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Tilladelse til krydsning af Ulvskov Bæk med 
vandforsyningsledning

Odder Kommune meddeler hermed tilladelse til krydsning af det private 
vandløb Ulvskov Bæk med en ny råvandsledning. 
Tilladelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens1 § 47 samt § 9, 
stk. 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering2.

Krydsningen foretages i forbindelse med etablering af ny vandforsy-
ningsledning. Krydsningspunktet er beliggende på matr. nr. 16n Fillerup 
By, Odder og fremgår af oversigtskort på Bilag 1. 

Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside den 5. maj 2022.
Klage over afgørelsen skal være indgivet senest den 2. juni 2022.

Tilladelsen meddeles på vedlagte vilkår.

Med venlig hilsen

Anette Baisner Alnøe
Teknik & Miljø
Miljøsagsbehandler

1 LBK nr. 1217 af 25/11/2019
2 BEK nr. 834 af 27/06/2016

Teknik & Miljø
Rådhusgade 3
8300 Odder

05-05-2022
Sags Id. S2022-2126

Sagsbeh.
Anette Baisner Alnøe
Tlf. 29222764
Anette.Alnoe@odder.dk

Dok id. D2022-42458

Side 1/5

mailto:enrik.andersen@wsp.com


Side 2/5

Vilkår
1. Ledningsanlægget skal ligge minimum 1 meter under faktisk bund.
2. Underføringen skal foretages med styret underboring, og i overens-

stemmelse med beskrivelsen i den fremsendte ansøgning.
3. Udgifter til ledningsanlægget, herunder vedligeholdelse, afholdes af 

ledningsejeren og er vandløbsmyndigheden uvedkommende.
4. Ledningsejeren har det fulde ansvar for ledningen, herunder flytning, 

hvis vandløbets naturlige meandrering ændrer forløbet.
5. Krydsningen skal foretages vinkelret på vandløbet som fremgår af 

kortbilag.
6. Vandløbsmyndigheden skal underrettes mindst 4 dage inden arbej-

det påbegyndes og færdigmeldes senest 1 uge efter færdiggørelse.
7. Ledningsejeren indmåler og indsender elektronisk data til vand-

løbsmyndigheden over det udførte ledningsanlæg.
8. Der må ikke ske ændringer af vandløbets dimensioner, eller af-

strømningsmæssige forhold.
9. Der må ikke køres med maskiner i vandløbenes bund eller på brin-

kerne.
10. Ved skade på brinker, 2 m bræmmer eller vandløbet skal disse re-

tableres efter vandløbsmyndighedens anvisning.
11. Krydsningspunktet skal afmærkes med markeringspæle udført i vej-

rbestandig materiale, placeret i begge sider af vandløbets krone-
kant. Ledningsejerens identitet skal være påtrykt markeringspælen. 
Afmærkningen skal vedligeholdes af ledningsejeren.

12. Ophører anvendelsen af ledningsanlægget skal det fjernes fra vand-
løbstracéet.

Tilladelsen er gældende et år fra annonceringen. Udnyttes tilladelsen 
ikke inden for et år, bortfalder den.

Ansøgningen
Odder Vandværks skal etablere en råvandsledning fra ny kildeplads til 
vandværket på Ulvsborgvej. Der etableres en PE ledning med en di-
mension på Ø200. Ledningsanlægget vil krydse Ulvskov Bæk i kryds-
ningspunktet, som fremgår af oversigtskort (Bilag 1). Krydsningen fore-
tages med styret underboring og dermed uden direkte indgreb i Ulvskov 
Bæk. 

Odder Kommunes redegørelse
Ulvskov Bæk er tilløb til Odder Å, og begge er udpeget som beskyttet 
vandløb, og enhver tilstandsændring kræver dispensation fra kommu-
nen jævnfør naturbeskyttelseslovens3 § 3. 
Anlægsarbejdet foregår ved styret underboring, og hverken vandløbets 
brinker eller bund forventes berørt ved arbejdets udførelse. Dermed 
vurderer Odder Kommune, at projektet ikke vil have væsentlig indvirk-
ning på de afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold i vandlø-
bet. Ligeledes vurderes på denne baggrund, at anlægget ikke kræver 
dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

3 LBK nr. 1986 af 27/10/2021
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Vandløbet er privat og vedligeholdes af bredejer. Krydsningspunktet 
ligger på privatejet matrikel.

Vandløb er dynamiske enheder, og deres fysiske form og tracé ændrer 
sig over tid. Det har betydning for ledningsanlæggets lægningsdybde, 
idet vandløbets faktiske bund kan være både højere eller lavere end 
regulativmæssigt anført. Derfor stilles vilkår om, at ledningsanlægget 
skal lægges minimum 1 meter under den faktisk bund på krydsnings-
stedet. 

Vandløb meandrerer, hvorved vandløbets tracé ændrer sig. Vand-
løbsmyndigheden er ikke ansvarspådragende for følgerne af vandløbets 
naturlige dynamik. Ledningsejeren kan ikke stille krav om sikring af led-
ningsanlægget ved fastholdelse af vandløbet i et bestemt tracé. Led-
ningsejeren skal på vandløbsmyndighedens opfordring flytte lednings-
anlægget, hvis det i en fremtidig situation kommer til at indvirke negativt 
på vandløbet, f.eks. ved blotlæggelse i vandløbet.

Vandløbsmyndigheden kan aktivt ændre på vandløbets fysiske form 
eller tracé, gennem en beslutning om regulering eller restaurering af 
vandløbet. I så fald skal vandløbsmyndigheden afholde de udgifter, der 
måtte være forbundet med at flytte ledningsanlægget, hvis det vurderes 
nødvendigt af hensyn til vandløbets fremtidige afvanding eller af hensyn 
til vandmiljøet.

Odder Kommune vurderer, at projektet ikke vil have væsentlig indflydel-
se på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold. 
Derved undlader kommunen at indhente udtalelse i sagen fra andre 
myndigheder m.v., foretage offentlig bekendtgørelse af projektet, jf. be-
stemmelserne i § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -
restaurering m.v..

Habitatvurdering
I henhold til Habitatbekendtgørelsen4 skal der forud for meddelelse af 
tilladelse foretages en vurdering af om projektet i sig selv, eller i sam-
menhæng med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-
områder eller bilag IV-arter i området væsentligt. Der kan udelukkende 
meddeles tilladelse, hvis det vurderes, at det ansøgte ikke medfører 
skade på de naturtyper og/eller levesteder for de arter, som danner ud-
pegningsgrundlag for området, eller betydende forstyrrelser af bilag IV-
arter.

Odder Kommunes vurdering efter habitatreglerne fastslår, at området 
eller de arter, der danner grundlag for Natura 2000-områdets udpeg-
ning, ikke påvirkes væsentligt af det anmeldte anlægsprojekt.

Habitatbekendtgørelsen indeholder også regler om streng beskyttelse 
af særlige arter både i og udenfor Natura 2000-områder, det vil sige de 
såkaldte Bilag IV-arter (flere padder, markfirben, odder, hasselmus, 
flagermus m.fl.). Der må således ikke gives tilladelse til byggeprojekter 

4 BEK nr. 926 af 27/06/2016
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eller vedtages planer der vurderes, at kunne medføre beskadigelse af 
disse arters yngle- eller rasteområder. 

Odder Kommune har ikke kendskab til forekomst af Bilag IV-arter i om-
rådet. Det ansøgte vurderes heller ikke at beskadige eller ødelægge 
yngle- og rasteområder for Bilag IV-arter.

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
efter bestemmelserne i vandløbslovens kapitel 16.

Klagefristen er 4 uger fra den dato tilladelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges 
klagefristen til den følgende hverdag.

Vandløbsmyndigheden kan efter ansøgning meddele tilladelse til påbe-
gyndelse af anlægsarbejder i sager efter § 9, jf. § 17, uanset om vand-
løbsmyndighedens afgørelse påklages.

Klage over afgørelsen skal være indgivet senest den 2. juni 2022.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 
måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

Underrettede
Ejer af matrikel 16n Fillerup By, Odder
Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk; odder@dn.dk)
Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk; oestjyl-
land@sportsfiskerforbundet.dk)
Dansk Ornitologisk Forening (odder@dof.dk)
Dansk fritidsfiskerforbund (teamstr@gmail.com)
Friluftsrådet (aarhus@friluftsraadet.dk)
Østjysk Lyst- og Fritidsfisker (kabager@mail.dk)

Vedlagt
Bilag 1 - Oversigtskort
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