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Tilladelse til krydsning af Korning Bæk med gasledning 

 
Hedensted Kommune meddeler tilladelse til at Evida Syd A/S kan krydse Korning 
Bæk med gasledning.   
  
Afgørelsen er truffet efter vandløbsloven og bekendtgørelse om vandløbsregule-
ring og restaurering m.v..  
  
Tilladelsen er givet pga. ansøgningsmateriale indsendt af ansøger, samt supple-
rende oplysninger via mail.  
  
Vilkår  

Tilladelsen gives med følgende vilkår:  
  

• Anlægsarbejdet skal udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet.  
• Krydsningen foretages med styret underboring mindst 1 meter under ek-

sisterende bund eller dybere. 
• Ansøger har pligt til at udlevere denne afgørelse til den eller de udførende 

part(er) og har ansvaret for at vilkårene overholdes.  
• Krydsning af vandløbet med gasledning under vandløbet skal udføres, så 

vandføringsevnen ikke mindskes.  
• Krydsningen skal afmærkes solidt og synligt på begge sider af åen i nor-

mal terrænhøjde ca. 1 m fra øverste vandløbskant. 
• Under anlægsarbejdet, skal det sikres at vandløbet ikke tilføres materiale.  

Såfremt der mod forventning sker skade i vandløbene, er det ansøgers 
ansvar og skaden skal straks udbedres for dennes regning.  

• Hvis der sker skader på brinker skal disse udbedres.   
• Fremtidig vedligeholdelse af ledningen påhviler ledningsejer.  
• Ved en evt. reetablering af brinker, må disse ikke tilsås, men skal gro til 

naturligt.  
• Såfremt vandløbene på et tidspunkt skal reguleres, restaureres eller til-

svarende, kan ejer af ledningen blive ansvarlig for, at ledningen flyttes, så 
et vandløbsprojekt kan gennemføres.   

• Der forud er indhentet accept til projektet fra samtlige bredejere på de 
berørte dele af vandløbene.  

• Ethvert ansvar i forbindelse med ledningens etablering og tilstedeværelse 
er Hedensted Kommune uvedkommende 

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

Krydsningen er afstedkommet pga. behov for omlægning eksisterende stålgasledning be-
liggende ca. 180 meter længere imod vest. 
 
Omlægningen sker af hensyn til etableringsmulighederne for det igangværende ”Exit 57” 
byggeprojekt. Det er ikke forsvarligt at etablere et så stort anlæg ovenpå den eksiste-
rende gasledning, da dens Class Location ikke modsvarer det forventede antal personer i 
området omkring den. 
Krydsningspunktet er valgt, af hensyn til at mindske påvirkningen af natur samt for at 
kunne foretage en forsvarlig indkobling i det eksisterende net og opgradering af dette, 
igen af hensyn til sikkerheden omkring gasrøret. 
 

 
Figur 1. Kort, der viser den omtrentlige placering af krydsningen.  
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Der er tale om en stålnaturgasledning på ø400 mm. 
Krydsningen foretages ved styret underboring. 
 
Arbejdet udføres af Geopartner / Mads Hansen og projektet betales af Evida Syd 
A/S. 
Krydsningen af Gesager Å sker fra matrikel 7i, Korning By, Korning til 9q, Erik-
nauer, Hatting. 
Arbejdet vil blive udført første kvartal 2023. 
 
  
Lovgrundlag  

• Vandløbslovens § 47 (LBK nr. 1217 af 25. november 2019)  
• Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. § 9 stk. 2. (BEK 

nr. 834  
af 27. juni 2016)  
• Habitatbekendtgørelsen §§ 6 og 10 (BEK. nr. 1595 af 6. december 2018)  

 
 
Høring  

Hedensted Kommune har jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –
restaurering m.v. valgt at fravige bestemmelsen i § 15 om at ”fremme sagen” via 
offentliggørelse af projektet forud for afgørelsen, idet projektet ikke skønnes at 
have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæs-
sige forhold.  
Ansøger har i øvrigt indhentet lodsejeraccept fra alle lodsejere inden arbejdet 
igangsættes.  
  
 
Natura 2000-områder og Bilag IV arter  
Der skal ifølge habitatbekendtgørelsen1 foretages en vurdering af om projektet kan på-
virke Natura 2000-områder eller bilag IV arter i området væsentligt. 
 
Der er ca. 2,1 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 
område nr. 236 Bygholm Ådal. 
 
Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV arter i området hvor vandledningen 
ønskes placeret. Ejendommen er beliggende indenfor udbredelsesområdet for bilag IV ar-
ter som markfirben, stor vandsalamander, sydflagermus, dværgflagermus, vandflager-
mus og spidssnudet frø2.  
  
  
Kommunens vurdering  

På grund af projektets karakter vurderes krydsningen ikke at have indflydelse på 
Natura 2000 områdernes udpegningsgrundlag.  
  

 
1 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse 
af visse arter bkg. nr. 2091 af 12. december 2021. 
2 Søgaard, B., Wind, P., Elmeros, M., Bladt, J., Mikkelsen, P., Wiberg-Larsen, P., Johansson, L.S., Jørgensen, 
A.G., Sveegaard, S. & Teilmann, J. 2013. Overvågning af arter 2004- 2011. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE 
– Nationalt Center for Miljø og Energi, 240 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og 
Energi nr. 50. http://www.dmu.dk/Pub/SR50.pdf  
og Therkildsen, O.R., Wind P., Elmeros, M., Alnøe, A.B., Bladt, J., Mikkelsen, P. Johansson, L.S., Jørgensen, 
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 

http://www.dmu.dk/Pub/SR50.pdf
https://dce2.au.dk/pub/SR358.pdf
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Hedensted Kommune vurderer, at projektet, på grund af den hidtidige anven-
delse af arealet, ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet 
af Habitatdirektivets bilag IV.   
  
 
Klagevejledning  

Afgørelse efter Vandløbslovens § 47 kan påklages til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet af:  
• Den som afgørelsen er rettet til,  
• Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens ud-

fald,  
• En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.  
  
Du klager via klageportalen, som du kan tilgå via dette link: Klageportalen. Du 
logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgænge-
lig for Hedensted Kommune via klageportalen.  
Klagenævnet har desuden en supportenhed, som kan kontaktes på e-mail 
nmkn@naevneneshus.dk eller på telefon 7240 5600.  
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1800 kr. 
som forening eller virksomhed.  
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Hedensted Kommune. Hvis 
vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via kla-
geportalen. Du får besked om videresendelsen.  
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om 
klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageporta-
len. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en 
begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan 
blive fritaget fra at bruge klageportalen.  
  
Klagefrist  
Du skal oprette klagen i klageportalen, inden der er gået 4 uger, fra vi har truffet 
afgørelsen.  

Klagefristen udløber d. 16. februar 2023 

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Du vil straks få besked, hvis 
vi modtager en klage. I tilfælde af klage må tilladelsen ikke udnyttes, før sagen 
er afgjort af klagemyndigheden, med mindre denne bestemmer andet.  
  
Behandling ved domstol  
Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal du igangsætte dette, 
inden der er gået 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jan Kunstmann 
Biolog 


