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Afgørelse om at projekt rørlægning af grøft på mat. nr. 7z, Ødum By, Ødum ikke
kræver udarbejdelse af en miljøvurdering
3. maj 2019

Du har den 19. marts 2019 ansøgt Favrskov Kommune om tilladelse til at rørlægge en
strækning på ca. 125 m af Fandensbakke bæk på matrikel 7z, ødum by, Ødum. Det
ansøgte omhandler en regulering efter vandløbslovens § 17. I bilag 2 i Bekendtgørelse
af lov om miljøvurdering af planer og programmer, er angivet at vandløbsreguleringer
er omfattet denne bekendtgørelse.
Et projekt må ikke påbegyndes før myndigheden skriftligt har meddelt bygherren, at
projektet ikke antages at kunne medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Sagen har
været i høring hos berørte myndigheder, og der er ikke indkommet bemærkninger.
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Strækningen markeret med gult er den som ønskes rørlagt.
Afgørelse
Favrskov kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen er truffet efter §21 i Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.
I afgørelsen er det især lagt vægt på, at


der ikke er væsentlige natur og miljøinteresser knyttet til rørlægningen



grøften ikke er beskyttet eller målsat efter hhv. naturbeskyttelsesloven og Statens vandområdeplaner



der kan gives tilladelse efter vandløbsloven på nærmere vilkår med inddragelse af de miljø- og afvandingsmæssige hensyn der skal tages til i henhold til
vandløbsloven.

Ifølge § 36 skal en afgørelse om, at der ikke er miljøvurderingspligt, offentliggøres.
Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurdering, før Favrskov Kommune kan træffe afgørelse om det ansøgte.
Sagens oplysninger
Ansøgningen
Der ansøges hermed om rørlægning af grøft, på grund af store udfordringer med afvanding fra drænudløb, i det bunden er blød, og skrænterne skrider ud. Dette kræver
store ressourcer i forhold til oprensning, og skaber en stor transport af silt og ler, der
aflejres nedstrøms i vandløbet. En ydermere udfordring opstår ved underføringen af
Tåstrupvej, idet en stenkiste forhindrer fri passage, og samtidig forårsager sætninger af
vejforløb.
Ansøger ønsker i denne sammenhæng at anmode kommunen om etablering af en
brønd ved stenkisten, således rørlægningen tilkobles denne, og samtidig kan oprense
aflejret materiale. Kommunen har allerede nu etablere en brønd på den modsatte side,
der virker effektivt, det samme er ønsket på modsatte side.
Det er ansøgers forslag at partsfordelingen af udgifterne i projektet fordeles således, at
ansøger finansierer selve rørlægningen, herunder dræntilkoblingerne, mens at
Favrskov Kommune finansierer etablering og udgifter forbundet med en ny brønd,
samt tilkobling til stenkiste.
Der er ikke yderligere ejendomme omfattet af projektet.
Anlægsarbejdet forventes udført på et tidspunkt, der er hensigtsmæssig i forhold til tilgængelighed for maskiner i marken, afhængig af vejr og markdrift. Anlægsarbejdet forventes at tage en uge.
Projektets lokalitet
Projektet er beliggende på mat. Nr. 7z, Ødum By, Ødum.
Nuværende forhold.
Arealet bruges til intensivt landbrugsdrift. Den åbne strækning, der ønskes rørlagt ligger lige opstrøms en strækning der i forvejen er rørlagt. Nedstrøms er der en rørlagt
strækning på ca. 35 meter.
Naturbeskyttelsesloven

Vandløbet er på strækningen ikke udpeget som § 3 beskyttet vandløb. Ca. 35 meter
nedstrøms projektområdet er Fandensbakke bæk omfattet af Naturbeskyttelseslovens
§ 3.
Vandområdeplan for Jylland og Fyn.
Det private vandløb Fandensbakke bæk er på strækningen ikke målsat i vandområdeplanen. Ca. 35 meter nedstrøms projektet er vandløbet målsat i vandområdeplanen til
god økologisk tilstand. Målsætningen er opfyldt.
I overensstemmelse med EU ret og klagenævnets praksis, må der ikke meddeles tilladelse til f.eks. en rørlægning af et ikke målsat vandløb, hvis dette kan medføre en forringelse af et målsat vandløb eller det indebærer en risiko for, at der ikke kan opnås
god tilstand i vandløbet.
En rørlægning af et vandløb påvirker både de fysiske og kemiske forhold i vandløbet. I
forhold til en åben strækning vil blandt andet iltindholdet falde, okkerudvaskningen
stige, øget sedimenttransport og temperaturen vil tillige kunne påvirkes. En rørlægning
vil også udgøre en spærring i vandløbet til skade for fisk og smådyr.
Vandløbet er rørlagt på en strækning på ca. 35 meter nedstrøms projektområdet.
Denne rørlægning udgør en spærring i vandløbet, hvilket understøttes af at der ikke er
fisk eller smådyr opstrøms rørlægningen. Derfor vil en forlængelse af rørlægningen
ikke gøre tilstanden dårligere.
I forbindelse med projektet etableres der en ekstra sandfangsbrønd opstrøms Tåstrupvej. Dette vil sammen med rørlægningen medføre en mindre sedimenttransport ned til
den målsatte vandløbsstrækning.
Området er ikke udpeget som okkerpotentielt område. Der laves ikke yderligere dræning eller vandstandssænkning i forbindelse med projektet.
Det er Favrskov kommunes vurdering, at en rørlægning af den ansøgte strækning ikke
vil påvirke tilstanden i Fandensbakke bæk negativt
Væsentlighedsvurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen.
Ifølge bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 skal Favrskov kommune foretage en
vurdering af det ansøgte projekts eventuelle indvirkning på en række internationale naturbeskyttelsesområder samt visse beskyttede arter og deres levesteder.
Internationale naturbeskyttelsesområder
Det ansøgte ligger uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Nærmeste område er H14, Ålborg Bugt, Randers fjord og Mariager fjord, som ligger nedstrøms projektområdet. Favrskov kommune vurderer, at det ansøgte projekts indvirkning på udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder er underordnet.
Beskyttelsen af visse arter og deres levesteder
Kommunen har foretaget en gennemgang af eksisterende viden og har fundet, at der
ikke er kendskab til forekomster af de særligt beskyttede arter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.
Kumulation med andre projekter.
Det er Favrskov kommunes vurdering, at projektet ikke i sig selv giver anledning til en
væsentlig miljøpåvirkning. Når man tager de kumulative forhold i betragtning, så går

man fra at have en rørlagt strækning i Fandensbakke bæk på ca. 35 meter til at have
en strækning på ca. 160 meter.
Det er Favrskov kommunes vurdering, at den kumulative effekt af projektet ikke medfører en væsentlig forøgelse af påvirkningen af Fandensbakke bæk, da der i forvejen er
en strækning i Fandensbakke Bæk, der er rørlagt.
Vurdering af projektets indvirkning på miljøet
Kommunen vurderer samlet set, at det ansøgte projekt ikke vil medføre sådanne
påvirkninger af omgivelserne, at der skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport.
Besigtigelse
Favrskov Kommune har den 27. marts 2019 besigtiget strækningen, der ønskes rørlagt. Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at der ikke var fisk, smådyr eller vandplanter på strækningen. Det kunne konstateres, at der var stor materiale transport i
vandløbet på strækningen.
Høring
Favrskov Kommune har foretaget en høring af berørte myndigheder i perioden 12.
april. 2019 til 26. april 2019 (Miljøstyrelsen og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen). I høringsperioden er der ikke indkommet bemærkninger til projektet.
Offentliggørelse
Denne afgørelse offentliggøres den 3. maj 2019 på Favrskov Kommunes hjemmeside
her.
Anden lovgivning:
Denne afgørelse omfatter ikke godkendelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv
ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet, før anlægsarbejdet sættes i gang.
Klagevejledning
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller
varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens
§§ 58 c og 59 a.
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på kommunens hjemmeside.
Hvis du ønsker at klage skal dette ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk Klageportalen ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk. Du kan logge på med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du
klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016 niveau), jf. lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt
eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Miljø-

og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis
der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Favrskov Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Favrskov Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.
Venlig hilsen

Ole Borg Christensen
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Center for Fiskeri hos NaturErhvervstyrelsen, fiskeri@naturerhverv.dk
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, mail@lfst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dnfavrskov-sager@dn.dk
DN Favrskov, favrskov@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
lbt@sportsfiskerforbundet.dk, jkm@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk Fritidsfiskerforbund, formanden@fritidsfiskerforbundet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Favrskov, favrskov@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Moesgård Museum, moesgaard@moesmus.dk
Miljøstyrelsen mst@mst.dk
Maria Pilgaard, LMO, Map@lmo.dk

