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Tilladelse til udledning af vej- og overfladevand fra E45 Østjyske Motor-

vej i flere vandløb i Gesager Å- og Bygholm Å-systemerne, Horsens 

Fjord, Indre  

Hedensted Kommune har den 14. juli 2022 modtaget ansøgning om tilladelse til 

udledning af vej- og overfladevand fra motorvej E45 Østjyske Motorvej. Der an-

søges om tilladelse til 14 udløb i flere vandløb, hvor der under eksisterende for-

hold er ti udløb i vandløbssystemerne. Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at 

Bjørnkær Grøft, Gesager Å, Sole Bæk, Gesager Bæk, Pilebæk, Korning Bæk og 

Ølsted Å berøres med direkte udledning fra det ansøgte projekt. Ansøgningsma-

terialet er fremsendt af Rambøll A/S på vegne af Vejdirektoratet, Carsten Nie-

buhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V. Hedensted Kommune har senest den 

18. oktober 2022 modtaget nyt ansøgningsmateriale og senest den 1. november 

2022 modtaget supplerende oplysninger. 

 

Motorvejen skal udvides med en tredje vejbane i begge retninger, og det befæ-

stede areal udvides fra 49,70 ha til 64,39 ha; mens det samlede udløb af vej- og 

overfladevand fra E45 Østjyske Motorvej i Hedensted Kommune ændres fra et 

maksimalt udløb pr. sekund på 105 l/s til 90 l/s. Vej- og overfladevand forsinkes 

og renses i vådbassiner. Projektet reducerer, i forhold til eksisterende forhold, 

den samlede udløbsstørrelse i vandløbssystemerne, og der sker forsinkelse af af-

ledningen inden udløb i vandområde. 

 

Miljøvurderingsloven 

Motorvejsudvidelsen har gennemgået miljøvurdering med afgørelse af den 19. 

maj 2022 udmøntet i Lov nr. 802 af den 7. juni 2022 om udvikling af statsvej-

nettet1 indeholdende afgørelse efter § 252 i miljøvurderingsloven. 

 

I forbindelse med detailplanlægning er projektet ændret, således, at der er bas-

siner, hvis placering ikke er indeholdt i miljøvurderingsafgørelsen. Der er syv 

bassiner, hvor Vejdirektoratet den 29. september 2022 har screenet for krav om 

miljøvurdering og afgørelse i henhold til miljøvurderingsloven3 og vurderet, at 

projektændring vedrørende syv bassiner til rensning og forsinkelse af vej- og 

overfladevand ikke er en væsentlig projektændring, der kræver yderligere miljø-

                                           
1 Anlægslov, der i § 5 og § 6 varetager, at projektet gennemføres inden for rammerne af miljøvurde-
ringen med afværgeforanstaltninger, jævnfør miljøkonsekvensvurderingen.  
2 Efter vejdirektoratets indstilling af den 15. december 2020 ”VVM-undersøgelse for udbygning af E45 
Østjyske Motorvej mellem Vejle og Skanderborg”, se eventuelt dette link: https://api.vejdirektora-
tet.dk/sites/default/files/2020-12/Indstilling_VVM_E45_Vejle-Skanderborg.pdf. 
3 Lovbekendtgørelse nr. 1976 af den 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer 
og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven). 
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vurdering (screening) efter miljøvurderingsloven. Projektændringerne er vurde-

ret, bl.a. fordi et forsinkelsesbassin er infrastrukturanlæg til opstuvning eller va-

rig oplagring af vand4. 

 

Naturbeskyttelsesloven  

Hedensted Kommune har truffet afgørelse efter naturbeskyttelsesloven om æn-

dringer af eksisterende forsinkelsesbassiner og etablering af nødvendig erstat-

ningsnatur. 

 

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at der vil ske anlægsarbejde inden for Å-

beskyttelseslinjen, hvilket kræver særskilt afgørelse. 

Projektet er delvist beliggende inden for åbeskyttelseslinje5 omkring Gesager Å 

og Ølsted Å. 

 

Museumslov 

Ifølge museumslovens6 § 27 stk. 2 gælder følgende: Findes der under jordar-

bejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører for-

tidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nær-

meste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. I Hedensted 

Kommune vil det sige, at henvendelse skal ske til VejleMuseerne tlf. 76813100 

eller museerne@vejle.dk. 

 

Planloven 

Ændret arealanvendelse i landzonen, for eksempel etablering af forsinkelsesbas-

siner kræver afgørelse, landzonetilladelse, efter regelsættet i planloven. Lov nr. 

802 af den 7. juni 2022 om udvikling af statsvejnettet7 indeholdende denne af-

gørelse. 

 

Vandløbsloven 

Der skal i forbindelse med udvidelsen af E45 Østjyske Motorvej foretages Vand-

synsforretninger på grundlag af vandsynsprotokol. Vandsynsforretninger forven-

tes at blive gennemført i fjerde kvartal af år 2022. 

 

Vandsynsprotokollen vil indeholde beskrivelse af eventuel medbenyttelse af rør-

lagte vandløb/dræn. 

 

Afgørelse 

Hedensted Kommune meddeler i henhold til miljøbeskyttelseslovens8 § 28 stk. 1 

tilladelse til Vejdirektoratet om udledning af vej- og overfladevand, som ansøgt, 

via 14 udløb i følgende vandområder i Hedensted Kommune: 

- Bjørnkær Grøft via rørlagt vandløb 

- Sole Bæk direkte og via rørlagt vandløb  

- Gesager Å direkte og via rørlagt vandløb  

- Tilløb til Gesager Å/Gesager Bæk 

- Pilebæk  

- Korning Bæk via delvist rørlagt Tilløb til Korning Bæk 

- Ølsted Å 

 

                                           
4 Jævnfør bilag 2, pkt. 10g), og ændringer heraf, jf. bilag 2 pkt. 13a) i miljøvurderingsloven. 
5 Jævnfør § 16 i bekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 om naturbeskyttelse (Naturbeskyttel-
sesloven). 
6 Bekendtgørelse nr. 358 af 8. august 2014 af museumsloven (Museumsloven). 
7 Anlægslov, der i § 5og § 6 varetager, at projektet gennemføres inden for rammerne af miljøvurde-
ringen med afværgeforanstaltninger, jævnfør miljøkonsekvensvurderingen.  
8 Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven). 

mailto:museerne@vejle.dk
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Udledningsskema og oversigtskort er vist i vedlagte bilag 1. Udløb sker i Gesager Å-sy-

stemet og Ølsted Å, der udløber i Bygholm Å, Bygholm Sø, Horsens Inderfjord.  

Hydrologisk reference: 4334O 00000000000000000000000000. 

 

Afgørelsen om udledning er betinget af, at Hedensted Kommunes afgørelser om 

dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttelse til ændring af bassiner 

ikke påklages, dvs. er gældende. 

 

Afgørelsen om udledning er betinget af, at Hedensted Kommunes afgørelse om 

dispensation fra å-beskyttelse er gældende, dvs. ikke påklages.  

 

Tilladelsen til udledning af vej- og overfladevand meddeles på følgende 

vilkår: 

 

Genereller vilkår, der vedrører alle udløb 

1. Projektet udføres som ansøgt, medmindre det er ændret ved vilkår i 

denne afgørelse. 

2. Der må ikke foretages projektændringer i forhold til denne afgørelse; 

medmindre der er modtaget ny afgørelse herom fra Hedensted Kom-

mune. 

3. Der skal minimum være etableret de i projektet beregnede forsinkelsestil-

tag i vådbassin med et effektivt volumen, som det fremgår under afsnit-

tet ”Individuelle vilkår for de enkelte oplande, bassiner og udløb”. 

4. Vådbassin skal etableres med et permanent vådvolumen på minimum 200 

m3 pr. ha reduceret areal opland, der afvander til vådbassin; medmindre 

andet fremgår under afsnittet ”Individuelle vilkår for de enkelte oplande, 

bassiner og udløb”. 

5. For bassiner gælder, at de, som ansøgt, skal dimensioneres efter, at 

overløbshyppigheden fra bassiner er n<1/5 pr. år.  

6. Overløb fra bassin skal ske over bassinets kronekant og må ikke ske via 

udløbsledning, der har udløb i vandområde. Det gælder både udløb i rør-

lagte såvel som åbne vandløb. Overløbshyppighed over kronekant skal di-

mensioneres således, at de maksimalt forekommer én gang hvert 25. år, 

dvs. n<1/25 pr. år. 

7. Inden, bassiner etableres, skal Vejdirektoratet nærmere redegøre for, 

hvordan overløb strømmer over terræn.  

8. Vådbassiner etableres med tæt membran, som minimum op til en 5-års 

hændelse og tætnet med lermembran, medmindre andet er nævnt under 

afsnittet ”Individuelle vilkår for de enkelte oplande, bassiner og udløb”. 

9. Vådbassiner skal etableres med permanent vandspejl og naturligt bug-

tede bredder, der ikke har hældning stejlere end 1:5; medmindre andet 

fremgår under afsnittet ”Individuelle vilkår for de enkelte oplande, bassi-

ner og udløb”; dvs. primært som jordbassiner med dykket afløb. Udløb 

fra bassin skal ske via afløbsregulator og afspærringsfunktion, således at 

afløbet kan afspærres. Afspærringsfunktionen skal være tilgængelig for 

og kunne betjenes af rednings- og miljøberedskaber. 

10. For udløb på en størrelse under 5 l/s skal udløb reguleres via vand-

bremse, som ansøgt. 

11. For udløb på 5 l/s eller derover skal udløb, som ansøgt, ske via drossel-

ledning, som det fremgår under afsnittet ”Individuelle vilkår for de en-

kelte oplande, bassiner og udløb”. 

12. Bassiner skal i fornødent omfang renses for sand og slam, så bundfælde-

lige stoffer tilbageholdes og ikke kommer ud i recipienten. Oprensning må 

ikke foregå i dyrenes yngletid i perioden 1. marts-31. august. 

13. Vanddybden af det permanente vådvolumen, skal være minimum 1 me-

ter.  



4 

 

14. Det skal sikres, at alle sandfang, grøfter og kanaler samt eventuelle gen-

nemløbsbrønde i fornødent omfang renses for sand og slam, så bundfælde-

lige stoffer tilbageholdes og ikke kommer ud i recipienten. 

15. Udledninger fra projektområdet må, efter myndighedens vurdering, ikke 

give anledning til erosion af vandløbets bund og sider. 

16. Udledninger må ikke give anledning til, efter myndighedens vurdering, ge-

nerende oversvømmelser. 

17. Der må ikke være synlige spor af olie i eller fra udledninger.  

18. Såfremt der sker spild på vejareal skal spildet straks opsamles, så der ikke 

sker afledning af forurenende stoffer via regnvandssystemer. 

19. Opstår der senere problemer med udledningen, vil tilladelsen blive taget op 

til fornyet vurdering og evt. revision. Tilladelsen gives under forudsætning 

af, at gældende målsætning for vandløbssystemet kan overholdes jf. Vand-

områdeplanen9. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen 

kræves revideret. 

20. Det er i tilladelsen forudsat, at bygherre selv underretter ledningsejere og 

berørte lodsejere. 

21. Hvis det ansøgte projekt ikke er en realitet inden 3 år fra meddelelsesda-

toen af denne tilladelse, bortfalder tilladelsen. 

22. Færdigmelding skal, efter etablering af bassiner og udløb, indsendes til He-

densted Kommune pr. e-mail til adressen spildevand@hedensted.dk. 

 

Individuelle vilkår for de enkelte oplande, bassiner og udløb 

Bassin 2 med afledning i udløb SUMO15 via rørlagt vandløb i Bjørnkær Grøft 

Figur 1. Oversigtskort, der viser opland til Bassin 2. Bassin 2,vist med pink farve ovenfor 
motorvejsoplandet på figuren, skal forsinke vej og overfladevandsafstrømning fra et op-
land på 5,27 ha og et befæstet areal lig det reducerede areal10 på i alt 3,32 red. ha, 
hvoraf rampe SV udgør 0,49 red. ha; samkørselsplads udgør 0,11 red. ha; Juelsmindevej, 
udgør 0,28 red. ha og E45 Østjyske motorvej udgør 2,45 red. ha. Oplandet der afleder 
vejvand til bassin 2 er vist med pink farve. I oplandet til bassin 2 etableres et internt våd-
bassin 2A, der er vist med pink streg. Begge bassiner og del af oplandet til bassinerne er 

beliggende i område, der er udpeget som ’Område med særlige drikkevandsinteresser’. 
Det interne bassin 2A er beliggende, hvor der er indvindingsopland til alment vandværk.   
 

 

                                           
9 Den til enhver tid gældende vandområdeplan, p.t Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedi-
strikt Jylland og Fyn af juni 2016, Miljø- og Fødevareministeriet, Styrelsen for Vand- og Naturforvalt-
ning. 
10 Vejdirektoratet har oplyst, at det, i ansøgningsmaterialets bilag 1, oplyste reducerede areal svarer 
til det befæstede areal, dvs. at den hydrologiske reduktionsfaktor (HR) er lig med 1. Dette er gæl-
dende i hele projektområdet. 

mailto:spildevand@hedensted.dk
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Vilkår vedrørende udløb SUMO15 

23. Der skal minimum være etableret det i projektet beregnede forsinkelses-

tiltag i vådbassin med et permanent vådvolumen på minimum 1.814 m3 

og et effektivt volumen på minimum 3.310 m³ inden afledning til regn-

vandsledning, der får udløb i ’Bjørnkær Grøft’ i det rørlagte vandløb ved 

omtrent UTM x; y = 537.168; 6.178.756 m (Euref89 UTM zone 32 N) og i 

det åbne vandløb ved omtrent UTM x; y = 537.210; 6.178.686 m (Eu-

ref89 UTM zone 32 N). 

24. I område med særlige drikkevandsinteresser, må der ikke ske nedsivning 

af urenset vejvand, dvs. at der som ansøgt skal etableres kantopsamling 

mv.11, og vådbassiner skal etableres med tæt bund, dvs. med bentonit-

membran eller plastmembran i hele bassinet. 

25. Udløb fra bassin 2 skal ske via drosselledning, der er dimensioneret til 

maksimalt udløb på 14 l/s og afspærringsfunktion, således at afløbet kan 

afspærres.  

 

Bassin 3 med afledning i udløb SUMO16 via rørlagte og åbent vandløb i Sole Bæk 

Figur 2. Oversigtskort, der viser opland til Bassin 3. Bassin 3, vist med gul farvemarke-
ring, skal rense og forsinke vej og overfladevandsafstrømning fra et opland på 6,67 ha og 
et reduceret areal på i alt 4,39 red. ha. Oplandet der afleder vejvand til bassin 3 er vist 

med gul farve. Bassin 3 og hele oplandet til bassinet er beliggende i område, der er udpe-
get som ’Område med særlige drikkevandsinteresser’. Bassin 3 er beliggende, hvor der er 
indvindingsopland til alment vandværk. Blå stiplet streg viser rørlagt vandløb og blå 
federe streg viser åbent vandløb. Vandløbet rørlægges igen inden det udløber i Sole Bæk. 
Udløb fra bassin er vist med rød pil. 

 

Vilkår vedrørende udløb SUMO16 

26. Der skal minimum være etableret det i projektet beregnede forsinkelses-

tiltag i vådbassin med et permanent vådvolumen på minimum 877 m3 og 

et effektivt volumen på minimum 1.750 m³ inden afledning til regnvands-

ledning, der får udløb i rørlagt vandløb ved omtrent UTM x; y = 539.449; 

6.180.358 m (Euref89 UTM zone 32 N) og i et åbent vandløb ved omtrent 

UTM x; y = 539.928; 6.180.748 m (Euref89 UTM zone 32 N). 

27. I område med særlige drikkevandsinteresser, må der ikke ske nedsivning 

af urenset vejvand, dvs. at der som ansøgt skal etableres kantopsamling 

mv., og vådbassiner skal etableres med tæt bund, dvs. med bentonit-

membran eller plastmembran i hele bassinet. 

 

                                           
11 Kantopsamling mv. dækker over ansøgt kantopsamling, nedløbsbrønde og tæt afledningssystem, 
hvorigennem vejvandet afledes til regnvandsbassin med permanent vådvolumen. 
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28. Udløb fra bassin 3 skal ske via drosselledning, der er dimensioneret til 

maksimalt udløb på 5 l/s og afspærringsfunktion, således at afløbet kan 

afspærres.  

 

Bassin 4 med afledning i udløb SUMO17 via rørlagt vandløb i Sole Bæk 

Figur 3. Oversigtskort, der viser opland til Bassin 4. Bassin 4, vist med lilla farvemarke-
ring, skal rense og forsinke vej og overfladevandsafstrømning fra et opland på 9,57 ha og 
et reduceret areal på i alt 6,63 red. ha. Oplandet der afleder vejvand til bassin 4 er vist 
med lilla farve. Bassin 4 og hele oplandet til bassinet er beliggende i område, der er udpe-
get som ’Område med særlige drikkevandsinteresser’. Bassin 4 er beliggende, hvor der er 

indvindingsopland til alment vandværk, og området er registreret som nitratfølsomt og 
særlig følsomt indvindingsopland. Blå stiplet streg viser rørlagt vandløb og blå federe 
streg viser åbent vandløb. Udløb, vist med rød pil, i vandløbet Sole Bæk sker vest for 
motorvej E45 Østjyske Motorvej. Bassin 4 er ikke omfattet af anlægsloven12. 

 

Vilkår vedrørende udløb SUMO17 

29. Der skal minimum være etableret det i projektet beregnede forsinkelses-

tiltag i vådbassin med et permanent vådvolumen på minimum 1.326 m3 

og et effektivt volumen på minimum 2.626 m³ inden afledning til regn-

vandsledning, der får udløb i rørlagt vandløb ved omtrent UTM x; y = 

541.190; 6.181.590 m (Euref89 UTM zone 32 N) og i åbent vandløb Sole 

Bæk ved omtrent UTM x; y = 541.461; 6.181.963 m (Euref89 UTM zone 

32 N)13. 

30. I område med særlige drikkevandsinteresser, må der ikke ske nedsivning 

af urenset vejvand, dvs. at der som ansøgt skal etableres kantopsamling 

mv., og vådbassiner skal etableres med tæt bund, dvs. med bentonit-

membran eller plastmembran i hele bassinet. 

31. Udløb fra bassin 4 skal ske via drosselledning, der er dimensioneret til 

maksimalt udløb på 8 l/s og afspærringsfunktion, således at afløbet kan 

afspærres.  

 

Bassin 5 med afledning i udløb SUMO18 i Sole Bæk 

Vilkår vedrørende udløb SUMO18 

32. Der skal minimum være etableret det i projektet beregnede forsinkelses-

tiltag i vådbassin med et permanent vådvolumen på minimum 469 m3 og 

et effektivt volumen på minimum 826 m³ inden afledning til regnvands-

ledning, der får udløb i åbent vandløb Sole Bæk ved omtrent UTM x; y = 

541.460; 6.181.951 m (Euref89 UTM zone 32 N). 

                                           
12 Lov nr. 802 af den 7. juni 2022 om udvikling af statsvejnettet. 
13 Hedensted Kommune vil, som oplyst den 12. september 2022, se velvilligt på en ansøgning om åb-
ning af rørlægningen, der udløber i Sole Bæk vest for E45 Østjyske Motorvej, idet vi vurderer, at det 
kan medvirke til reduceret miljøpåvirkning af Sole Bæk.   



7 

 

33. I område med særlige drikkevandsinteresser, må der ikke ske nedsivning 

af urenset vejvand, dvs. at der som ansøgt skal etableres kantopsamling 

mv., og vådbassiner skal etableres med tæt bund, dvs. med bentonit-

membran eller plastmembran i hele bassinet. 

34. Udløb fra bassin 5 skal ske via vandbremse med maksimalt udløb på 4 l/s 

og afspærringsfunktion, således at afløbet kan afspærres.  

 

 
Figur 4. Oversigtskort, der viser opland til Bassin 5. Bassin 5, vist med grøn farvemarke-
ring, skal rense og forsinke vej og overfladevandsafstrømning fra et opland på 5,03 ha og 
et reduceret areal på i alt 2,35 red. ha. Oplandet der afleder vejvand til bassin 5 er vist 

med grøn farve. Bassin 5 og hele oplandet til bassinet er beliggende i område, der er ud-
peget som ’Område med særlige drikkevandsinteresser’. Bassin 5 er beliggende, hvor der 

er indvindingsopland til alment vandværk. Blå stiplet streg viser rørlagt vandløb og blå 
federe streg viser åbent vandløb. Udløb, vist med rød pil, i vandløbet Sole Bæk sker øst 
for motorvej E45 Østjyske Motorvej.  
 

 

Bassin 6 med afledning i udløb SUMO19 i Gesager Å 

 
Figur 5. Oversigtskort, der viser opland til Bassin 6. Bassin 6, vist med lyslilla farvemar-
kering, skal rense og forsinke vej- og overfladevandsafstrømning fra et opland på 4,63 ha 
og et reduceret areal på i alt 2,89 red. ha, hvoraf rampe SØ og SV udgør 0,10 red. ha; og 
E45 Østjyske motorvej udgør 2,79 red. ha. Oplandet der afleder vejvand til bassin 6 er 
vist med lyslilla farve. Bassin 6 og hele oplandet til bassinet er beliggende i område, der 

er udpeget som ’Område med særlige drikkevandsinteresser’. Bassin 6 er beliggende, 
hvor der er indvindingsopland til alment vandværk, og området er registreret som 
nitratfølsomt og særlig følsomt indvindingsopland. Blå streg viser åbent vandløb. Udløb, 
vist med rød pil, vil som hidtil ske i vandløbet Gesager Å øst for motorvej E45 Østjyske 
Motorvej. Udløb fra eksisterende bassin nedlægges, og nyt udløb fra bassin 6 er øst 
herfor. 
 

 

Vilkår vedrørende udløb SUMO19 

35. Der skal minimum være etableret det i projektet beregnede forsinkelses-

tiltag i vådbassin med et permanent vådvolumen på minimum 578 m3 og 

et effektivt volumen på minimum 1.110 m³ inden afledning til regnvands-

ledning, der får udløb i Gesager Å ved omtrent UTM x; y = 541.811; 

6.182.461 m (Euref89 UTM zone 32 N). 
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36. I område med særlige drikkevandsinteresser, må der ikke ske nedsivning 

af urenset vejvand, dvs. at der som ansøgt skal etableres kantopsamling 

mv., og vådbassiner skal etableres med tæt bund, dvs. med bentonit-

membran eller plastmembran i hele bassinet. 

37. Udløb fra bassin 6 skal ske via vandbremse med maksimalt udløb på 4 l/s 

og afspærringsfunktion, således at afløbet kan afspærres.  

 

Bassin 7 med afledning i udløb SUMO20 i Gesager Å 

 
Figur 6. Oversigtskort, der viser opland til Bassin 7. Bassin 7, vist med orange farvemar-
kering, skal rense og forsinke vej- og overfladevandsafstrømning fra et opland på 5,13 ha 
og et reduceret areal på i alt 2,34 red. ha, hvoraf rampe SØ og SV udgør 0,77 red. ha; 
Gesagervej udgør 0,41 red. ha og E45 Østjyske motorvej udgør 1,16 red. ha. Oplandet 
der afleder vejvand til bassin 7 er vist med orange farve. Bassin 7 og del af oplandet til 
bassinet er beliggende i område, der er udpeget som ’Område med særlige drikkevands-

interesser’. Bassin 7 er beliggende, hvor der er indvindingsopland til alment vandværk, og 
området er registreret som nitratfølsomt og særlig følsomt indvindingsopland. Blå streg 
viser åbent vandløb. Udløb, vist med rød pil, vil ske i vandløbet Gesager Å vest for 
motorvej E45 Østjyske Motorvej et nyt udløb umiddelbart syd for Gesagervej. Det 
eksisterende udløb øst for E45 Østjyske Motorvej nedlægges.  
 

 

Vilkår vedrørende udløb SUMO20 

38. Der skal minimum være etableret det i projektet beregnede forsinkelses-

tiltag i vådbassin med et permanent vådvolumen på minimum 467 m3 og 

et effektivt volumen på minimum 822 m³ inden afledning til regnvands-

ledning, der får udløb i Gesager Å ved omtrent UTM x; y = 541.617; 

6.183.069 m (Euref89 UTM zone 32 N). 

39. I område med særlige drikkevandsinteresser, må der ikke ske nedsivning 

af urenset vejvand, dvs. at der som ansøgt skal etableres kantopsamling 

mv., og vådbassiner skal etableres med tæt bund, dvs. med bentonit-

membran eller plastmembran i hele bassinet. 

40. Udløb fra bassin 7 skal ske via vandbremse med maksimalt udløb på 4 l/s 

og afspærringsfunktion, således at afløbet kan afspærres.  

 

Bassin 8 med afledning i udløb SUMO21 i Gesager Bæk 

Vilkår vedrørende udløb SUMO21 

41. Der skal minimum være etableret det i projektet beregnede forsinkelses-

tiltag i vådbassin med et permanent vådvolumen på minimum 622 m3 og 

et effektivt volumen på minimum 1.142 m³ inden afledning til regnvands-

ledning, der får udløb i Gesager Bæk ved omtrent UTM x; y = 542.098; 

6.183.671 m (Euref89 UTM zone 32 N). 



9 

 

42. Udløb fra bassin 8 skal ske via drosselledning, der er dimensioneret til 

maksimalt udløb på 5 l/s og afspærringsfunktion, således at afløbet kan 

afspærres.  

  

 
Figur 7. Oversigtskort, der viser opland til Bassin 8. Bassin, vist med koksgrå farvemar-
kering, skal rense og forsinke vej- og overfladevandsafstrømning fra et opland på 5,76 ha 
og et reduceret areal på i alt 3,11 red. ha, hvoraf rampe NØ og NV udgør 0,68 red. ha; 
Gesagervej udgør 0,39 red. ha og E45 Østjyske motorvej udgør 2,04 red. ha. Oplandet 

der afleder vejvand til bassin 8 er vist med koksgrå farve. Der er ikke udpeget ’Område 
med særlige drikkevandsinteresser’ i oplandet til bassin 8, eller hvor bassin 8 er belig-
gende. Blå streg viser åbent vandløb. Udløb, vist med rød pil, vil ske i vandløbet Gesager 
Bæk vest for motorvej E45 Østjyske Motorvej i et nyt udløb mellem Dakavej og E45 
Østjyske Motorvej. Bassin 8 er ikke omfattet af anlægsloven14. 

 

 

Bassin 9 med afledning i udløb SUMO22 i Gesager Bæk 

Vilkår vedrørende udløb SUMO22 

43. Der skal minimum være etableret det i projektet beregnede forsinkelses-

tiltag i vådbassin med et permanent vådvolumen på minimum 415 m3 og 

et effektivt volumen på minimum 782 m³ inden afledning til regnvands-

ledning, der får udløb i Gesager Å ved omtrent UTM x; y = 542.104; 

6.183.678 m (Euref89 UTM zone 32 N). 

44. Bassin 9 skal vidt mulig og som minimum mod syd etableres med brink, 

der ikke er stejlere end 1:5. Brinkerne mod øst, nord og vest kan etable-

res med hældning, der ikke er stejlere end 1:315. 

45. Udløb fra bassin 9 skal ske via vandbremse med maksimalt udløb på 3 l/s 

og afspærringsfunktion, således at afløbet kan afspærres.  

 

                                           
14 Lov nr. 802 af den 7. juni 2022 om udvikling af statsvejnettet. 
15 Jævnfør konkret vurdering foretaget af Hedensted Kommune den 2. november 2022, jf. kommu-
nens afgørelse af den 11. oktober 2022 ”Dispensation til at ændre 15 regnvandsbassiner i forbindelse 
med udvidelse af E45 Østjyske Motorvej i Hedensted Kommune”. 
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Figur 8. Oversigtskort, der viser opland til Bassin 9. Bassin 9, vist med petroleumsgrøn 
farvemarkering, skal rense og forsinke vej- og overfladevandsafstrømning fra et opland 

på 3,50 ha og et reduceret areal på i alt 2,07 red. ha. Oplandet der afleder vejvand til 
bassin 9 er vist med petroleumsgrøn farve. Der er ikke udpeget ’Område med særlige 

drikkevandsinteresser’ i oplandet til bassin 9, eller hvor bassin 9 er beliggende. Blå streg 
viser åbent vandløb. Vandløbet rørlægges, vist med stiplet blå streg, inden det som åbent 
vandløb udløber i Gesager Å. Udløb, vist med rød pil, vil som hidtil ske i vandløbet 
Gesager Bæk vest for motorvej E45 Østjyske Motorvej. Det eksisterende bassin udvides 
væsentligt og udløbet nedlægges og der etableres nyt udløb fra bassin 9.  
 

 

Bassin 10 med afledning i udløb SUMO23 i Gesager Å 

 
Figur 9. Oversigtskort, der viser opland til Bassin 10. Bassin 10, vist med bordeaux far-
vemarkering, skal rense og forsinke vej- og overfladevandsafstrømning fra et opland på 
4,11 ha og et reduceret areal på i alt 2,75 red. ha. Oplandet der afleder vejvand til bassin 
10 er vist med bordeaux farve. Der er ikke udpeget ’Område med særlige drikkevandsin-
teresser’ i oplandet til bassin 10, eller hvor bassin 10 er beliggende. Blå streg viser åbent 
vandløb. Udløb, vist med rød pil, vil som hidtil ske i vandløbet Gesager Å vest for 
motorvej E45 Østjyske Motorvej.  
 

 

Vilkår vedrørende udløb SUMO23 

46. Der skal minimum være etableret det i projektet beregnede forsinkelses-

tiltag i vådbassin med et permanent vådvolumen på minimum 551 m3 og 

et effektivt volumen på minimum 1.110 m³ inden afledning til regnvands-

ledning, der får udløb i Gesager Å ved omtrent UTM x; y = 542.192; 

6.184.517 m (Euref89 UTM zone 32 N). 
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47. Bassin 10 skal vidt mulig etableres med brinker, der ikke er stejlere end 

1:5.; men brinker kan etableres med hældning, der ikke er stejlere end 

1:4. 

48. Udløb fra bassin 10 skal ske via vandbremse med maksimalt udløb på 3 

l/s og afspærringsfunktion, således at afløbet kan afspærres.  

 

Bassin 11 med afledning i udløb SUMO24 i Pilebæk 

Vilkår vedrørende udløb SUMO24 

49. Der skal minimum være etableret det i projektet beregnede forsinkelses-

tiltag i vådbassin med et permanent vådvolumen på minimum 2.249 m3 

og et effektivt volumen på minimum 4.381 m³ inden afledning til regn-

vandsledning, der får udløb i Pilebæk ved omtrent UTM x; y = 544.173; 

6.187.163 m (Euref89 UTM zone 32 N). 

50. I område med særlige drikkevandsinteresser, må der ikke ske nedsivning 

af urenset vejvand, dvs. at der som ansøgt skal etableres kantopsamling 

og vådbassiner skal etableres med tæt bund. 

51. Udløb fra bassin 11 skal ske via drosselledning, der er dimensioneret til 

maksimalt udløb på 14 l/s og afspærringsfunktion, således at afløbet kan 

afspærres.  

 

 
Figur 10. Oversigtskort, der viser opland til Bassin 11. Bassin 11, vist med lysegrøn 

farve, skal forsinke vej og overfladevandsafstrømning fra et opland på 17,30 ha og et re-
duceret areal på i alt 11,25 red. ha, hvoraf Nørremark rasteplads udgør 1,98 red. ha og 
E45 Østjyske motorvej udgør 8,94 red. ha. Oplandet der afleder vejvand til bassin 11 er 
vist med lysegrøn farve. I oplandet til bassin 11 etableres et internt vådbassin 11A, der er 
vist med lysegrøn streg, og det eksisterende bassin ved Nørremark rasteplads vil være et 
internt vådbassin 11B. Der er ikke udpeget ’Område med særlige drikkevandsinteresser’, 

hvor bassin 11 og interne bassiner 11A og 11B er beliggende. Del af oplandet til bassi-
nerne er beliggende i område, der er udpeget som ’Område med særlige drikkevandsinte-
resser’. Udløb, vist med rød pil vil ske i Pilebæk øst for E45 Østjyske Motorvej. Bassin 11 
er ikke omfattet af anlægsloven16. 
 

 

Bassin 12 med afledning i udløb SUMO25 i Pilebæk 

Vilkår vedrørende udløb SUMO25 

52. Der skal minimum være etableret det i projektet beregnede forsinkelses-

tiltag i vådbassin med et permanent vådvolumen på minimum 461 m3 og 

et effektivt volumen på minimum 878 m³ inden afledning til regnvands-

ledning, der får udløb i Pilebæk ved omtrent UTM x; y = 544.154; 

6.187.256 m (Euref89 UTM zone 32 N). 

53. Udløb fra bassin 12 skal ske via vandbremse med maksimalt udløb på 3 

l/s og afspærringsfunktion, således at afløbet kan afspærres.  

 

  

                                           
16 Lov nr. 802 af den 7. juni 2022 om udvikling af statsvejnettet. 
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Figur 11. Oversigtskort, der viser opland til Bassin 12. Bassin 12, vist med orange farve-
markering, skal rense og forsinke vej- og overfladevandsafstrømning fra et opland på 

3,74 ha og et reduceret areal på i alt 2,30 red. ha, hvoraf Merring rasteplads udgør 1,98 
red. ha og E45 Østjyske motorvej udgør 0,32 red. ha. Oplandet der afleder vejvand til 
bassin 12 er vist med orange farve. Der er ikke udpeget ’Område med særlige drikke-
vandsinteresser’ i oplandet til bassin 12, eller hvor bassin 12 er beliggende. Blå streg 

viser åbent vandløb. Udløb, vist med rød pil, vil som hidtil ske i vandløbet Pilebæk vest for 
motorvej E45 Østjyske Motorvej.  

 

 

Bassin 13 med afledning i udløb SUMO26 i Pilebæk 

 
Figur 12. Oversigtskort, der viser opland til Bassin 13. Bassin 13, vist med dyb lilla far-
vemarkering, skal rense og forsinke vej- og overfladevandsafstrømning fra et opland på 

4,67 ha og et reduceret areal på i alt 2,92 red. ha. Bassinet er et nyt bassin, idet der skal 
etableres en faunapassage i Pilebæk. Eksisterende bassin ved Ussingvej nedlægges. Bas-
sinets udløb skete via det rørlagte vandløb vist med stiplet blå streg på figur 12. Oplandet 
der afleder vejvand til bassin 13 er vist med dyb lilla farve. Der er ikke udpeget ’Område 
med særlige drikkevandsinteresser’ i oplandet til bassin 13, eller hvor bassin 13 er belig-

gende. Blå streg viser åbent vandløb. Udløb, vist med rød pil, vil som hidtil ske i 
vandløbet Pilebæk; men øst for motorvejen E45 Østjyske Motorvej. Placering af bassin 13 

er ændret fra mv.st. 127.0H til mv.st. 126.4H i forhold til placering angivet i 
anlægsloven17. 
 

 

  

                                           
17 Lov nr. 802 af den 7. juni 2022 om udvikling af statsvejnettet. 
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Vilkår vedrørende udløb SUMO26 

54. Der skal minimum være etableret det i projektet beregnede forsinkelses-

tiltag i vådbassin med et permanent vådvolumen på minimum 585 m3 og 

et effektivt volumen på minimum 1.126 m³ inden afledning til regnvands-

ledning, der får udløb i Pilebæk ved omtrent UTM x; y = 544.183; 

6.187.135 m (Euref89 UTM zone 32 N). 

55. Udløb fra bassin 13 skal ske via vandbremse med maksimalt udløb på 4 

l/s og afspærringsfunktion, således at afløbet kan afspærres.  

 

Bassin 14 med afledning i udløb SUMO27 i det rørlagte vandløb Tilløb Korning Bæk 

Vilkår vedrørende udløb SUMO27 

56. Der skal minimum være etableret det i projektet beregnede forsinkelses-

tiltag i vådbassin med et permanent vådvolumen på minimum 1.615 m3 

og et effektivt volumen på minimum 2.959 m³ inden afledning til regn-

vandsledning, der får udløb i den rørlagte del af Tilløb Korning Bæk ved 

omtrent UTM x; y = 545.865; 6.188.973 m (Euref89 UTM zone 32 N) og 

udløbspunkt i den åbne strækning af vandløbet er ved omtrent UTM x; y 

= 545.781; 6.189.080 m (Euref89 UTM zone 32 N). 

57. Udløb fra bassin 14 skal ske via drosselledning, der er dimensioneret til 

maksimalt udløb på 12 l/s og afspærringsfunktion, således at afløbet kan 

afspærres.  

 

 

 
Figur 13. Oversigtskort, der viser opland til Bassin 14. Bassin 14, vist med rosa farve-
markering, skal rense og forsinke vej- og overfladevandsafstrømning fra et opland på 
15,31 ha og et reduceret areal på i alt 8,07 red. ha hvoraf ramper SØ og SV udgør 0,8 
red. ha, Vestvejen udgør 0,91 red. ha og E45 Østjyske motorvej udgør 6,29 red. ha. Bas-

sinet er et nyt bassin, og etableres for at minimere udledning af vej- og overfladevand i 

Ølsted Å. I oplandet til bassin 14 etableres et internt vådbassin 14A, der er vist med rosa 
streg. Oplandet der afleder vejvand til bassin 14 er vist med rosa farve. Der er ikke udpe-
get ’Område med særlige drikkevandsinteresser’ i oplandet til bassin 14, eller hvor bassin 
14 og internt bassin 14A er beliggende. Blå streg viser åbent vandløb. Udløb, vist med rød 
pil, vil ske i Tilløb til Korning Bæk i rørlagt strækning af vandløbet, vist i figur 13 med 
stiplet blå streg, der udløber i Korning Bæk.  
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Bassin 15 med afledning i udløb SUMO28 i Ølsted Å 

 
Figur 14. Oversigtskort, der viser opland til Bassin 15. Bassin 15, vist med lysegrøn far-
vemarkering, skal rense og forsinke vej- og overfladevandsafstrømning fra et opland på 
8,78 ha og et reduceret areal på i alt 4,25 red. ha hvoraf ramper NØ og NV udgør 0,80 
red. ha, Vestvejen udgør 0,83 red. ha og E45 Østjyske motorvej udgør 2,62 red. ha. Bas-
sinet er et eksisterende bassin, der udvides og uddybes for at forbedre rensning og mini-

mere udledning af vej- og overfladevand i Ølsted Å. Oplandet der afleder vejvand til bas-
sin 15 er vist med lysegrøn farve. Der er udpeget ’Område med særlige drikkevandsinte-

resser’ i oplandet til bassin 15, og hvor bassin 15 er beliggende. Bassin 15 er beliggende, 

hvor der er indvindingsopland til alment vandværk. Blå streg viser åbent vandløb. Udløb, 
vist med rød pil, vil ske i Ølsted Å øst for motorvejen. I forbindelse med det ansøgte 
projekt vil der i Horsens Kommune etableres et nyt vådbassin, bassin 16, vist med 

olivengrøn farvemarkering. Fra bassin 16, med udløb vest for E45 Østjyske Mortorvej, er 
ansøgt om et udløb på 9 l/s. Under eksisterende forhold er der, jævnfør 
ansøgningsmaterialet, udløb fra motorvejen i Ølsted Å på omtrent det pågældende sted i 
en størrelse på ca. 20 l/s. 
 

 

Vilkår vedrørende udløb SUMO28 

58. Der skal minimum være etableret det i projektet beregnede forsinkelses-

tiltag i vådbassin med et permanent vådvolumen på minimum 850 m3 og 

et effektivt volumen på minimum 1.510 m³ inden afledning til regnvands-

ledning, der får udløb i Ølsted Å ved omtrent UTM x; y = 546.644; 

6.189.570 m (Euref89 UTM zone 32 N). 

59. I område med særlige drikkevandsinteresser, må der ikke ske nedsivning 

af urenset vejvand, dvs. at der som ansøgt skal etableres kantopsamling 

mv., og vådbassiner skal etableres med tæt bund, dvs. med bentonit-

membran eller plastmembran i hele bassinet. 

60. Udløb fra bassin 15 skal ske via drosselledning, der er dimensioneret til 

maksimalt udløb på 7 l/s og afspærringsfunktion, således at afløbet kan 

afspærres.  

 

Øvrige forhold 

Afgørelsen kan til enhver tid og uden erstatning tilbagekaldes eller ændres af 

hensyn til opretholdelse af et tilfredsstillende miljø i det vandområde, hvor ud-

ledningen sker til, gennemførelse af en spildevandsplan efter miljøbeskyttelses-

lovens § 32 eller miljøbeskyttelsen i øvrigt. 

 

Ved udnyttelse af denne afgørelse bortfalder eksisterende afgørelse fra Vejle 

Amt med tilhørende Vandsynsprotokol fra 1983. 
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Det er tilsynsmyndigheden, der afgør, om vilkår i denne afgørelse er overholdt. 

Tilsynsmyndigheden er Hedensted Kommune. 

 

Bemærk, at ved akut miljøfare er der pligt til at ringe til alarmcentralen på 112. 

 

Miljøtilsyn 

Hedensted Kommune er tilsynsmyndighed. Bemærk bl.a. miljøbeskyttelseslovens 

§ 71, som siger følgende: 

” § 71. Den, som er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give 

anledning til forurening, skal i tilfælde af væsentlig forurening eller over-
hængende fare for væsentlig forurening straks underrette tilsynsmyndighe-
den om alle relevante aspekter af situationen. Dette gælder også i tilfælde 
af en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade. 
 
Stk. 2. Den, som er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give 

anledning til forurening, skal i tilfælde af væsentlig forurening eller over-
hængende fare for væsentlig forurening straks forhindre yderligere udled-

ning af forurenende stoffer m.v. eller afværge den overhængende fare for 

forurening.” 

 

 

Ved risiko for eller mistanke om forurening i et vandløb, en sø, fjorden eller ha-

vet skal man ringe 112. Politiet vil kontakte beredskabet, Miljøvagten og kom-

munen. 

 

Projektbeskrivelse og vurdering 

Ansøgning 

Det fremgår af ansøgningsmaterialet af den 14. juli 2022, at Vejdirektoratet skal 

gennemføre en udbygning af den ca. 37,5 km lange motorvejsstrækning af E45 

Østjyske Motorvej mellem Vejle og Skanderborg Syd fra 4 til 6 spor. Ved udbyg-

ningen vil bredden af befæstet vejareal stige fra ca. 24 m til ca. 34 m. Vejanlæg-

get er beliggende i Vejle, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner. Udvi-

delse af motorvejsstrækningen foretages med baggrund i anlægslov nr. 802 af 7. 

juni 2022.  

 

På hele strækningen har Vejdirektoratet i dag 41 eksisterende regnvandsbassi-

ner, som skal udvides, sideflyttes eller helt annulleres. Enkelte steder etableres 

nye bassiner. Bassinerne forventes anlagt i perioden 2023-2025. Der er udarbej-

det en Miljøkonsekvensrapport for projektet.  

 

I Hedensted Kommune betyder udvidelse af motorvej E 45 fra strækning km 

115,0 til 130,0/st. 115,0 til 130,0, at der skal træffes afgørelse om 14 udløb i 

vandområder. To af udløbene vil ske i vandløb, der udgør kommuneskel til hen-

holdsvis Vejle Kommune mod syd og Horsens Kommune mod nord. Strækningen 

kan ses i bilag 2, hvor dele af ansøgningsmaterialet ligeledes er indsat. 

 

Følgende fremgår af ansøgningsmaterialet: 

Vejdirektoratet vil etablere renseforanstaltninger i vådbassiner, der anses som 

BAT, det vil sige en bedst tilgængelig teknik.  

Regnvandsbassinerne udføres som 2-delte jordbassiner med sandfang og vådvo-

lumen.  

Bassiner anlægges med skrånende brinker, således, at det tilpasses landskabet, 

som udgangspunkt anlæg 1:5. 
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Beregning af stuvningsvolumener sker jævnfør skrift 3018 (eksklusive koblede 

regn) på baggrund af en årsnedbør på 787 mm, en sikkerhedsfaktor19 på 1,1, et 

afløbstal på ca. 0,8 l//ha og en gentagelsesperiode på T=5 år. Den hydrologiske 

reduktionsfaktor er sat til 1,0, det vil sige det er indregnet, at al vand fra befæ-

stede arealer afledes til bassinerne. 

Der etableres tæt bassinbund, så der sikres et permanent vådvolumen. 

I områder med særlige drikkevandsinteresser tætnes bunden i regnvandsbassi-

ner med ca. 0,5 meter ler eller bentonitmembran, så bassinet er tæt, og der ikke 

sker nedsivning fra bassin til grundvand. 

Vejdirektoratet oplyser i ansøgningsmaterialet, at der i områder, hvor bassiners 

bund er lavereliggende end grundvandsspejlet, må forventes, at grundvandets 

bevægelse i bassinbunden vil ske i en opadrettet bevægelse uden risiko for 

grundvandet. 

 

Vejdirektoratet har bl.a. den 12. september 2022 oplyst, at udledning fra bassi-

ner ved udløb i en størrelse på minimum 5 l/s sker via drosselledning. Vejdirek-

toratet er indstillet på at droppe kontrollerede overløb, jævnfør ansøgningsmate-

rialet bilag 5 af den 14. juli 2022. Vejdirektoratet sikrer, at nødoverløb så vidt 

mulig sker i den retning, hvor det gør mindst skade, det vil sige væk fra motor-

vejen og under hensyn til nærliggende ejendomme og lokalveje. Vejdirektoratet 

har den 12. september 2022 oplyst, at de er indstillet på at give erstatning, når 

der er erstatningspligtig forekomst af skade.  

 

I ansøgningsmaterialet beskriver Vejdirektoratet ligeledes afværgeforanstaltnin-

ger, der etableres i anlægsfasen, for at projektet ikke afleder materialer og foru-

renende stoffer, der kan skade vandløbene. 

 

Dispensationer og tilladelser er en forudsætning for de nødvendige eksproprie-

ringer i projektet. Alt det ansøgte vil først blive gennemført efter ekspropriation. 

 

Det ansøgte projekt forventes gennemført i perioden 2023-2025. 

 

Planforhold 

Vejdirektoratet har ansøgt om anlæggelse af yderligere ca. 14,7 ha belagt mo-

torvej. Strækningen i Hedensted Kommune har en længde af ca. 15 km. Da en 

motorvej er et strækningsanlæg, og motorvejsudvidelsen er omfattet af en sær-

skilt anlægslov behandles de planmæssige forhold ikke yderligere. 

 

Kommuneplan 

Der er i kommuneplanen20 udpeget særlige naturbeskyttelsesinteresser og øko-

logiske forbindelse indenfor rammerne af Grønt Danmarkskort. 

 

Der er langs Gesager Å-systemet udlagt klimatilpasningsområder. 

 

Grundvandsinteresser 

Der er på dele af motorvejsstrækningen, og hvor bassiner skal etableres, udpe-

get område med særlige drikkevandsinteresser, indvindingsopland til almene 

vandværker, hvor der dannes grundvand til vandværkers boringer, samt sårbare 

grundvandsmagasiner. 

 

                                           
18 Spildevands komiteens Skrift 30 ”Opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensite-
ter. IDA Spildevandskomiteen 2014, af Gregersen, I.B. et al., DTU. 
19 Sikkerhedsfaktoren dækker klimaforandringer, idet Vejdirektoratet ikke forventer en yderligere for-
tætning af det befæstede oplandsareal til bassiner og at afvandingssystemerne er simple, hvilket 
medfører, at der ikke er behov for at indregne beregningsusikkerhed.  
20 Hedensted Kommuneplan 2021-2033. 
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Natur og habitatnatur 

Hedensted Kommune har, som nævnt, truffet dispensationsafgørelser efter na-

turbeskyttelsesloven vedrørende ændring af eksisterende regnvandsbassiner, 

der under eksisterende forhold forsinker vej- og overfladevandsafstrømninger in-

den udløb i vandområder. Vejbaneudvidelser og tilhørende anlæg vil ligeledes 

påvirke andre naturtyper end beskyttede søer. Hvor Hedensted Kommune vurde-

rer behov herfor, træffer vi afgørelser med krav om erstatningsnatur. Denne af-

gørelse vil ikke nærmere foretage vurderinger af beskyttet terrestrisk natur og 

ændrede eksisterende forsinkelsesbassiner, der er registreret beskyttet efter § 3 

i naturbeskyttelsesloven.  

 

En del af de modtagende vandområder, vandløb, hvortil Vejdirektoratet ansøger 

om udledning af renset og forsinket vej- og overfladevand, vil være omfattet af 

beskyttelse, jævnfør naturbeskyttelsesloven, om end ikke nødvendigvis på ud-

løbsstedet i vandløb; men nedstrøms herfor. 

 

Det gælder for alle udløb, at det udledte vej- og overfladevand med vandløbet vil 

gennemstrømme Natura 2000 område Bygholm Ådal. 

 

Natura 2000-områder og bilag IV arter 

Der skal ifølge habitatbekendtgørelsen21 foretages en vurdering af om projektet 

kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV arter22 i området væsentligt. 

 

Afstand til Natura 2000-områder er fra udløb SUMO28 i Ølsted Å ca. 3 km og fra 

udløb SUMO25 i Pile Bæk, Gesager Å ca. 7 km. 

 

Der er ca. 3,5 km til Natura 2000-område, som er nr. 81 Øvre Grejs Ådal. Områ-

det rummer habitatområde nr. 70 Øvre Grejs Ådal. Men der er ikke vandforbin-

delse hertil, hvorfor der ikke foretages yderligere vurdering af projektets påvirk-

ning heraf i denne afgørelse. 

 

Natura 2000  

Alle bassinerne har slutrecipient i Horsens Fjord, hvor Natura 2000-område nr. 

56, ’Horsens Fjord, havet øst for og Endelave’. Bassinerne afvander enten di-

rekte eller via andre vandløb via Gesager Å eller Ølsted Å og til Bygholm Å, op-

strøms Natura 2000-område nr. 236, ’Bygholm Ådal’. 

 

Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område og Habitatområde H236 Bygholm 

Ådal23, er opdateret februar 2022.  

 

Her fremgår udpegningsgrundlag for Bygholm Ådal, som er beliggende ned-

strøms udløbsstederne i vandområder i Hedensted Kommune: 

1014 Skæv vindelsnegl 

1016 Sumpvindelsnegl 

1096 Bæklampret 

1355 Odder 

3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 

3260 Vandløb med vandplanter 

                                           
21 Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. december 2021 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen). 
22 Therkildsen, O.R., Wind P., Elmeros, M., Alnøe, A.B., Bladt, J., Mikkelsen, P. Johansson, L.S., Jør-
gensen, A.G., Sveegaard S. & Teilmann J.  2020. Arter 2012-2017. NOVANA. Aarhus Universitet, 
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 208 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center 
for Miljø og Energi nr. 358. https://dce2.au.dk/pub/SR358.pdf. 
23 https://mst.dk/media/237678/upg-hab-feb-2022.pdf 

 

https://dce2.au.dk/pub/SR358.pdf
https://mst.dk/media/237678/upg-hab-feb-2022.pdf
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6210 Kalkoverdrev*, dvs. overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund 

(* vigtige orkidélokaliteter) 

6230 Surt overdrev* dvs. artsrige overdrev eller græsheder på mere eller min-

dre sur bund 

6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 

6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 

7220 Kildevæld* dvs. kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 

7230 Rigkær 

91E0 Elle- og askeskov*, dvs. elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 

 

Vej- og overfladevandets ophold i vådbassinet vil have en rensende effekt, så 

eventuelle stoffer omsættes eller bundfældes og derved reducerer påvirkninger 

nedstrøms bassinet. 

 

Hedensted Kommune vurderer, på grund af afstandene og projektets karakter 

samt de stillede vilkår, at etablering af bassiner til øget forsinkelse i forhold til 

eksisterende forhold og som reducerer udledningen i vandløbssystemerne i for-

hold til eksisterende forhold ikke vil have væsentlig indflydelse på Natura 2000 

områdernes udpegningsgrundlag. 

 

Bilag IV-arter, mv. 

Hedensted kommune har ikke registreret Bilag IV-arter i området. Hedensted 

Kommune vurderer, at det stillede vilkår 12 om tidspunkt for oprensning af våd-

bassin vil sikre, at der i forbindelse med eventuel oprensning, ikke vil ske skade 

af eventuelle potentielt tilstedeværende bilag IV-beskyttede padder.  

Vilkår 12 om oprensning af bassiner skal følge Hedensted kommunes afgørelse 

om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at oprense 15 regnvandsbas-

siner ”Dispensation til oprensning af 15 regnvandsbassiner langs motorvej E45 i 

Hedensted Kommune” af den 15. september 2022.  

 

Herudover vil bassinerne, med enkelte undtagelser, etableres med hældning ikke 

stejlere end anlæg 1:5. Hedensted Kommune har for bassin 9 og bassin 10 kon-

kret vurderet, at der grundet en forsyningsledning langs motorvejen kan afviges 

fra det gennerelle krav og udføres stejlere brinker end anlæg 1:5. Bassin 9 er 

placeres mellem motorvejen og et erhvervsområde, og Hedensted kommune stil-

ler vilkår om, at der mod syd etableres en brink, der ikke er stejlere end anlæg 

1:5. Bassin 10 etableres i område, hvor der er eksisterende søer i umiddelbar 

nærhed af bassin 10, hvormed vi vurderer, at brinker, der ikke er stejlere end 

anlæg 1:4, kan tillades, uden af bilag IV arter vil påvirkes væsentligt.  

 

Det skønnes på den baggrund, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for 

dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. 

 

Vurdering af udløb 

Generelt gælder, at alle bassiner etableres som vådbassiner med et permanent 

vådvolumen svarende til minimum 200 m3/red. ha, hvilket betragtes som en 

bedst anvendelig teknologi (BAT). Vejvand vil afhængig af totaloplandets opland 

mere eller mindre opblandes med afstrømmende overfladevand.  

Vejdirektoratet dimensionerer bassiner efter en sikkerhedsfaktor på 1,1 og ind-

regner, jævnfør Vejdirektoratets oplysninger af den 1. september 2022, en sik-

kerhed i bassiner i forhold til klimaudfordringer med yderligere ½ meters stuv-

ningsvolumen over det, i henhold til dimensioneringskriterierne, beregnede krav 

om effektivt volumen. 

 

Bassiner etableres hovedsageligt med anlæg ikke stejlere end 1:5. Vejdirektora-

tet vil inden faktisk udførelse i felten præsentere den endelige bassinusformning 
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og vandvejen for overløb over kronekant. Hedensted Kommune stiller vilkår 1 

om, at projektet, for så vidt Hedensted Kommune ikke har stillet andre vilkår, 

der ændrer projektet, skal udføres som ansøgt. Herudover stiller Hedensted 

Kommune, hvor vi har vurderet behov for det, fastlåsende vilkår om, at Vejdi-

rektoratet gennemfører projektet som ansøgt og oplyst supplerende i efterføl-

gende dialog pr. telefon, virtuelle møder eller i e-mailkorrespondancer. 

 

Dimensioneringskriterier: 

Overløbshyppighed: T=5 år; men overløb vil ske over forsin-

kelsesbassinets kronekant, hvilket Vejdi-

rektoratet oplyser vil svare til, statistisk 

beregnet, at bassinet én gang hvert 25. år 

går i overløb over kronekant. 

Vådvolumen:   minimum 200 m3/red. Ha. 

Afløbstal:  ca. 0,8 l/s/ha og varierer mellem 1,1 

l/s/red. ha til 1,7 l/s/red. ha. 

Vandføring: Vandløbssystemets medianmaksimum 

vandføring er sat til 0,7 l/s/ha.  

Årsmiddelnedbør:  Årsnedbør er oplyst til 787 mm. 

Hydrologisk reduktionsfaktor (HR): HR=1 

 

Generelt gælder, at udløbsstørrelsen fra Vejdirektoratets udløb forsinkes til en 

udløbsstørrelse over den naturlige afstrømning; men da udløbenes påvirkning af 

vandløbssystemerne og Bygholm Å-system samlet set falder fra et samlet udløb i 

Hedensted Kommune under eksisterende forhold på 105 l/s til en samlet ansøgt 

udledning på maksimalt 90 l/s vurderer Hedensted Kommune, at der ansøges 

om en reduceret punktkildebelastning i vandområderne.  

 

I forbindelse med projektet ansøger Vejdirektoratet om at oprense, udvide og/el-

ler nyetablere forsinkelsesbassiner, så vej- og overfladevandets forsinkelse kan 

øges, og rensningen af vej- og overfladevandet inden udløb i vandområde kan 

forbedres.  

 

Grundvandsbeskyttelse 

For bassinerne 2 til 7 og bassin 15 gælder at de er beliggende i område med 

særlige drikkevandsinteresser. Det interne bassin 2A, bassin 3, bassin 5 samt 

bassin 15 er ligeledes beliggende i indvindingsopland til alment vandværk. Bas-

sin 4, bassin 6 og bassin 7 er beliggende i område, hvor der er indvindingsop-

land til alment vandværk, og der er udpeget nitatfølsom og særlig følsomt ind-

vindingsopland. 

 

Hedensted Kommune stiller for sat beskytte drikkevandsinteresserne for disse 

bassiner vilkår om, at hele bassinets bund er tæt med membran af bentonit, 

som ansøgt eller plastikmembran. 

 

Hedensted Kommune vurderer, at et ca. 0,5 meter tykt lerlag under bassinbund, 

som ansøgt, ikke er tilstrækkeligt tæt til at beskytte drikkevandsinteresser i om-

råder, der er udpeget med indvindingsoplande til almene vandværker eller sær-

lige drikkevandinteresser. Bassinerne 2A-7 er beliggende i områder med indvin-

dingsoplande til forsyningen TREFOR Vand og til Hedensted Vandværk, og 

grundvandsmagasiner herunder er en væsentlig drikkevandsressource. Bassin 15 

er beliggende i oplandet til Rugballegårdværket, som ligeledes skal beskyttes 

som en væsentlig drikkevandsressource. 
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Her følger en konkret vurdering af de enkelte udløb. 

 

Bassin 2 (2/115.1V) med udløb SUMO15 i rørlagt vandløb, der udløber i Bjørn-

kær Grøft 

Afstrømning af vej og overfladevand fra oplandet til bassin 2 forsinkes ved det 

ansøgte projekt til en udløbsstørrelse på 14 l/s svarende til 1,54 l/s/red. ha. Det 

totale opland, der afvander til bassin 2 er på 17,06 ha med et reduceret areal24 

på 9,07 ha. Udløb sker til rørlagt strækning af Bjørnkær Grøft umiddelbart ned-

strøms Vejdirektoratets udløb fra bassin 1 i Vejle Kommune, hvor Vejdirektoratet 

fra et totalopland på 5,27 ha og et reduceret areal på i alt 3,32 red. ha har an-

søgt om at udlede 4 l/s svarende til ca. 1,2 l/s/red. ha. Det rørlagte vandløb ud-

løber i åbent vandløb umiddelbart øst for motorvejsanlægget E45 Østjyske Mo-

torvej. 

 

Ved eksisterende forhold er der fra eksisterende bassin, der nedlægges, et udløb 

på 15 l/s. Dette udløb nedlægges, og et nyt bassin etableres med et nyt udløb, 

jævnfør ansøgningsmaterialet, se figur 1 hvorpå det eksisterende bassin er vist 

med lyseblå farve lige umiddelbart øst for bassin 2 og øst for motorvejen. 

 

Bjørnkær Grøft er på udløbsstedet i det åbne vandløb registreret beskyttet25 og 

der er jævnfør vandområdeplanerne26 en målsætning om god økologisk og ke-

misk tilstand. 

I henhold til MiljøGIS for høring af vandområdeplaner 2021-202727 er tilstanden 

af vandløbet, på udløbsstedet, vurderet ud fra smådyr ’god økologisk tilstand’; 

vurderet ud fra parameteren fisk er tilstanden ’dårlig økologisk tilstand’, og vur-

deret på baggrund af øvrige parametre er tilstanden ’ukendt’. Den samlede vur-

dering for Bjørnkær Grøft på udløbsstedet er ’dårlig økologisk tilstand’ og den 

kemiske tilstand er ukendt.  

 

Hedensted Kommune vurderer, at den ansøgte udløbsstørrelse, når renseeffek-

ten i forsinkelsesbassinet forventes øget, ikke vil medføre en væsentlig påvirk-

ning af vandløbet, der vil hindre opnåelse af målopfyldelsen.  

 

Hedensted Kommune har, jævnfør retningslinjer i Hedensted Kommuneplan 

2021-2033, udlagt klimatilpasningsområder langs vandløbet Bjørnkær Grøft i He-

densted Kommune. Grundet den reducerede udløbsstørrelse og forsinkelsen i et 

nyt større bassin med overløb ved kronekant vurderer Hedensted Kommune, at 

det ansøgte projekt ikke vil medføre øget hydraulisk påvirkning af Bjørnkær 

Grøft, der kan øge vandløbets risiko for at oversvømme nærtliggende arealer. De 

pågældende arealer er dyrkede, og der er ikke risiko for påvirkning af terrestrisk 

beskyttede naturområder langs Bjørnkær Grøft. 

 

Motorvejsanlægget med tilhørende bassiner er beliggende i område med særlige 

drikkevandsinteresser, og Hedensted Kommune vurderer på baggrund af det 

konkrete projekt og de stillede vilkår, at dette sikrer, at grundvandet ikke vil 

være væsentligt påvirket af det ansøgte projekt. 

 

  

                                           
24 Da den hydrologiske reduktionsfaktor er sat til en (HR=1) er det befæstede areal lig med det redu-
cerede areal. Det vil sige, at det forventes, at al nedbør på befæstede arealer vil afledes til forsinkel-
sesbassin. Hedensted Kommune skønner, at Vejdirektoratet hermed indregner en ekstra, om end af-
hængig af arealstørrelsen, sikkerhed i bassinet. 
25 Beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. 
26 Vandområdeplan 2015-2021. 
27 MiljøGIS for høring af vandområdeplaner 2021-2027 kan ses vis dette link: https://mil-
joegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3hoering2021.  

https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3hoering2021
https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3hoering2021
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Udløb SUMO16, udløb SUMO17 og udløb SUMO18 i Sole Bæk 

Udløb SUMO16 har udløb i åbent privat vandløb langs motorvejens østside. Det 

private vandløb afstrømmer via rørlagte vandløb og åbent vandløb til udløb i Sole 

Bæk på samme sted, hvor udløb SUMO17, der udløber i rørlagt vandløb, udløber 

i Sole Bæk vest for E45 Østjyske Motorvej. Udløb SUMO18 udløber i Sole Bæk 

øst for E45 Østjyske Motorvej. 

 

Bassin 3 (3/117,9H) og nyt udløb SUMO16 

Afstrømning af vej og overfladevand fra oplandet til bassin 3 forsinkes ved det 

ansøgte projekt til en udløbsstørrelse på 5 l/s svarende til 1,14 l/s/red. ha. Det 

totale opland, der afvander til bassin 3 er på 6,67 ha med et reduceret areal på 

4,39 ha. Udløb sker i åbent privat vandløb, der rørlægges og føres under motor-

vejen og vest for motorvejsanlægget forløber mod nord og efter åbne delstræk-

ninger udløber i Sole Bæk, hvor også udløb fra nyt bassin 4 udløber i. Bassin 3 

er et eksisterende bassin, der tidligere via det interne afvandingssystem langs 

motorvejen afledte vej- og overfladevand til bassin 6 med udløb i Sole Bæk øst 

for motorvejsanlægget. Dette eksisterende udløb øst for E45 Østjyske Motorvej 

nedlægges, og der etableres et større bassin med et nyt udløb SUMO18 med no-

genlunde samme placering som under eksisterende forhold. 

 

Bassin 4 (4/119,9V) og nyt udløb SUMO17 

Udløb SUMO17 og udløb SUMO16 har samme udløbssted i det åbne vandløb Sole 

Bæk. 

Bassin 4 er et nyt bassin, som etableres for at reducere størrelsen af bassin 5. 

Vejdirektoratet opdeler således et eksisterende opland, der udvides til tre mindre 

oplande med hvert sit bassin og udløb. Oplandet til bassin 4 har et areal på 9,57 

ha med et reduceret opland på 6,63 red. ha. Udløb SUMO17 er ansøgt til 8 l/s, 

svarende til 1,21 l/s/red. ha. Udløbet sker i en rørlagt strækning af et privat 

vandløb, der har et opland på udløbsstedet i det åbne vandløb på ca. 300 ha, 

jævnfør Vandsynsprotokollen fra motorvejens etableringsprojekt i 1983. 

 

Oplandene til de nye udløb, udløb SUMO16 og udløb SUMO17, har under eksiste-

rende forhold udledning i det eksisterende udløb svarende til SUMO18 i Sole Bæk 

umiddelbart øst for motorvejen. Det eksisterende udløb størrelse er skønnet til 

15 l/s på baggrund af vandsynsprotokollen fra 1983.  

 

Samlet set, vil der vest for motorvejen ske et udløb via de to nye udløb i en stør-

relse på 13 l/s fra motorvejsanlæggets opland. 

 

Øst for motorvejen vil der ske et reduceret udløb på 4 l/s fra det reducerede mo-

torvejsopland. 

 

Bassin 5 (5/120.5H) og udløb SUMO18 

Ved eksisterende forhold er der fra eksisterende bassin, der ændres og udvides, 

et udløb på 15 l/s. Dette udløb reduceres, da der etableres et nyt bassin, bassin 

5, med et mindre oplandsareal, jævnfør ansøgningsmaterialet, se figur 4. Det 

eksisterende bassin er placeret samme sted, som det nye større bassin 5 etable-

res. Bassinet er vist med grøn farvemarkering på figur 4. Oplandet til bassin 5 er 

på 5,03 ha med et reduceret opland på 2,35 ha. Udløbstørrelsen fra bassin 5 er 

på 4 l/s svarende til 1,72 l/s/red. ha. 

 

Samlet set vil det opland, der i dag har et udløb på 15 l/s fremover få et udløb 

på 17 l/s fra et øget reduceret areal på i alt 13,37 ha til bassin 3, bassin 4 og 

bassin 5, svarende til 1,27 l/s/red. ha. 
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Sole Bæk er på udløbsstederne for henholdsvis udløb SUMO16 og udløb SUMO17 

samt for udløb SUMO 18 i det åbne vandløb Sole bæk registreret beskyttet, og 

der er jævnfør vandområdeplanerne en målsætning om god økologisk og kemisk 

tilstand. 

I henhold til MiljøGIS for høring af vandområdeplaner 2021-2027 er tilstanden af 

vandløbet, på udløbsstederne både vest og øst for motorvejsanlægget, vurderet 

ud fra smådyr ’moderat økologisk tilstand’; vurderet ud fra parameteren fisk er 

tilstanden ’dårlig økologisk tilstand’, og vurderet på baggrund af øvrige para-

metre er tilstanden ’ukendt’. Den samlede vurdering for Sole Bæk på udløbsste-

derne er ’dårlig økologisk tilstand’ og den kemiske tilstand er ukendt.  

 

De private vandløb er ikke målsat udover den generelle målsætning om god til-

stand. 

 

Hedensted Kommune vurderer, at den ansøgte udløbsstørrelse fra det udvidede 

motorvejsanlæg, når renseeffekten i forsinkelsesbassiner forventes øget, ikke vil 

medføre en væsentlig påvirkning af vandløbet, der vil hindre opnåelse af målop-

fyldelsen.  

 

Hedensted Kommune har, jævnfør retningslinjer i Hedensted Kommuneplan 

2021-2033, udlagt klimatilpasningsområder langs vandløbet Sole Bæk både øst 

og vest for motorvej E45 Østjyske Motorvej. Vejdirektoratet har i forbindelse 

med ansøgningen om udvidelse af motorvejsanlægget og ansøgte udledningstil-

ladelser redegjort for, at det private vandløbssystem på alle rørlagte stræknin-

ger, som motorvejsafvandingen påvirker, er af tilstrækkelig størrelse til at mod-

tage den ekstra vandmængde, som den øgede befæstelse af motorvejen giver 

anledning til vil aflede via punktkilder i udløbene Udløb SUMO16 og udløb 

SUMO17. Samtidig oplyser Vejdirektoratet, at Sole Bæks underføring er af en 

størrelse, der medfører, at der ikke vil ske stuvning af vand vest for motorvejen, 

der skyldes den øgede afledning af vej- og overfladevand fra motorvejsoplandet 

på 16,24 ha, der afvander med udløb vest for E45 Østjyske Motorvej. Bassinerne 

i oplandet vil have overløb over kronekant, og ikke direkte i det private vand-

løbssystem via bassinafløbet. Øst for motorvejen, vurderer Hedensted Kom-

mune, at med den reducerede udløbsstørrelse og forsinkelsen i et nyt større bas-

sin med overløb ved kronekant vil der være reduceret risiko for opstuvende ef-

fekt i Sole Bæk og motorvejsunderføring umiddelbart vest for udløbsstedet for 

udløb SUMO18. Samlet set vurderer Hedensted Kommune, at det ansøgte pro-

jekt ikke vil medføre væsentlig øget hydraulisk påvirkning af Sole Bæk, der kan 

øge vandløbets risiko for at oversvømme vandløbsnære arealer. Der er langs 

Sole Bæk ved udløbsstederne ikke registreret beskyttede naturområder, der på-

virkes af projektet, bortset fra selve vandløbet Sole Bæk. 

 

Motorvejsanlægget med tilhørende bassiner er beliggende i område med særlige 

drikkevandsinteresser, og Hedensted Kommune vurderer på baggrund af det 

konkrete projekt og de stillede vilkår, at dette sikrer, at grundvandet ikke vil 

være væsentligt påvirket af det ansøgte projekt. 

 

Bassin 6 (6/121.1H) med udløb SUMO19 i Gesager Å 

Afstrømning af vej og overfladevand fra oplandet til bassin 6 forsinkes yderli-

gere, ved det ansøgte projekt i forhold til eksisterende forhold, til en udløbsstør-

relse på 4 l/s svarende til 1,38 l/s/red. ha. Udløbsstørrelsen under eksisterende 

forhold er 10 l/s. Det totale opland, der afvander til bassin 6 er på 4,63 ha med 

et reduceret areal på i alt 2,89 ha. Udløb sker til åben strækning af Gesager Å, 

umiddelbart øst for vandløbets underføring til vestsiden af motorvejsanlægget. 

Bassin 6 med tilhørende befæstet opland kan ses på figur 5. 
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Gesager Å er på udløbsstedet i det åbne vandløb registreret beskyttet efter na-

turbeskyttelsesloven, og der er jævnfør vandområdeplanerne en målsætning om 

god økologisk og kemisk tilstand. 

I henhold til MiljøGIS for høring af vandområdeplaner 2021-202728 er tilstanden 

af vandløbet, på udløbsstedet, vurderet ud fra smådyr ’god økologisk tilstand’; 

vurderet ud fra parametrene planter29 og fisk er tilstanden ’ringe økologisk til-

stand’, vurderet ud fra alger30 er tilstanden ’moderat økologisk tilstand’, og vur-

deret på baggrund af øvrige parametre er tilstanden ’ukendt’. Den samlede vur-

dering for Gesager Å på udløbsstedet er ’ringe økologisk tilstand’ og den kemiske 

tilstand er ukendt.  

 

Hedensted Kommune vurderer, at den ansøgte reducerede udløbsstørrelse, når 

renseeffekten i forsinkelsesbassinet forventes øget, ikke vil medføre en væsent-

lig ændret påvirkning af vandløbet, der vil hindre opnåelse af målopfyldelsen.  

 

Hedensted Kommune har, jævnfør retningslinjer i Hedensted Kommuneplan 

2021-2033, udlagt klimatilpasningsområder langs vandløbet Gesager Å i Heden-

sted Kommune. Grundet den reducerede udløbsstørrelse og forsinkelsen i et nyt 

større bassin med overløb ved kronekant vurderer Hedensted Kommune, at det 

ansøgte projekt ikke vil medføre øget hydraulisk påvirkning af Gesager Å, der 

kan øge vandløbets risiko for at oversvømme nærtliggende arealer. Der er ned-

strøms udløbsstedet vest for motorvejen et beskyttet engområde langs Gesager 

Å, og Hedensted Kommune vurderer ligeledes at det ansøgte projekt ikke vil 

medføre en øget risiko for at der sker oversvømmelse fra Gesager Å til den be-

skyttede eng eller andre nedstrømsliggende beskyttede naturområder eller vær-

dier grundet det ansøgte udløb fra bassin 6 i udløb SUMO19 i Gesager Å. 

 

Motorvejsanlægget med tilhørende bassin er beliggende i område med særlige 

drikkevandsinteresser, og Hedensted Kommune vurderer på baggrund af det 

konkrete projekt og de stillede vilkår, at dette sikrer, at grundvandet ikke vil 

være væsentligt påvirket af det ansøgte projekt. 

 

Bassin 7 (7/121.4V) med udløb SUMO20 i Gesager Å 

Bassin 7 er under eksisterende forhold placeret ved motorvejs stationering 

121.1H. Bassinet flyttes mod nord og over på den anden side af motorvejen, 

hvor SUMO20 er et nyt udløb. Eksisterende bassin, der er placeret øst for motor-

vejen og nord for Gesager Å, med tilhørende udløb i Gesager Å ved omtrent UTM 

x; y = 541.783; 6.182.488 nedlægges.  

Afstrømning af vej og overfladevand fra oplandet til bassin 7 forsinkes, ved det 

ansøgte projekt i forhold til eksisterende forhold, til en udløbsstørrelse på 4 l/s 

svarende til 1,71 l/s/red. ha. Udløbsstørrelsen under eksisterende forhold er ud 

fra vandsynsprotokollen fra 1983 skønnet til at være 5 l/s. Det totale opland, der 

afvander til bassin 7 er på 5,13 ha med et reduceret areal på i alt 2,34 ha. Udløb 

sker til åben strækning af Gesager Å, umiddelbart syd for vandløbets underføring 

til nordsiden af Gesagervej. Bassin 7 med tilhørende befæstet opland kan ses på 

figur 6. 

 

                                           
28 MiljøGIS for høring af vandområdeplaner 2021-2027 kan ses vis dette link: https://mil-
joegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3hoering2021.  
29 Jævnfør MiljøGIS for høring af vandområdeplaner 2021-2027 er vurderingen af vandløbets tilstand 
baseret på planter foretaget på makrofytter, det vil sige større vandplanter. 
30 Jævnfør MiljøGIS for høring af vandområdeplaner 2021-2027 er vurderingen af tilstanden af vand-
løbet ud fra alger foretaget på fytobenthos, det vil sige fastsiddende alger. 

https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3hoering2021
https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3hoering2021
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Gesager Å er på udløbsstedet i det åbne vandløb registreret beskyttet31, og der 

er jævnfør vandområdeplanerne32 en målsætning om god økologisk og kemisk 

tilstand. 

I henhold til MiljøGIS for høring af vandområdeplaner 2021-2027 er tilstanden af 

vandløbet, på udløbsstedet for udløb SUMO20, vurderet ud fra smådyr ’god øko-

logisk tilstand’; vurderet ud fra parametrene planter og fisk er tilstanden ’ringe 

økologisk tilstand’, vurderet ud fra alger er tilstanden ’moderat økologisk til-

stand’, og vurderet på baggrund af øvrige parametre er tilstanden ’ukendt’. Den 

samlede vurdering for Gesager Å på udløbsstedet er ’ringe økologisk tilstand’ og 

den kemiske tilstand er ukendt.  

 

Hedensted Kommune vurderer, at den ansøgte udløbsstørrelse, når renseeffek-

ten i forsinkelsesbassinet forventes øget, i forhold til det eksisterende større ud-

løb fra et mindre bassin, der nedlægges, ikke vil medføre en væsentlig påvirk-

ning af vandløbet, der vil hindre opnåelse af målopfyldelsen.  

 

Hedensted Kommune har, jævnfør retningslinjer i Hedensted Kommuneplan 

2021-2033, udlagt klimatilpasningsområder langs vandløbet Gesager Å i Heden-

sted Kommune. Grundet det konkrete projekt, hvor et eksisterende bassin ned-

lægges, og det eksisterende udløb nedlægges og flyttes til et nyt udløb, der sker 

nedstrøms i vandløbssystemet og fra et nyt bassin, vurderer Hedensted Kom-

mune, at det ansøgte projekt med den reducerede udløbsstørrelse og forsinkel-

sen i det nyt større bassin med overløb ved kronekant, ikke vil medføre øget hy-

draulisk påvirkning af Gesager Å, der kan øge vandløbets risiko for at over-

svømme nærtliggende arealer. Det forventes, at udløbsledningen og udløbet kan 

placeres nord for det beskyttede engområde, syd for Gesagervej33. Ligeledes er 

det en forudsætning, at bassinet, som ansøgt, etableres udenfor det registrerede 

beskyttede engområde. Hedensted Kommune vurderer, at det ansøgte projekt 

ikke vil medføre en øget risiko for, at der sker oversvømmelse fra Gesager Å til 

den beskyttede eng umiddelbart opstrøms udløbsstedet, eller andre nedstrøms-

liggende beskyttede naturområder34 eller værdier grundet det ansøgte udløb fra 

bassin 7 i udløb SUMO20 i Gesager Å. 

 

Motorvejsanlægget med tilhørende bassin er beliggende i område med særlige 

drikkevandsinteresser, og Hedensted Kommune vurderer på baggrund af det 

konkrete projekt og de stillede vilkår, at dette sikrer, at grundvandet ikke vil 

være væsentligt påvirket af det ansøgte projekt. 

 

Bassin 8 (8/122.0V) med udløb SUMO21 og Bassin 9 (9/122.4) med udløb SUMO22 i 

Gesager Bæk 

Afstrømning af vej og overfladevand fra oplandet til et nyt bassin 8 forsinkes til 

en udløbsstørrelse på 5 l/s svarende til 1,61 l/s/red. ha. Bassin 8 er et nyt bassin 

og etableres, så vej- og overfladevand fra bassinoplandet udledes syd for Gesa-

ger Bæk og ikke skal føres over Gesager Bæk for at blive udledt fra nordsiden af 

Gesager Bæk. Det totale opland, der afvander til bassin 8 er på 5,76 ha med et 

reduceret areal på i alt 3,11 ha. Udløb sker til åben strækning af Gesager Bæk, 

umiddelbart vest for vandløbets underføring til vestsiden af motorvejsanlægget. 

Bassin 8 med tilhørende befæstet opland kan ses på figur 7. 

                                           
31 Beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 (Lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 om 
naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven). 
32 Vandområdeplan 2015-2021. 
33 Hvis udløb fra bassin skal ske, så det beskyttede engområde berøres, kræver det en afgørelse ef-
ter regelsættet i Naturbeskyttelsesloven. Denne afgørelse om udløb SUMO20 er således betinget af, 
at der kan meddeles dispensation til at påvirke engområdet, såfremt dette behov opstår. 
34 Beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. 
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Afstrømning af vej og overfladevand fra oplandet til et bassin 9 forsinkes til en 

udløbsstørrelse på 3 l/s svarende til 1,45 l/s/red. ha. Bassin 9 er et eksisterende 

bassin, der uddybes og udvides. Det totale opland, der vil afvande til bassin 9 er 

på 3,50 ha med et reduceret areal på i alt 2,07 ha. Udløb sker til åben strækning 

af Gesager Bæk, umiddelbart vest for vandløbets underføring til vestsiden af mo-

torvejsanlægget og omtrent overfor udløb SUMO21 fra bassin 8. Bassin 9 med 

tilhørende befæstet opland kan ses på figur 8. 

 

Gesager Bæk er, på udløbsstedet for udløbene SUMO21 og udløb SUMO22, i det 

åbne vandløb mellem motorvejsanlægget og Dakavej, 8722 Hedensted, ikke re-

gistreret beskyttet, og der er jævnfør vandområdeplanerne35 en målsætning om 

god økologisk og kemisk tilstand i Gesager Å ca. 350 meter nedstrøms de to ud-

løbssteder for udløb SUMO21 og SUMO22. Gesager Bæk er omfatter af den ge-

nerelle målsætning om god tilstand i vandområder. 

I henhold til MiljøGIS for høring af vandområdeplaner 2021-2027 er tilstanden af 

vandløbet, på udløbsstedet i Gesager Å, vurderet ud fra smådyr ’god økologisk 

tilstand’; vurderet ud fra parametrene planter og fisk er tilstanden ’ringe økolo-

gisk tilstand’, vurderet ud fra alger er tilstanden ’moderat økologisk tilstand’, og 

vurderet på baggrund af øvrige parametre er tilstanden ’ukendt’. Den samlede 

vurdering for Gesager Å, hvor Gesager Bæk udløber i Gesager Å, er ’ringe økolo-

gisk tilstand’ og den kemiske tilstand er ukendt.  

 

Hedensted Kommune vurderer, at den ansøgte samlede reducerede udløbsstør-

relse, hvor der under eksisterende forhold sker et udløb på 10 l/s fra bassin 9, 

og hvor der ansøgt fra de to nævnte udløb fremtidigt vil ske udløb i en størrelse 

på henholdsvis 5 l/s fra bassin 8 og 3 l/s fra bassin 9, og når renseeffekten i for-

sinkelsesbassiner forventes øget, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af 

vandløbssystemet, der vil hindre opnåelse af målopfyldelsen i Gesager Å.  

 

Hedensted Kommune har, jævnfør retningslinjer i Hedensted Kommuneplan 

2021-2033, udlagt klimatilpasningsområder langs vandløbet Gesager Å i Heden-

sted Kommune. Grundet den, samlet set, reducerede udløbsstørrelse og forsin-

kelse i et nyt bassin og i et eksisterende bassin, der udvides til et større bassin, 

og med overløb ved kronekant vurderer Hedensted Kommune, at det ansøgte 

projekt ikke vil medføre øget hydraulisk påvirkning af Gesager Å, der kan øge 

vandløbets risiko for at oversvømme nærtliggende arealer. Der er på udløbsste-

det for Gesager Bæk i Gesager Å og nedstrøms Gesager Bæks udløb i Gesager Å 

beskyttede eng- og moseområder langs Gesager Å. Hedensted Kommune vurde-

rer, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en øget risiko for, at der sker over-

svømmelse fra Gesager Å til beskyttede enge, moser eller andre nedstrømslig-

gende beskyttede naturområder eller værdier grundet de ansøgte udløb i Gesa-

ger Bæk fra bassin 8 i udløb SUMO21 og fra bassin 9 i udløb SUMO22. 

 

Motorvejsanlægget med tilhørende bassiner er beliggende udenfor område med 

særlige drikkevandsinteresser. 

 

Bassin 10 (10/123.2V) med udløb SUMO23 i Gesager Å 

Afstrømning af vej og overfladevand fra oplandet til bassin 10 forsinkes yderli-

gere, ved det ansøgte projekt i forhold til eksisterende forhold, til en udløbsstør-

relse på 3 l/s svarende til 1,09 l/s/red. ha. Udløbsstørrelsen under eksisterende 

forhold er 5 l/s. Det totale opland, der afvander til bassin 10 er på 4,11 ha med 

et reduceret areal på i alt 2,75 ha. Udløb sker til åben strækning af Gesager Å. 

Bassin 10 er et eksisterende bassin, der udvides. Bassin 10 med tilhørende be-

fæstet opland kan ses på figur 9. 

                                           
35 Vandområdeplan 2015-2021. 
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Gesager Å er på udløbsstedet i det åbne vandløb registreret beskyttet efter na-

turbeskyttelsesloven, og der er jævnfør vandområdeplanerne en målsætning om 

god økologisk og kemisk tilstand. 

I henhold til MiljøGIS for høring af vandområdeplaner 2021-2027 er tilstanden af 

vandløbet, på udløbsstedet, vurderet ud fra smådyr ’god økologisk tilstand’; vur-

deret ud fra parametrene planter og fisk er tilstanden ’ringe økologisk tilstand’, 

vurderet ud fra alger er tilstanden ’moderat økologisk tilstand’, og vurderet på 

baggrund af øvrige parametre er tilstanden ’ukendt’. Den samlede vurdering for 

Gesager Å på udløbsstedet er ’ringe økologisk tilstand’ og den kemiske tilstand 

er ukendt.  

 

Hedensted Kommune vurderer, at den ansøgte reducerede udløbsstørrelse, når 

renseeffekten i forsinkelsesbassinet forventes øget, ikke vil medføre en væsent-

lig påvirkning af vandløbet, der vil hindre opnåelse af målopfyldelsen.  

 

Hedensted Kommune har, jævnfør retningslinjer i Hedensted Kommuneplan 

2021-2033, udlagt klimatilpasningsområder langs vandløbet Gesager Å i Heden-

sted Kommune. Grundet den reducerede udløbsstørrelse og forsinkelsen i et 

større bassin med overløb ved kronekant vurderer Hedensted Kommune, at det 

ansøgte projekt ikke vil medføre øget hydraulisk påvirkning af Gesager Å, der 

kan øge vandløbets risiko for at oversvømme nærtliggende arealer. Der er ned-

strøms udløbsstedet vest for beskyttede mose- og engområde langs Gesager Å, 

og Hedensted Kommune vurderer ligeledes, at det ansøgte projekt ikke vil med-

føre en øget risiko for at der sker oversvømmelse fra Gesager Å til den beskyt-

tede eng eller andre nedstrømsliggende beskyttede naturområder eller værdier 

grundet det ansøgte udløb fra bassin 10 i udløb SUMO23 i Gesager Å. Hedensted 

Kommune stiller vilkår om, at Vejdirektoratet skal redegøre for, hvordan overløb 

over kronekant vil strømme over terræn, så Hedensted Kommune kan vurdere, 

om der kræves en afgørelse efter regelsættet i Naturbeskyttelsesloven, såfremt 

der kan være risiko for tilstandsændring i det beskyttede mose- eller engområde 

langs Gesager Å.  

 

Motorvejsanlægget med tilhørende bassin er beliggende udenfor område med 

særlige drikkevandsinteresser. 

 

Bassin 11 (11/126.4H) med udløb SUMO24 i Pilebæk og Bassin 12 (12/126.4V) 

med udløb SUMO25 i Pilebæk 

Afstrømning af vej og overfladevand fra oplandet til bassin 11 forsinkes i et nyt 

bassin, ved det ansøgte projekt i forhold til eksisterende forhold, til en udløbs-

størrelse på 14 l/s svarende til 1,24 l/s/red. ha. Udløbsstørrelsen under eksiste-

rende forhold er 20 l/s, nedstrøms det ansøgte udløb SUMO24, i udløbet fra eksi-

sterende bassin, bassin 12. Bassin 12 vil i forbindelse med det ansøgte projekt få 

et reduceret udløbstal af en størrelse på 3 l/s. Bassin 12 med tilhørende befæ-

stet opland kan ses på figur 11. 

 Det totale opland, der afvander til bassin 11 er på 17,30 ha med et reduceret 

areal på i alt 11,25 ha. Udløb sker til åben strækning af vandløbet Pile Bæk. I 

oplandet til bassin 11 er der to interne bassiner, ved henholdsvis motorvejs sta-

tionering 124.6H, der er et nyt vådbassin, som skal erstatte et eksisterende bas-

sin ved motorvejsstationering 124.1H, der under eksisterende forhold afleder 

vand til motorvejens afvandingssystem. Det andet interne bassin er ved motor-

vejs stationering 125.5H, der er et eksisterende bassin på Nørremark rasteplads, 

der uddybes. De interne bassiner afleder til motorvejens afvandingssystem, og 

har ikke direkte udløb i vandområder. Bassin 11 med tilhørende befæstet opland 

kan ses på figur 10. 
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Bassin 13 (13/126.6H) med udløb SUMO26 i Pilebæk 

Afstrømning af vej og overfladevand fra oplandet til bassin 13 rensens og forsin-

kes i et nyt bassin, der erstatter et eksisterende bassin, der under eksisterende 

forhold har udløb nord for motorvejen. Det eksisterende udløb nedlægges i for-

bindelse med gennemførelse af det ansøgte projekt. Der ansøges om en udløbs-

størrelse på 4 l/s svarende til 1,37 l/s/red. ha. Udløbsstørrelsen under eksiste-

rende forhold er 5 l/s. Det totale opland, der afvander til bassin 13 er 4,67 ha 

med et reduceret areal på i alt 2,92 ha. Udløb sker til åben strækning af vandlø-

bet Pile Bæk sydøst for motorvej E45 Østjyske Motorvej. Bassin 13 med tilhø-

rende befæstet opland kan ses på figur 12. 

 

Pile Bæk er på udløbsstederne for udløb SUMO24, udløb SUMO25 og udløb 

SUMO26 registreret beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, og der er jævnfør 

vandområdeplanerne en målsætning om god økologisk og kemisk tilstand. 

I henhold til MiljøGIS for høring af vandområdeplaner 2021-202736 er tilstanden 

af vandløbet, på udløbsstedet, vurderet ud fra smådyr ’høj økologisk tilstand’; 

vurderet ud fra parameter fisk er tilstanden ’dårlig økologisk tilstand’, og vurde-

ret på baggrund af øvrige parametre er tilstanden ’ukendt’. Den samlede vurde-

ring for Pilebæk på udløbsstedet er ’dårlig økologisk tilstand’ og den kemiske til-

stand er ukendt.  

 

Hedensted Kommune vurderer, at den ansøgte reducerede udløbsstørrelse, og 

når renseeffekten i forsinkelsesbassiner forventes øget, ikke vil medføre en væ-

sentlig påvirkning af vandløbet, der vil hindre opnåelse af målopfyldelsen.  

 

Hedensted Kommune har, jævnfør retningslinjer i Hedensted Kommuneplan 

2021-2033, udlagt klimatilpasningsområder langs vandløbet Gesager Å i Heden-

sted Kommune. Der er ikke udlagt klimatilpasningsområder langs Pilebæk, der 

udløber i Gesager Å, ca. 2 km nedstrøms udløbsstederne fra bassin 11, bassin 12 

og bassin 13. Grundet den reducerede udløbsstørrelse og øget forsinkelsen i bas-

siner med overløb ved kronekant vurderer Hedensted Kommune, at det ansøgte 

projekt ikke vil medføre øget hydraulisk påvirkning af Gesager Å, der kan øge 

vandløbets risiko for at oversvømme nærtliggende arealer. Der er mere end 1 

km nedstrøms udløbsstedet langs Pilebæk et beskyttet engområde, og nær ud-

løbsstedet i Gesager Å er der langs Pilebæk og Gesager Å et beskyttet overdrev. 

Hedensted Kommune vurderer ligeledes, at det ansøgte projekt ikke vil medføre 

en øget risiko for at der sker oversvømmelse fra Pilebæk til de beskyttede enge 

eller overdrev eller andre nedstrømsliggende beskyttede naturområder eller vær-

dier grundet de ansøgte udløb fra bassin 11, bassin 12 og bassin 13 i udløb 

SUMO24, SUMO25 og SUMO26 i Pilebæk.  

 

Del af motorvejsanlægget, der er opland til bassin 11 er beliggende i område 

med særlige drikkevandsinteresser, og Hedensted Kommune vurderer på bag-

grund af det konkrete projekt og de stillede vilkår, at dette sikrer, at grundvan-

det ikke vil være væsentligt påvirket af det ansøgte projekt. 

 

Bassin 14 (14/129.0V) med udløb SUMO27 i rørlagt strækning af Tilløb Korning Bæk 

Afstrømning af vej og overfladevand fra oplandet til bassin 14 rensens og forsin-

kes i et nyt bassin, der tillader opdeling af oplandet til bassin 15 (15/129H), der 

har udløb i Ølsted Å. I oplandet til bassin 14 er et internt bassin 14A, der er et 

eksisterende bassin, der uddybes og udvides. Bassin 14 erstatter et eksisterende 

bassin, der nedlægges. Der ansøges om en udløbsstørrelse på 12 l/s svarende til 

                                           
36 MiljøGIS for høring af vandområdeplaner 2021-2027 kan ses vis dette link: https://mil-
joegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3hoering2021.  

https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3hoering2021
https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3hoering2021
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1,49 l/s/red. ha. Udløbsstørrelsen under eksisterende forhold er ikke oplyst37. 

Det totale opland, der afvander til bassin 14 er 15,31 ha med et reduceret areal 

på i alt 8,07 red. ha, hvoraf ramper SØ og SV udgør 0,80 red. ha, Vestvejen ud-

gør 0,91 red. ha og E45 Østjyske Motorvej udgør 6,29 red. ha. Udløb sker til rør-

lagt strækning af vandløbet Tilløb Korning Bæk, der er åbent inden det udløber i 

Korning Bæk. Bassin 14 med tilhørende befæstet opland kan ses på figur 13. 

 

Hedensted Kommune vil se velvilligt på et projekt fra Vejdirektoratet om at for-

lægge og åbne det rørlagte vandløb, der på figur 13 er vist under bassin 14, så 

vandløbet forlægges rundt om det nye bassin, bassin 14. Se figur 13, hvor det 

rørlagte vandløb er vist med stiplet blå streg. Ved forlægning skal den nuvæ-

rende kapacitet af det rørlagte vandløb bevares.  

 

Hedensted Kommune har modtaget en ansøgning om at rørlægge yderligere 10 

meter af vandløbet Tilløb til Korning Bæk, hvilket Hedensted Kommune indtil den 

20. oktober 2022 har foretaget offentlig høring om. For at kompensere for de 10 

meter, der rørlægges, vil der blive anbragt store sten i det åbne vandløb ned-

strøms, så der skabes variation dynamik og vandløbet naturligt vil genslynges. 

Hedensted Kommune vurderer, at den ansøgte regulering, såfremt den tillades 

og gennemføres kan medvirke til a reducere påvirkningen fra Vejdirektoratets 

udløb SUMO27 i den rørlagte vandløbsstrækning, da det vil gøre udløbet af rør-

lægningen i det åbne vandløb diffus og medvirke til at ilte vandet i vandløbet. 

 

Tilløb til Korning Bæk er ca. 120 meter nedstrøms udløbsstedet i rørlagte del af 

vandløbet åbent og registreret beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Korning 

Bæk udløber, omtrent 1,5 km nedstrøms udløbsstedet fra bassin 14, i Ølsted Å 

øst for E45 Østjyske Motorvej, og der er jævnfør vandområdeplanerne en mål-

sætning om god økologisk og kemisk tilstand. Vandløbene Tilløb til Korning Bæk 

og Korning Bæk er ikke målsat udover den generelle målsætning om god til-

stand. 

I henhold til MiljøGIS for høring af vandområdeplaner 2021-202738 er tilstanden 

af Ølsted Å, hvor Korning Bæk udløber, vurderet ud fra parametrene smådyr og 

fisk ’høj økologisk tilstand’; og vurderet på baggrund af øvrige parametre er til-

standen ’ukendt’. Den samlede vurdering for Ølsted Å, Korning bæk udløber er 

’høj økologisk tilstand’ og den kemiske tilstand er ukendt.  

 

Hedensted Kommune vurderer, at det ansøgte bassin og udløb i Tilløb Korning 

Bæk grundet rensning og forsinkelse og opblandingen i Korning Bæk ikke vil 

medføre en væsentlig påvirkning af vandløbet Ølsted Å, der vil hindre opnåelse 

af målopfyldelsen.  

 

Hedensted Kommune har, jævnfør retningslinjer i Hedensted Kommuneplan 

2021-2033, udlagt klimatilpasningsområder langs vandløbet Tilløb Korning Bæk, 

Korning Bæk og Ølsted Å i Hedensted Kommune. Hedensted Kommune vurderer, 

at forsinkelsen i bassin 14 med overløb ved kronekant medvirker til, at det an-

søgte projekt ikke vil medføre væsentlig øget hydraulisk påvirkning af de nævnte 

vandløb, der væsentligt kan øge vandløbets risiko for at oversvømme nærtlig-

gende arealer. Der er umiddelbart nedstrøms udløbsstedet langs den åbne 

strækning af Tilløb Korning Bæk et beskyttet moseområde, og øst for motorve-

jen er der ligeledes beskyttede moser- og engområder langs vandløbssystemet. 

Hedensted Kommune vurderer, at det ansøgte projekt, grundet de konkrete for-

hold, ikke vil medføre en væsentlig øget risiko for, at der sker oversvømmelse 

                                           
37 Fremgår formentlig af Vejle Amts afgørelse fra ca. 2003 om afvanding af Vestvejen, som kan fin-
des via e-arkivet på Danmarks Miljøportal. 
38 MiljøGIS for høring af vandområdeplaner 2021-2027 kan ses vis dette link: https://mil-
joegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3hoering2021.  

https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3hoering2021
https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3hoering2021
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fra vandløbene til de nævnte beskyttede naturområder eller andre nedstrømslig-

gende beskyttede naturområder eller værdier grundet det ansøgte udløb fra bas-

sin 14 i udløb SUMO27 i Tilløb Korning Bæk.  

 

Bassin 15 (15/129.9H) med udløb SUMO28 i Ølsted Å 

Afstrømning af vej og overfladevand fra oplandet til bassin 15 rensens og forsin-

kes i et eksisterende bassin, der udvides og uddybes. Der ansøges om en ud-

løbsstørrelse på 7 l/s svarende til 1,65 l/s/red. ha. Udløbsstørrelsen under eksi-

sterende forhold er for det ansøgte opland og det fraskilte opland til bassin 14 

oplyst til 20 l/s. Fra bassin 14 er der ansøgt om et udløb på 12 l/s og fra bassin 

15 er der ansøgt om et udløb på 7 l/s, så der alt i alt i Ølsted Å nedstrøms udløb 

SUMO28 vil være et reduceret udløb af renset og forsinket vej- og overflade-

vand. Det totale opland, der afvander til bassin 15 er 8,78 ha med et reduceret 

areal på i alt 4,25 red. ha, hvoraf ramper NØ og NV udgør 0,80 red. ha, Vestve-

jen udgør 0,83 red. ha og E45 Østjyske Motorvej udgør 2,62 red. ha. Udløb sker 

i Ølsted Å. Bassin 15 med tilhørende befæstet opland kan ses på figur 14. 

 

Ølsted Å er på udløbsstedet registreret beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. 

Ølsted Å er jævnfør vandområdeplanerne en målsætning om god økologisk og 

kemisk tilstand.  

I henhold til MiljøGIS for høring af vandområdeplaner 2021-202739 er tilstanden 

af Ølsted Å, vurderet ud fra parametrene smådyr og fisk, ’høj økologisk tilstand’; 

og vurderet på baggrund af øvrige parametre er tilstanden ’ukendt’. Den sam-

lede vurdering for Ølsted Å er ’høj økologisk tilstand’ og den kemiske tilstand er 

ukendt.  

 

Hedensted Kommune vurderer, at det ansøgte projekt, med det ansøgte bassin 

og det reduceret udløb, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af vandløbet 

Ølsted Å, der vil hindre opnåelse af målopfyldelsen.  

 

Hedensted Kommune har, jævnfør retningslinjer i Hedensted Kommuneplan 

2021-2033, udlagt klimatilpasningsområder langs vandløbet Ølsted Å i Heden-

sted Kommune. Hedensted Kommune vurderer, at forsinkelsen i bassin 15 med 

overløb ved kronekant medvirker til, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væ-

sentlig øget hydraulisk påvirkning af de nævnte vandløb, der væsentligt kan øge 

vandløbets risiko for at oversvømme nærtliggende arealer. Der er på udløbsste-

det langs den nordlige brink af Ølsted Å registreret et beskyttet overdrev, og 

vest for motorvejen er der ligeledes beskyttede naturområder langs vandløbssy-

stemet. Hedensted Kommune vurderer, at det ansøgte projekt, grundet de kon-

krete forhold, ikke vil medføre en væsentlig øget risiko for, at der sker over-

svømmelse fra Ølsted Å til det beskyttede overdrev eller andre nedstrømslig-

gende beskyttede naturområder eller værdier grundet det ansøgte udløb fra bas-

sin 15 i udløb SUMO28 i Ølsted Å.  

 

Samlet vurdering 

Hedensted Kommune stiller fastlåsende vilkår om maksimal udløbsstørrelse og 

bassindimensioneringen. 

Hedensted Kommune stiller for udløb og opland hertil beliggende i område med 

særlige drikkevandsinteresser fastlåsende vilkår om at projektet gennemføres 

som ansøgt med kantopsamling, nedløbsbrønde og tæt afledningssystem, hvor-

igennem vejvandet afledes til regnvandsbassin med permanent vådvolumen, for 

at sikre, at grundvandet ikke vil blive væsentligt påvirket af det ansøgte projekt 

 

                                           
39 MiljøGIS for høring af vandområdeplaner 2021-2027 kan ses vis dette link: https://mil-
joegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3hoering2021.  

https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3hoering2021
https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3hoering2021
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Herudover vurderer Hedensted Kommune, at det ansøgte projekt med de stillede 

vilkår medfører, at naturforholdene ikke forringes som følge af det ansøgte pro-

jekt. 

 

Idet udledningen af vej- og overfladevand samlet set for projektet, hvor motor-

vejen udvides, er ansøgt forsinket inden udløb, vurderer Hedensted Kommune 

på baggrund af de konkrete forhold, at tilstanden i vandløbssystemet Gesager Å 

og Ølsted Å og nedstrømsliggende recipienter ikke vil blive påvirket væsentligt af 

det ansøgte projekt. 

 

Udledning af vej- og overfladevand kan potentielt påvirke arter eller naturtyper, 

som Natura 2000-områder er udpeget for at beskytte. Det gælder også udled-

ninger, der ligger opstrøms sådanne områder, bl.a. som følge af transport af for-

urenende stoffer via vandløb.  

 

Der skal ifølge habitatbekendtgørelsen40 foretages en vurdering af om projektet 

kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV arter i området væsentligt. 

Der er ca. 3 km vandløb, vejledende opmålt på digitalt kort, til nærmeste inter-

nationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 område nr. 236 ’Bygholm 

Ådal’, som rummer Habitatområde nr. 236. Udpegningsgrundlaget41 for habitat-

området Bygholm Ådal gælder både selve vandløbet (3260), bræmmer langs 

vandløbet (6430) og også bæklampret, som lever i vandløbet.  

 

Vurdering 

Hedensted Kommune vurderer, på grund af afstanden, hvor der er minimum ca. 

3 km vandløb til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde42, og dermed 

opblandingen i åens vand, og projektets karakter samt de stillede vilkår, som 

bl.a. sikrer mod udledning af forurenende stoffer i væsentlig mængde, at udled-

ning af vej- og overfladevand via bassin til rensning og forsinkelse inden udløb i 

vandområde ikke vil have indflydelse på Natura 2000 områders udpegnings-

grundlag. 

 

På grund af afstanden og projektets karakter og de stillede vilkår, vurderes det 

ikke at have indflydelse på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag, hvormed 

der ikke vurderes at være krav om en nærmere konsekvensvurdering43. 

 

Bilag IV arter 

I henhold til EF-habitatdirektivets bilag IV er en række dyre- og plantearter 

strengt beskyttede. Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV arter i om-

rådet, hvor projektet ønskes placeret, men der er udbredelsesområde for flere 

bilag IV44.  

 

På grund af projektet karakter og samlet set reducerede belastning af vandom-

råder vurderes det, at projektet ikke negativt vil påvirke bilag IV-arter. 

 

                                           
40 Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen). 
41 Jævnfør https://mst.dk/media/117084/habitatudpgr201231dec.pdf 
42 Natura 2000 område nr. 236 Bygholm Ådal’, som rummer Habitatområde nr. 236. Udpegnings-
grundlaget for habitatområdet ’Bygholm Ådal’ gælder bl.a. både selve vandløbet (3260), og bl.a. 
bæklampret (1096), som lever i vandløbet, jf. https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-
2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/.  
43 Jævnfør Habitatbekendtgørelsen. 
Therkildsen, O.R., Wind P., Elmeros, M., Alnøe, A.B., Bladt, J., Mikkelsen, P. Johansson, L.S., Jørgen-
sen, A.G., Sveegaard S. & Teilmann J.  2020. Arter 2012-2017. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – 
Nationalt Center for Miljø og Energi, 208 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for 
Miljø og Energi nr. 358. https://dce2.au.dk/pub/SR358.pdf. 

https://mst.dk/media/117084/habitatudpgr201231dec.pdf
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/
https://dce2.au.dk/pub/SR358.pdf
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Samlet vurdering 

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil medføre væsentlig negativ 

påvirkning af levesteder og bestande af danske bilag IV arter, og ikke vil med-

føre en væsentlig negativ indflydelse på de beskyttede arters yngle- og rasteom-

råder. På grund af afstanden og projektets karakter samt de stillede vilkår, vur-

derer Hedensted Kommune, at projektet ikke vil have indflydelse på Natura 2000 

områders udpegningsgrundlag. 

 

Partshøring 

Udkast til afgørelse er inden endelig afgørelse sendt i partshøring ved ansøger og 

nabokommuner.   

 

Hedensted Kommune har i forbindelse med partshøringen modtaget bemærknin-

ger fra ansøger. Vejdirektoratet har bl.a. bidraget med opklarende bemærknin-

ger, der har ført til præciseringer og rettelser af udkast til afgørelse. Herudover 

er der indsendt et nyt opdateret bilag 3 Oversigtsplan. Vejdirektoratet har som 

følge af partshøringen ønsket udkastets vilkår 8 ændret og vilkår 9, vilkår 10 og 

vilkår 13 fjernet, da detailprojekteringen kan ændre projektet. 

 

Hedensted Kommune har i forbindelse med partshøringen ikke modtaget yderli-

gere bemærkninger. 

 

Hedensted Kommunes bemærkninger til Vejdirektoratets kommentarer 

Hedensted Kommune tilføjer et nyt vilkår 8, der nærmere præciserer, hvad der 

forstås med tæt membran, og de individuelle vilkår til hvert enkelt udløb med til-

hørende bassin og eventuelle interne bassiner er opdateret og ændret, så det 

fremgår, når tæt membran i hele bassinets bund skal udføres i bentonit eller pla-

stik. 

 

Udkastets vilkår 8 er ændret til Vilkår 9 med enkelte præciseringer og tilføjelser, 

bl.a. at bassinets afspærringsfunktion skal kunne betjenes af rednings- og miljø-

beredskaber, jævnfør intern kommunal myndighedsbemærkning, som Vejdirek-

toratet pr. telefon accepterede den 31. oktober 2022. 

 

Udkastets vilkår 9 og vilkår 10 er bibeholdt og er, grundet det nye vilkår 8, i den 

endelige afgørelse vilkår 10 og vilkår 11. 

 

Vilkår 11 i udkastet er vilkår 12 i den endelige afgørelse. Vilkår 12 om oprens-

ning af bassiner skal udføres jævnfør Hedensted Kommunes afgørelse af den 15. 

september 2022 ”Dispensation til oprensning af 15 regnvandsbassiner langs mo-

torvej E45 i Hedensted Kommune” om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 

§ 3 til at oprense 15 regnvandsbassiner. 

 

Vilkår 12 i udkastet er vilkår 13 i den endelige afgørelse 

 

Udkastets vilkår 13 er fjernet, da Vejdirektoratet den 1. november 2022 har 

fremsendt følgende supplerende oplysninger: 
”Alle interne bassiner er kun anlagt for at kunne gøre de tætte rørledninger min-

dre, og de har ingen indflydelse på dimensioneringen af slutbassinet. 
Slutbassinet er dimensioneret for det fulde opland vist med farver på bilag 3 i 
ansøgningen. 

Afløb og evt. overløb sker til den interne afvanding i motorvejen.” 

  

Hedensted Kommune har under de individuelle vilkår beskrevet interne bassiner, 

og disse vil, såfremt de etableres, være omfattet af vilkårene for de enkelte ud-

løb. 
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Øvrige vilkår er uændret i den endelige afgørelse i forhold til partshøringsudka-

stet. 

 

Hedensted Kommune har, efter partshøringen og på grund af Vejdirektoratets 

kommentarer hertil, henledt Vejdirektoratets opmærksomhed på afgørelsens vil-

kår 2. 

 

Vejdirektoratet har den 1. november 2022 ansøgt om ændret skåningsanlæg for 

bassin 9 nord for Gesager Bæk og for bassin 10, der har udløb i Gesager Å. He-

densted kommune har vurderet, at såfremt det sikres, at der i den sydlige ende 

af bassin 9 er en brink ikke stejlere end forholdet 1:5, kan ansøgningen imøde-

kommes, og der er tilføjet vilkår herom under de enkelte udløb fra bassin 9 og 

bassin 10. 

 

Hedensted Kommune har drøftet partshøringen og vilkårsændringer pr. telefon 

med vejdirektoratet den 31. oktober 2022 og ved virtuelt møde den 1. november 

2022 med Vejdirektoratet og ansøgers rådgiver Rambøll A/S. Hedensted Kom-

mune har modtaget supplerende oplysninger til den endelige afgørelse den 2. 

november 2022. 

 

Kommunens samlede vurdering 

Hedensted Kommune vurderer, at det ansøgte projekt og de stillede vilkår 

herom vil medføre, at projektet ikke væsentlig vil påvirke vandløb og grund-

vandsressourcer eller have en væsentlig negativ konsekvens for tilstanden i 

vandområderne. Det vurderes også, at udledningen ikke vil hindre opfyldelsen af 

målsætning for vandløb på udløbsstederne eller nedstrømsliggende vandløb eller 

vandløbssystemers målsætninger. 

 

Det vurderes, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget i 

nedstrømsliggende Natura 2000 områder ligesom Bilag IV-arter ikke vurderes at 

kunne blive påvirket af projektet.  

 

Samlet set vurderes det, at projektet ikke giver anledning til væsentlig påvirk-

ning af det omgivende miljø, hverken med hensyn til forurening, beskyttede na-

turtyper og fredede områder, grundvandsressourcer eller menneskers sundhed.  

 

Klagevejledning  

Afgørelsen45 kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98 påklages til 

Miljø- og Fødevareklagenævnet af  

 ansøgeren,  

 Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord  

 enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen,  

 klageberettigede foreninger og organisationer. 

 

Afgørelser vil blive offentlig bekendtgjort på Hedensted Kommunes hjemmeside 

www.hedensted.dk den 3. november 2022. Klagefristen er fire uger efter datoen 

for offentliggørelse. 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 1. december 2022.  

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødeva-

reklagenævnet.  

 

                                           
45 Afgørelsen efter spildevandsbekendtgørelsens § 38 kan jævnfør bekendtgørelsens § 42 stk. 1 ikke 
påklages. 
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Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger 

på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 

Hedensted Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr 

på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer 

og offentlige myndigheder. Gebyret betales via klageportalen.  

 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hedensted Kommune. Hvis 

Hedensted Kommune fastholder afgørelsen, sender Hedensted Kommune klagen 

videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Klager får besked om videre-

sendelsen. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om 

klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du 

ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet 

anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du 

kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på 

www.naevnenes hus.dk. 

 

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

måneder efter, at afgørelsen er meddelt46. Fristen regnes fra annonceringsda-

toen. 

 

Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af 

bygge– og anlægsarbejder, sker på eget ansvar, og indebærer ingen indskrænk-

ninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen jf. miljøbe-

skyttelseslovens § 96. 

 

I øvrigt 

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år. 

 

Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden nødvendig lovgiv-

ning. 

 

Der er adgang til aktindsigt jf. reglerne i offentlighedsloven, forvaltningsloven og 

lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

 

Er der spørgsmål til afgørelsen er henvendelse velkommen til undertegnede pr. 

telefon 7975 5673 eller pr. e-mail: rikke.bjerg@hedensted.dk.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Rikke Bjerg 

Biolog 

 

 

Vedlagt: Bilag 1 Udledningsskema og kortmateriale. 

 bilag 2 Uddrag af ansøgningsmaterialet med kortmateriale. 

 

 

Kopi tilsendt:  

Rambøll A/S pr. e-mail til Lotte Hjerrild 

Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord pr. digital post til CVR-

nr. 12070918 

                                           
46 Jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101. 

mailto:rikke.bjerg@hedensted.dk
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Danmarks Naturfredningsforening pr. digital post til CVR-nr. 60804214 

Danmarks Fiskeriforening pr. digital post til CVR-nr. 45812510 

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark pr. digital post til CVR-nr. 25145615 

Danmarks Sportsfiskerforbund pr. digital post til CVR-nr. 37099015 

Greenpeace pr. digital post til CVR-nr. 89198313 

Friluftsrådet pr. digital post til CVR-nr. 56230718 

VejleMuseerne pr. digital post til CVR-nr. 29189900 

Glud Museum pr. digital post til CVR-nr. 23278219 
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Bilag 1 Udledningsskema og kortmateriale  

 

Recipient: Udledning i Gesager Å-systemet og Ølsted Å-systemet, der begge udløber i Byg-

holm Å, Bygholm Sø, Horsens Inderfjord.  

Hydrologisk reference: 4334O 00000000000000000000000000. 

 

Udledningsskema 
Bassin Opland Udløb Overløbs-

hyppighed 
Effektiv 
volumen 

Maks.  
udledning 

Recipient 

Nr. ha Red. ha Nr. n m3 l/s Navn  

Bassin 2 17,06 9,07 SUMO15 <1/5 3.310 14 Bjørnkær Grøft 

Bassin 3 6,67 4,39 SUMO16 <1/5 1.750 5 Sole Bæk 

Bassin 4 9,57 6,63 SUMO17 <1/5 2.626 8 Sole Bæk 

Bassin 5 5,05 2,35 SUMO18 <1/5 826 4 Sole Bæk 

Bassin 6 4,63 2,89 SUMO19 <1/5 1.110 4 Gesager Å 

Bassin 7 5,13 2,34 SUMO20 <1/5 822 4 Gesager Å 

Bassin 8 5,76 3,11 SUMO21 <1/5 1.142 5 Gesager Bæk 

Bassin 9 3,50 2,07 SUMO22 <1/5 782 3 Gesager Bæk 

Bassin 10 4,11 2,75 SUMO23 <1/5 1.110 3 Gesager Å 

Bassin 11 17,30 11,25 SUMO24 <1/5 4.381 14 Pilebæk 

Bassin 12 3,74 2,30 SUMO25 <1/5 878 3 Pilebæk 

Bassin 13 4,67 2,92 SUMO26 <1/5 1.126 4 Pilebæk 

Bassin 14 15,31 8,07 SUMO27 <1/5 2.959 12 Tilløb Korning Bæk 

Bassin 15 8,78 4,25 SUMO28 <1/5 1,510 7 Ølsted Å 

 

 

Oversigtskort er vist på næste side.  

 

Herudover er under de ”Individuelle vilkår for de enkelte oplande, bassi-

ner og udløb” indsat figur 1-14, der viser oplande til bassin 2-15 samt 

bassinplacering og udløbssted i vandløb.  

 

 

Oversigt fra ansøgningsmaterialet om udløb, der nedlægges som følge af 

det ansøgte projektet 

 

 
Tabel, der viser udløb, der nedlægges som følge af det ansøgte projekt om udvidelse af 
E45 Østjyske Motorvej. Tabellen er uddrag fra ansøgningens ”Bilag 2 Forskel i belagte 
arealer” af den 20. september 2022. 

 

  



36 

 

 

 
Oversigtskort, vejledende, der viser E45 Østjyske Motorvej, der fra Vejle Kommune mod 
sydvest forløber gennem Hedensted Kommune til Horsens Kommune mod nordøst. Motor-
vejens forløb er vist med fed grå streg. Den en anelse mørkere grå streg, der har cirkel 

midt i Hedensted By er jernbanen. Øvrige tyndere grå streger er vejnet i Hedensted Kom-
mune. Kommunale vandløb er vist med blå streg, når de er åbne, og private vandløb er 
vist med rød streg, når de er åbne. Er vandløbene rørlagte er de vist med lyseblå streg, 
når de er kommunale og med pink streg, nar de er private vandløb. Udløb i vandområde 
er vist med grå og mørkeblå firkantede symboler samt med lyseblå runde symboler, der 

er hentet digitalt fra filer fremsendt af Vejdirektoratet og udarbejdet af Rambøll A/S. 

Oversigtskortet er udarbejdet af Hedensted Kommune. © Hedensted Kommune. 
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Bilag 2 Uddrag fra ansøgningsmaterialet med kortmateriale  

 

Uddrag fra ansøgningsmateriale af den 20. september 2022: 

 
 
Oversigtskort, vejledende, fra ansøgning om udledningstilladelse af den 20. september 
2022. Kortet, ansøgningens bilag 3, der er fremsendt den 18. oktober 2022, er vist på 
næste side og er udarbejdet af ansøger. Signaturforklaring fra kortet er ligeledes vist. 
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