningen af det private vandløb, der ønskes rørlagt. Beskyttede na-

turtyper er vist med signaturforklaring i øverste venstre hjørne. De gule streger angiver matrikelskel. Målestok er 
angivet i nederste højre hjørne. Baggrundskort © SDFE, 11.08.2022/WMS-tjeneste, Ortofoto forår 2022, matrikel-
skel og beskyttede naturtyper. Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige 
data. 

6.3 Beliggenhed ift. Natura 2000 
Projektområdet på matrikel 9q Eriknauer By, Hatting er ikke beliggende inden for et Natura 2000-område10. Der af-
vandes heller ikke fra eller direkte til et Natura 2000-område. 

Nedenstående figur 3 viser projektområdets placering i forhold til de nærmeste Natura 2000-områder. 

 

10 http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000-afgraensning-nov2018gaeldende  

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000-afgraensning-nov2018gaeldende
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Figur 3: Beliggenhed af projektområdet ift. nærmeste Natura 2000-områder. Den røde cirkel angiver projektområdet, 

hvor vandløbsstrækningen rørlægges. De grønne skraveringer markerer habitatområder, hvoraf det nærmeste er 
H236. De lilla skraveringer markerer fuglebeskyttelsesområder. Signaturforklaring er angivet i øverste venstre 
hjørne. Målestok er angivet i nederste højre hjørne. Baggrundskort © SDFE, 23.06.2022/WMS-tjeneste, skærm-
kort, gråtoner. Natura 2000-planer © Miljøstyrelsen. Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af 
danske offentlige data. 

7 Projektbeskrivelse 

7.1 Beskrivelse af projektet 
Rørlægningen af vandløbsstrækningen er projekteret til at blive udført i perioden, hvor der forventes en lav vandfø-
ring i vandløbet, herved sikres en minimal påvirkning af nedstrøms liggende vandløbsstrækninger. Selve rørlægningen 
udføres ved at rør nedlægges i vandløbsprofilet, hvorefter der fyldes jord omkring rørene, så vandløbsprofilet bliver 
fyldt op til terræn. 

Der vil blive anvendt ren jord til opfyldning af vandløbsprofilet. 

Inden rørlægning af vandløbsstrækningen bliver evt. plastik eller andet affald i vandløbsprofilet opsamlet og bortskaf-
fet. 

Den nye rørledning vil blive lagt med jævnt fald på strækningen. 

Der er projekteret med, at vandløbet er vandførende under hele anlægsfasen. 

Der erosionssikres ved det nye udløb med en stensætning, der forhindrer erosion omkring rørudløbet. Rørudløbet vil 
blive udført på en måde, der sikrer, at rørudløbet ikke udgør en spærring for evt. vandrende fauna i vandløbet.  
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Evt. dræn-/rørtilløb på vandløbsstrækningen, der rørlægges vil blive sikret tilslutning på den nye rørlagte strækning, 
medmindre drænene sløjfes eller omlægges i forbindelse med det overordnede anlægsarbejde vedr. etableringen af 
lastbilparkeringen.  

Rørlægningen vil yderligere blive udført med fokus på følgende punkter 

 Opstrøms liggende grundejeres afstrømning må ikke påvirkes negativt. 
 Anlægsarbejdet må ikke forårsage opstuvning opstrøms i vandløbet. 
 Det skal sikres, at anlægsarbejdet ikke medfører uacceptabel sedimenttransport nedstrøms i vandløbet. 

 
Figur 4 viser foreløbig projekttegning af det overordnede projekt for lastbilparkeringen. Den røde cirkel markerer, 
hvor vandløbet ønskes rørlagt ved adgangsvejen. 

Figur 5 viser et mere detaljeret udsnit, der viser de 10 meter vandløb, der ønskes rørlagt for at komme fri af vejanlæg-
get. 

 
Figur 4: Indretning af projektområdet. Den røde cirkel markerer placeringen af rørlægningen.  
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Figur 5: Detaljeret udsnit af figur 4, hvor vandløbsstrækningen er vist i forhold til vejanlæg. 

7.2 Udgifter til projektet 
Anlægsudgifterne til rørlægning af vandløbsstrækningen forventes at beløbe sig til 100.000 kr. Alle udgifter i forbin-
delse med projektet afholdes af ansøger og bygherre HM Entreprenør A/S, Orionvej 10, 8700 Horsens. 

7.3 Fremtidig vedligeholdelse 
Fremtidig vedligeholdelse af den rørlagte strækning påhviler jf. vandløbslovens § 3511 den til enhver tid værende ejer 
af matriklen, hvor rørledningen er beliggende, medmindre der træffes aftale om andet. 

Rørledningen vil blive vedligeholdt i henhold til § 27, stk. 112 i vandløbsloven, der foreskriver, at vandløb skal vedlige-
holdes, så deres skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres. 

7.4 Forventet tidsplan 
Projektet forventes opstartet i efteråret 2022. 

 

11 § 35. Vedligeholdelsen af private vandløb påhviler bredejerne, medmindre der efter stk. 3 eller efter § 36 er truffet anden bestemmelse. 
12 § 27. Vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres, medmindre andet er fastsat i regu-

lativet, jf. § 12, stk. 4, eller i afgørelse efter § 36 a, stk. 1. 
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8 Vedr. høring og evt. godkendelse 

Ansøger er bekendt med, at projektet i henhold til vandløbsloven skal fremlægges og der skal indhentes udtalelser fra 
interesserede myndigheder og berørte grundejere samt at projektet skal sendes i 4 ugers offentlig høring, hvorefter 
der er en 4 ugers klageperiode. 

9 Vedr. høring og godkendelse efter anden lovgivning 

Ansøger er bekendt med, at en eventuel godkendelse efter vandløbsloven ikke samtidig omfatter godkendelse efter 
anden lovgivning. Ansøger er selv ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet vedr. 
projektet. 

9.1 Vedr. naturbeskyttelsesloven 
Den berørte vandløbsstrækning er omfattet af § 3, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven. Der må derfor ikke ske tilstandsæn-
dringer i vandløbet. Rørlægning af delstrækningen vil være en tilstandsændring og projektet vil derfor kræve dispen-
sation. 

NIRAS har for det overordnede projekt udarbejdet en miljøkonsekvensrapport Exit 57 – EU certificeret lastbilparkerings-
plads af 6. maj 2022, hvor kapitel 11 beskriver og vurderer påvirkningen af vandløb i forbindelse med etablering af last-
bilparkeringsanlægget. 

9.1 Natura 2000-områder og bilagsarter (beskyttelseskrævende dyr og planter) 

9.1.1 Natura 2000 
Projektområdet på matrikel 9q Eriknauer By, Hatting er ikke beliggende i et Natura 2000-område. Projektområdets 
beliggenhed i forhold til de nærmeste Natura 2000-områder er vist på figur 3. 

Det nærmeste beskyttede område i luftlinje fra projektområdet er Natura 2000-område nr. 236 – Bygholm Ådal. Na-
tura 2000-området udgøres af Habitatområde H236. 

Udpegningsgrundlaget jf. Natura 2000-basisanalysen 2022-2027 for det beskyttede område er vist i den nedenstå-
ende figur 6. 

 
Figur 6: Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes hen-

viser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er 
tale om en prioriteret naturtype. Fra Natura 2000-basisanalyse 2022-2027 – Bygholm Ådal. Natura 2000-område 
nr. 236. Habitatområde H236. Fra Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen. 
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Projektområdet ligger ca. 2,3 kilometer i luftlinje fra Natura 2000-området, der ligger mod nord. Afstrømningsmæssigt 
er der ca. 4,5 kilometer fra strækningen, der rørlægges til Natura 2000-området. Det berørte vandløb afleder til Øl-
sted Å, der løber til Bygholm Å. Bygholm Å løber gennem Bygholm Ådal. 

På baggrund af projektets karakter (rørlægning af 10 meter vandløb) og den afstrømningsmæssige afstand til det be-
skyttede område vurderes projektet ikke, at kunne påvirke Natura 2000-området. 

NIRAS har for det overordnede projekt udarbejdet en miljøkonsekvensrapport Exit 57 – EU certificeret lastbilparkerings-
plads af 6. maj 2022, der beskriver og vurderer den potentielle påvirkning af Natura 2000-områder i forbindelse med 
etablering af lastbilparkeringsanlægget. 

9.1.2 Bilag IV-arter og rødlistearter 
Jævnfør naturdata13 på Danmarks Miljøportal er der ikke registreret bilagsarter eller rødlistearter i projektområdet ved 
vandløbet. 

Ifølge Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 200714 er der potentielt følgende bilag IV-arter i samme UTM-kvadrat som pro-
jektområdet er beliggende i: sydflagermus, dværgflagermus, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø. 

Der er ikke registreret forekomst af plantearter opført på habitatdirektivets bilag IV, litra b i eller ved projektområdet. 
Ingen af de syv plantearter vurderes at findes i området. 

NIRAS har for det overordnede projekt udarbejdet en miljøkonsekvensrapport Exit 57 – EU certificeret lastbilparkerings-
plads af 6. maj 2022, der beskriver og vurderer den potentielle påvirkning af bilagsarter i forbindelse med etablering af 
lastbilparkeringsanlægget. 

9.1.3 Vedr. miljøbeskyttelsesloven 
Ansøger er bekendt med, at hvis der opdages en forurening ved arbejdet, så skal Hedensted Kommune kontaktes, så 
det kan vurderes, hvad der skal gøres jf. § 2115 i miljøbeskyttelsesloven16. 

9.1.4 Vedr. museumsloven 
Ansøger er bekendt med, at der i området eventuelt kan være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. 
Forud for iværksættelse af jordarbejdet bliver Museumslovens17 § 25-27 iagttaget. Disse bestemmelser vedrører arkæ-
ologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Hele projektområdet er gennemgået ved en udvidet 
arkæologisk undersøgelse. 

Hvis der under jordarbejdet findes spor af fortidsminder, f.eks. knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m., bliver arbejdet 
standset, i det omfang det berører fortidsmindet og fortidsmindet bliver straks anmeldt til Vejlemuseerne på tlf. 76 81 
31 00. 

 

13 https://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch  
14 Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. – 

Faglig rapport fra DMU nr. 635. 226 s. http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf 
15 § 21. Ejere og brugere af fast ejendom skal straks underrette tilsynsmyndigheden, hvis de konstaterer forurening af ejendommens jord eller un-

dergrund. 
16 Bekendtgørelse nr. 100 af 19.01.2022 af lov om miljøbeskyttelse https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/100  
17 Bekendtgørelse nr. 358 af 08.04.2014 af museumsloven https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/358  

https://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch
http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/100
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/358
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9.2 VVM-screening ift. miljøvurderingsloven 
Ansøger er bekendt med, at vandløbsmyndigheden i henhold til § 21, stk. 118 i miljøvurderingsloven19 foretager en 
screening af reguleringsprojektet. Regulering af vandløb er omfattet af lovens bilag 2, punkt 10 f20. 

Der er for det overordnede projekt udarbejdet en miljøkonsekvensrapport Exit 57 – EU certificeret lastbilparkerings-
plads af 6. maj 2022, udarbejdet NIRAS. 

Regulering af vandløbet indgår i den samlede VVM-anmeldelse af projektet. 

 

Hvis der er spørgsmål vedr. nærværende ansøgning kan de stilles til NIRAS, kontaktperson Jakob Bøllund Pedersen på 
mail JABP@NIRAS.DK eller tlf.: +45 3084 3657 

Høringsmateriale mm. bedes sendt til: 

 HM Entreprenør A/S, Orionvej 10, 8700 Horsens v/kontaktperson: Hans-Chr. Thomsen, hc@db-r.dk 
Med kopi til: 

 NIRAS, kontaktperson Jakob Bøllund Pedersen på mail JABP@NIRAS.DK eller tlf.: +45 3084 3657 
 

 

Med venlig hilsen 

Jakob Bøllund Pedersen

 

18 § 21. Myndigheden, jf. § 17, træffer på grundlag af bygherrens ansøgning, jf. § 19, afgørelse om, hvorvidt et projekt omfattet af bilag 2 er omfattet 
af krav om miljøvurdering og tilladelse. Ved vurderingen skal myndigheden tage hensyn til kriterierne i bilag 6. Afgørelsen skal endvidere tage 
hensyn til resultaterne af foreløbig kontrol eller vurderinger af indvirkningen på miljøet, der er foretaget i medfør af EU-lovgivningen. 

19 Bekendtgørelse nr. 1976 af 27.10.2021 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) https://www.retsinfor-
mation.dk/eli/lta/2021/1976  

20 10f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976

