Høring i henhold til vandløbsloven af reguleringsprojekt: rørlægning af privat
vandløb
Favrskov kommune har den 19. marts 2019 modtaget en ansøgning om rørlægning af
en strækning af det private vandløb Fandensbakke bæk. Strækningen der ønskes rørlagt er beliggende på mat. nr. 7z, Ødum By, Ødum.
Evt. indsigelser eller bemærkninger fremsendes skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, eller så vidt muligt elektronisk på favrskov@favrskov.dk samt
ochr@favrskov.dk og skal være kommunen i hænde senest 4 uger efter offentliggørelsen, dvs. senest den 31. maj 2018.

Postadresse:
Favrskov Kommune
Landbrug og Natur
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 8964 1010
favrskov@favrskov.dk
www.favrskov.dk

3. maj 2019

Rørlægning af et vandløb er en regulering af vandløb som kræver tilladelse og behandling efter reglerne i Miljøvurderingsloven.

Sagsbehandler:
Ole Borg Christensen
Tlf. 8964 5123
ochr@favrskov.dk

Det er Favrskov kommunes vurdering, at der kam meddeles tilladelse til projektet.

Personlig henvendelse:
Favrskov Kommune
Landbrug og Natur
Torvegade 7
8450 Hammel

Det forventes at tilladelsen kan meddeles på følgende vilkår:











Projektet skal udføres i henhold til ansøgning af 19. marts 2019
Der skal etableres en sandfangs brønd før vandløbet løber under Tåstrupvej.
Røret der ligges skal være en ø300.
Op- og Nedstrøms beliggende bredejeres afvandingsforhold må ikke påvirkes
negativt af projektet.
Det lokale museum kontaktes ved fund af fortidsminder
Det skal sikres, at udvaskning af sand, grus og jord begrænses mest muligt
under og efter anlægsarbejdet.
Tilladelsen skal være udnyttet og arbejdet udført inden 3 år fra den dato, tilladelsen er meddelt.
Anlægsarbejdet må ikke sættes i gang, før den lovpligtige klagefrist på 4 uger
er udløbet og evt. klager er blevet behandlet i Natur og Miljøklagenævnet, jf,
vandløbslovens § 82, stk 2.
Anlægges færdigmeldes til Favrskov Kommune, derefter synes projektet.

Sagsnr.
710-2019-14504
Dokument nr.
710-2019-83140

Beskrivelse af projektet
I dag afvandes mat. nr. 7z, Ødum By, Ødum til et åbent vandløb. Det åbne vandløb har
blød bund og brinkerne skrider ned i vandløbet. Dette giver store problemer med afvandingen fra mat. nr. 7z, Ødum By, Ødum og medfører at der ofte renses op på
strækningen. De faktiske forhold og det at der ofte renses op betyder at der er en stor
transport af materiale til det nedstrøms liggende målsatte vandløb.
En genneførelse af projektet vil medføre at der fremadrettet ikke sker en transport af
materiale fra den ikke målsatte strækning af Fandensbakke bæk til den nedstrømliggende målsatte strækning.
Projektets lokalitet
Projektet er beliggende på mat. nr. 7z, Ødum By, Ødum
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Nuværende forhold.
Arealet bruges til intensivt landbrugsdrift
Besigtigelse.
Favrskov kommune har den 27. marts 2019 besigtiget vandløbet. Strækningen der ønskes rørlagt ligger langs med Tåstrupvej på mat. nr 7z Ødum By, Ødum. Vandløbet er
ikke beskyttet i henhold til naturbeskyttelsesloven og heller ikke udpeget i vandområdeplanen.
Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at der ikke var fisk, smådyr eller vandplanter
på den strækning der ønskes rørlagt. Det kunne konstateres, at vandløbet på strækningen havde blød bund og bar præg af stor sandtransport.
Det vurderes, at en rørlægning af strækningen vil betyde, at der sker en mindre påvirkning af den nedstrøms liggende målsatte del af vandløbet.
Projektets afvandingsmæssige konsekvenser.
Det er Favrskov Kommunes vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil have betydning
for de afvandingsmæssige forhold op- og nedstrøms projektet.

Den gule streg viser strækningen der ønskes rørlagt
Berørte parter
Ejer af mat. nr. 7z, Ødum By, Ødum
Anden lovgivning
Miljøvurderingsloven
Favrskov Kommune foretager en screening af projektet.
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Naturbeskyttelseloven
Vandløbet er ikke omfattet af naturbeskyttelsesloven på den strækning der ønskes rørlagt.
Okkerloven
Projektet ligger ikke inden for okkerpotentielt.
Vandområdeplanen for Jylland og Fyn
Det private vandløb er ikke målsat i vandområdeplanen. Vandløbet bliver omfattet af
vandområdeplanen ca. 35 meter nedstrøms projektet. Fandensbakke bæk er målsat i
vandområdeplanen til god økologisk tilstand. Målsætningen er ikke 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.
Da der er en strækning fra rørudløb til den målsatte del af Fandensbakke bæk, der er
åben, vurderes det, at projektet ikke vil medføre en påvirkning af den målsatte del af
Fandensbakke bæk. Det begrundes med, at iltindhold, okkerudvaskning, temperatur
forhold samt sediment udvaskning ikke vil ændre sig ved udløbet til Fandensbakke
bæk pga af den åbne strækning der er i grøften inden udløbet til Fandensbakke bæk.
Da vandløbet på projektstrækningen ikke er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven eller
udpeget i vandområdeplanen er det kun de afvandingsmæssige forhold, der skal tages
hensyn til.
Væsentlighedsvurdering i henhold til Bekendtgørelse nr. 1828 af 16/12/2015:
Ifølge habitatbekendtgørelsen 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 udenfor internationale naturbeskyttelsesområder. Favrskov kommune vurderer, at det ansøgte projekts indvirkning på udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder er uvæsentlig.
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. Der er heller ikke fundet potentielle levesteder for disse arter indenfor det ansøgte område.
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Erstatning:
Jf. Vandløbslovens § 37, stk. 4 har enhver der lider tab i forbindelse med et vandløbsrestaureringsprojekt, ret til erstatning.
Tidsplan:
Projektet forventes gennemført i 2019-20.
Økonomi
Forpagter af mat. nr. 7z, Ødum By, Ødum samt Favrskov kommune afholder alle udgifter til projektet. Ansøger betaler for rørledningen og Favrskov kommune betaler for en
brønd ved vejen samt tilkobling til eksisterende underføring under vejen.
Anlægsarbejdets igangsætning
Arbejdet kan igangsættes efter udløbet af klagefristen, 4 uger efter den endelige afgørelse efter vandløbsloven.
Godkendelsesprocedure
Projektet behandles som reguleringssag efter bekendtgørelse om vandløbsregulering
og -restaurering m.v., nr. 834 af. 27. juni 2016. Der er 4 ugers indsigelsesperiode og 4
ugers klageperiode.
Kommunens fremme af forslaget offentliggøres den 3. maj 2019 på Favrskov kommunes hjemmeside www.favrskov.dk med de lovpligtige 4 ugers indsigelsesperiode fra
den 3. maj 2019 til den 31. maj 2019.
Inden der træffes endelig afgørelse i sagen, er der iht. Vandløbsloven mulighed for at
komme med indsigelser og bemærkninger til det fremlagte projekt.
Evt. indsigelser eller bemærkninger fremsendes skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, eller så vidt muligt elektronisk på favrskov@favrskov.dk samt
ochr@favrskov.dk og skal være kommunen i hænde senest 4 uger efter offentliggørelsen, dvs. senest den 31. maj 2018.
Såfremt der er spørgsmål til projektforslaget kan der rettes henvendelse til Ole Borg
Christensen telefon 89645123 – mail ochr@favrskov.dk.

Venlig hilsen

Ole Borg Christensen
Biolog
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Kopi til:
Ejer af mat. nr. 7z, Ødum By, Ødum
















Center for Fiskeri hos NaturErhvervstyrelsen, fiskeri@naturerhverv.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
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk
Kulturstyrelsen, post@kulturstyrelsen.dk
Moesgård Museum, ark@moesgaardmuseum.dk
Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
Miljøstyrelsen mst@mst.dk
Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
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