
 
 
 
 

 

  

Otek A/S 
Att.: Lone Tiede Juhler 
Norgesvej 22C 
6100 Haderslev 

Natur 
Skelbækvej 2 
6200 Aabenraa 
Tlf.: 7376 7676 
 
Dato: 11-01-2023 
Sagsnr.: 23/1559 
 
Kontakt: Tobias B. Knudsen 
Direkte tlf.: 2127 2687 
E-mail: tbknu@aabenraa.dk 

  

Tilladelse til krydsning af vandløb med vandledning 
 
Vandløb: Kastvrå vandløb (Uge 01) 
Projekt: Etablering af vandledning  
Matr. nr.: 14 og 403, Uge Ejerlav, Uge 
Ansøger: Otek A/S på vegne af Bolderslev Vandværk 

 
Vandløbsmyndigheden har besluttet at meddele tilladelse til krydsning af Kastvrå 
vandløb med vandledning. Til afgørelsen er knyttet en række vilkår og betingelser. 

Afgørelsens grundlag 
Ansøgning af 10. januar 2023. 

Projektbeskrivelse 
I forbindelse med etablering af en vandledning ønsker Bolderslev Vandværk at krydse 
Kastvrå vandløb mellem ejendommene Tinglevvej 173 og 175 i vandløbets station ca. 
760 meter. Krydsningen sker ved styret underboring og vil således ikke berøre 
vandløbet direkte. 

Afgørelsens vilkår 
Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med på følgende vilkår: 

• Krydsningen gennemføres ved styret underboring, uden opgravning af 
vandløbet. 

• Vandledningens overkant skal placeres mindst 1,5 m under regulativmæssig 
vandløbsbund. Den regulativmæssige bundkote er 32,46 meter DVR90 i station 
760 meter. Ledningen skal således ligge under kote 30,96 meter DVR90. 

• Krydsningsstedet skal afmærkes forsvarligt på begge sider af vandløbet, og 
afmærkningen skal på stedet vedligeholdes af ledningsejeren. 

• Såfremt anlægsarbejdet eller fremtidig vedligeholdelse af ledningerne 
forårsager skade på vandløbets bund eller sideskråninger, påhviler det 
ledningsejeren at retablere disse. 
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• Ledningsejeren varetager alle forhold vedrørende de berørte lodsejere. 
• Ledningsejeren bærer alle følger for ledningen med hensyn til krydsningen, i 

tilfælde hvor vandløbet senere skal reguleres eller på anden måde ændres, 
herunder flytter sig ved naturlig slyngning. 

• Ethvert ansvar som følge af ledningens tilstedeværelse påhviler ledningsejeren. 
• Denne tilladelse bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden et år afgørelsens 

dato. 

Beskrivelse og vurdering 
Det offentlige vandløb Kastvrå vandløb (Uge 01) er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3 og er ikke miljømålsat i vandområdeplanerne. 
 
Aabenraa Kommune bemærker, at projektet tager hensyn til samtlige 
afvandingsmæssige interesser, der er tilknyttet det pågældende vandløb, idet 
afvandingen op- og nedstrøms projektområderne ikke påvirkes. Desuden gennemføres 
projektet uden, at der tilsidesættes offentlige miljømæssige interesser, idet 
krydsningen foretages ved styret underboring. Det vurderes derfor, at der kan 
meddeles tilladelse til det ansøgte projekt. 
 
Da projektet ikke vurderes at have væsentlig indflydelse på vandløbets 
afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har Kolding Kommune valgt at 
fravige høringsproceduren jf. § 17 i reguleringsbekendtgørelsen. 

Godkendelsens varighed 
Anlægsarbejdet skal være udført senest 3 år fra godkendelsesdatoen. Hvis dette ikke 
er tilfældet bortfalder godkendelsen. 

Anlægsarbejdes igangsætning 
Anlægsarbejdet forventes igangsat hurtigst muligt og inden klagefristens udløb. Dette 
sker i så fald for ansøgers egen regning og risiko. 

Lovgrundlag 
Denne afgørelse træffes med hjemmel i: 

Lovbekendtgørelse 2019-11-25 nr. 1217 om vandløb: 
§ 47 Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden 
vandløbsmyndighedens godkendelse. 
samt 
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Bekendtgørelse 2016-06-27 nr. 834 om vandløbsregulering og –restaurering 
m.v. 
§ 9 Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden 
vandløbsmyndighedens godkendelse. 

§ 17 Vandløbsmyndigheden kan i sager efter § 5 og § 9 fravige bestemmelserne i §§ 
14- 16, når sagen angår en foranstaltning, der ikke skønnes at have væsentlig 
indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold. 

Anden lovgivning 
Denne afgørelse omfatter ikke godkendelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv 
ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet. 
 
Projektet er dog vurderet i forhold til naturbeskyttelseslovens § 3, da vandløbet er 
omfattet af denne. Krydsningen af vandløbet kræver ikke dispensation fra 
naturbeskyttelsesloven, da der ikke er risiko for tilstandsændring af vandløbet i 
forbindelse med projektet. 

Vurdering i henhold til habitatdirektivet 
Det fremgår af bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 2091 af 12. november 
2021), at der skal foretages en vurdering af, om et påtænkt projekt kan påvirke et 
Natura 2000 område væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder sted uden 
for Natura 2000 områder, men som kan have betydning ind i Natura 2000 området. 
Desuden vurderes om projektet i forhold til den generelle beskyttelse af visse dyre- og 
plantearter. 
 
Området er registreret som leveområde for odder på Miljøstyrelsens biodiversitetskort. 
Der er fundet ekskrement fra odder ca. 600 meter syd for krydsningen, jf. Danmarks 
Naturdata og arter.dk. Derudover er der ingen konkrete fund af bilag IV-arter 
nærmere 1.000 meter fra krydsningen.  
 
Nærmeste Natura2000 område er Bolderslev Skov og Uge Skov (DK009X180), som 
ligger ca. 1.000 meter nord for krydsningen. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at projektet ikke vil beskadige yngle- og rasteområder 
for dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV a) eller ødelægge plantearter, som 
er optaget i habitatdirektivets bilag IV b), ligesom krydsningen vil ikke påvirke 
Natura2000 området, blandt andet, da der ikke arbejdes direkte i vandløbet. 

Aktindsigt 
Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør vandløbsloves § 77. 
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Klage m.v. 
Afgørelsen kan påklages til Miljø og -Fødevareklagenævnet efter reglerne i 
klagevejledningen. Klagefristen er 4 uger fra den dato godkendelsen er meddelt. 
Klagefristen udløber således d. 8. februar 2023. 

Klagevejledning 
Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan I klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. I klager via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af 
www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor 
I logger på ligesom I plejer, typisk 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. Hvis I 
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet 
anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden 
videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer 
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Når I klager, skal I betale et gebyr (900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for 
virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau)). I betaler gebyret 
med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som 
udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er 
særlige grunde til det. Klagegebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis 
medhold i klagen. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. I tilfælde, hvor offentlig 
annoncering har fundet sted, regnes klagefristen fra offentliggørelsen uanset tidspunkt 
for eventuel individuel underretning. I vil få besked, hvis der modtages klage. 

Kopi sendt til 
• Ejer af matr. nr. 14 og 403, Uge Ejerlav, Uge  
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk  
• Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk  

 
 
Venlig hilsen 
 
Tobias Brødsgaard Knudsen 
Vandløbsmedarbejder 

Vedlagt 
• Oversigtskort  

mailto:dn@dn.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
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Figur 1: Oversigtskort der viser det omtrentlige tracé for vandløbskrydsningen. 
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