
 

Bilag 1  

Ansøgningsskema 

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor 

det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirknin-

ger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets 

oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5. 

Basisoplysninger Tekst  

Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Højtvandssikring af sommerhusområde i Høll 
 
Der anlægges et 2 km langt dige, som starter i nord ved Strandhusvej og forløber langs bebyggelsen mod syd. Herefter fortsæt-
ter diget mod vest og endelig mod syd langs den oprindelige Hvidbjergvej til motortrafikvejen.  
 
Diget etableres med overkant i terrænkote 2,00. Kronebredden bliver op til 1 meter. Diget er nærmere beskrevet i projektbeskri-
velsen. 
 
Diget placeres så tæt som muligt mod skel ved beboelser. Der laves et antal overgange, som sikrer adgangen til stranden. 
 
Der etableres et højvandslukke, hvor Mose-Høll bækken løber under Hvidbjergvej. Højvandslukket sikrer mod tilbageløb ved høj-
vande. 

 

 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på 

bygherre 
Vejle Kommune 
Teknik & Miljø 
Kirketorvet 22 
7100 Vejle 
 
Att: Finn Thoft Jensen, e-mail: finto@vejle.dk 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på 

kontaktperson 
COWI 
Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby 
Att: Jonas Klinck, jokc@cowi.com, tlf.: 41 76 00 93 

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav.  Projektet er beliggende på matr.nr., ejerlav: 
58a, Gårslev By, Gårslev 
58ar, Gårslev By, Gårslev 
58b, Gårslev By, Gårslev 



58as, Gårslev By, Gårslev 
58ap, Gårslev By, Gårslev 
58av, Gårslev By, Gårslev 
58au, Gårslev By, Gårslev 
58at, Gårslev By, Gårslev 
39bø, Gårslev By, Gårslev 
39kf, Gårslev By, Gårslev 
39k, Gårslev By, Gårslev 
39kl, Gårslev By, Gårslev 
39bh, Gårslev By, Gårslev 
39bf, Gårslev By, Gårslev 
39ax, Gårslev By, Gårslev 
79, Gårslev By, Gårslev 
39km, Gårslev By, Gårslev 
80, Gårslev By, Gårslev 
55ay, Gårslev By, Gårslev 
55f, Gårslev By, Gårslev  
55av, Gårslev By, Gårslev 
40cn, Gårslev By, Gårslev 
40co, Gårslev By, Gårslev 
40l, Gårslev By, Gårslev 
40a, Gårslev By, Gårslev 
40cp, Gårslev By, Gårslev 
40g, Gårslev By, Gårslev 
40cv, Gårslev By, Gårslev 
9a, Nebbegård Hgd., Gårslev 
34c, Nebbegård Hgd., Gårslev 
27c, Nebbegård Hgd., Gårslev 
7000a, Nebbegård Hgd., Gårslev 
31b, Nebbegård Hgd., Gårslev 
7k, Nebbegård Hgd., Gårslev 
7000f, Nebbegård Hgd., Gårslev 

Projektet berører følgende kommune el-

ler kommuner (omfatter såvel den eller 

de kommuner, som projektet er placeret 
i, som den eller de kommuner, hvis miljø 

kan tænkes påvirket af projektet) 

Vejle Kommune  



Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – 

Målestok angives. For havbrug angives 

anlæggets placering på et søkort. 

  



Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 

1:5.000 med indtegning af anlægget og 

projektet (vedlægges dog ikke for stræk-

ningsanlæg). 

 

 



Forholdet til VVM reglerne Ja  Nej    

Er projektet opført på bilag 1 til lov om 

miljøvurdering af planer og programmer 
og konkrete projekter (VVM). 

   x 
 

Er projektet opført på bilag 2 til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer 

og af konkrete projekter (VVM). 

 x   Projektet er opført på bilag 2 under hhv.:  
 
-10k: Kystanlæg til modvirkning af erosion og maritime vandbygningskonstruktioner, der kan ændre kystlin-
jerne, som f.eks. skråningsbeskyttelser, strandhøfder og diger, dæmninger, moler, bølgebrydere og andre 
konstruktioner til beskyttelse mod havet bortset fra vedligeholdelse og genopførelse af sådanne anlæg. 
 
-10f: Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb. 
 
-10m: Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er 
omfattet af bilag 1.  

Projektets karakteristika  Tekst  

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de area-

ler, som projektet omfatter angives navn 

og adresse på de eller den pågældende 

ejer, matr. nr. og ejerlav 

Ejer, matr.nr., ejerlav: 

 

Søren Haugaard og Carina Holm Andersen, 58a, Gårslev By, Gårslev 

Søren Haugaard og Carina Holm Andersen, 58ar, Gårslev By, Gårslev 
Søren Haugaard og Carina Holm Andersen, 58b, Gårslev By, Gårslev 

Søren Haugaard og Carina Holm Andersen, 58as, Gårslev By, Gårslev 

Christian Jeggesen Lysemose og Louise Lysemose Mink, 58ap, Gårslev By, Gårslev 

Karen Johanne Clemmensen, 58au, Gårslev By, Gårslev 
Helle og Steen Valentin Printzlau, 39bø, Gårslev By, Gårslev 

Asta Rasborg Holm, 55ay, Gårslev By, Gårslev 

Jakob Stig Hedensted og Trine Tandrup, 55f, Gårslev By, Gårslev  

Steen og Helle Guldmann Thychosen, 40cn, Gårslev By, Gårslev 
Erik Klüver, 40l, Gårslev By, Gårslev  

Svend Møller Grauslund Sørensen, 40a, Gårslev By, Gårslev 

Person med navne- og adressebeskyttelse, 40g, Gårslev By, Gårslev 

Bo & Peter Frandsen, 40cv, Gårslev By, Gårslev 
Sabine Natalia og Martin Huusmann, 9a, Nebbegård Hgd., Gårslev 

Anna Inga Buhl Nielsen, 27c, Nebbegård Hgd., Gårslev 

Carsten Askebjerg Madsen, 31b, Nebbegård Hgd., Gårslev 

Hans Jørgen Lind, 7k, Nebbegård Hgd., Gårslev 
Vejdirektoratet, 7000f, Nebbegård Hgd., Gårslev 

 

Der er indgået mundtlige aftaler med de ejere, hvis matrikler berøres af projektet. 

2. Arealanvendelse efter projektets reali-

sering. Det fremtidige samlede bebyg-

gede areal i m2 
Det fremtidige samlede befæstede areal i 

m2 

  

 

Slusebygværk ca. 15 m² 
 

0 m² 

 



Nye arealer, som befæstes ved projektet 

i m2 

0 m²  

 3. Projektets areal og volumenmæssige 

udformning 

Er der behov for grundvandssænkning i 
forbindelse med projektet og i givet fald 

hvor meget i m 

 

 
 

 

 

Projektets samlede grundareal angivet i 
ha eller m 
 

 

Projektets bebyggede areal i m² 

 

Projektets nye befæstede areal i m² 

 

Projektets samlede bygningsmasse i m³ 

 

Projektets maksimale bygningshøjde i m 
 

Beskrivelse af omfanget af eventuelle 

nedrivningsarbejder i forbindelse med 

projektet 

 

 

 
 

I forbindelse med udlægning af diger vil der på strækninger, hvor grundvandsspejlet står tæt på terræn, eventuelt være behov for mid-

lertidig afvanding med drænrender og pumpesumpe.  

 
For udførelsen af slusen forudses behov for en midlertidig grundvandssænkning med en dyb filterboring for at sikre, at der kan udgraves 

og arbejdes tørt. Afvandingsvandet udledes til § 3-vandløbet, Mose-Høll Bækken. 

 

 
Permanent dige-areal: 15.600 m², midlertidig arbejdsvej og oplagringspladser, strandeng beliggende bag ved diget (dvs. oversvømmes 

ikke længere): 4853 m² 

 

15 m² slusebygværk 
 

0 m² 

 

0 m³   
 

0 m der etableres ikke bygninger. Diget vil have en maksimal højde på 2 m  

 

 
  

Sløjfning af eksisterende ledningsanlæg (vandløb som løber under diget syd) – Injicering af ledning med beton under Hvidbjergvej.  

Opbrydning/optagning/nedtagning af indhegning inkl. pæle og tråd. Ca. 460 m 

Nedtagning og deponering: betonbænk ud for Sommerstien. 

4. Projektets behov for råstoffer i an-

lægsperioden 
Råstofforbrug i anlægsperioden på type 

og mængde: 

 

 
 

 

 

 
 

Vandmængde i anlægsperioden 

 

Affaldstype og mængder i anlægsperio-
den 

 

  

 
 

Til opbygning af diget benyttes 8.200 m³ leret råjord og 1200 m³ muld. Derudover benyttes der 150 m³ bundsand, 110 m³ stabilgrus 

og 22 m³ stenmel.  

 
Træ til trapper, som skal indover diget. 

Hegn (træ og tråd) 460 m (som erstatning for det der nedtages). 

Gennemkørselbygværk ved sluse: to betonfløjvægge ca. 10 m³ og 2 tons armeringsstål.  

 
Der vil være et mindre forbrug af vand til vanding af grusveje for at minimere støvgener.  

 

 

Ledningsanlæg, indhegning inkl. pæle og tråd, betonbænk 
 

 

Der vil være et mindre omfang af spildevand i forbindelse med den daglige drift af byggepladsen. 



Spildevand til renseanlæg i anlægsperio-

den 

 

Spildevand med direkte udledning til 
vandløb, søer, hav i anlægsperioden 

 

Håndtering af regnvand i anlægsperio-

den 
 

 

Anlægsperioden angivet som mm/åå – 

mm/åå 

 

  

Der vil ikke ske direkte udledning af spildevand til vandområder i anlægsperioden. 

 
 

I anlægsperioden vil regnvand nedsive. Oppumpet grundvand fra grundvandssænkningen udledes til § 3-vandløbet, Mose-Høll Bæk-

ken. 

 
 

Anlægsarbejdet forventes at vare fra 04/21 til 09/21. 

Projektets karakteristika  Tekst  

5. Projektets kapacitet for så vidt angår 

flow ind og ud samt angivelse af place-
ring og opbevaring på kortbilag af råstof-

fet/produktet i driftsfasen: 

Råstoffer – type og mængde i driftsfasen 

Mellemprodukter – type og mængde i 
driftsfasen 

Færdigvarer – type og mængde i drifts-

fasen 

Vandmængde i driftsfasen 

Der er ikke tale om produktion og dermed ingen flow ind og ud.   

 
 

 

 

 
  

6. Affaldstype og årlige mængder, som 

følge af projektet i driftsfasen: 
Farligt affald: 

Andet affald: 

Spildevand til renseanlæg: 

Spildevand med direkte udledning til 
vandløb, sø, hav: 

 

Håndtering af regnvand: 

  

Ikke relevant 
Ikke relevant 

Ikke relevant 

Ikke relevant 

 
Ikke relevant 

 

Håndtering af regnvand sker som i dag ved nedsivning. 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

7. Forudsætter projektet etablering af 

selvstændig vandforsyning? 

   x    

8. Er projektet eller dele af projektet om-

fattet af standardvilkår eller en branche-

bekendtgørelse? 

   x  

9. Vil projektet kunne overholde alle de 
angivne standardvilkår eller krav i bran-

chebekendtgørelsen? 

 -  - 
 

10. Er projektet eller dele af projektet 

omfattet af BREF-dokumenter? 

   x  



11. Vil projektet kunne overholde de an-

givne BREF-dokumenter? 

 -  -  

12. Er projektet eller dele af projektet 

omfattet af BAT-konklusioner? 

   x  

13. Vil projektet kunne overholde de an-

givne BAT-konklusioner? 

 -  - 
 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

14. Er projektet omfattet af en eller flere 

af Miljøstyrelsens vejledninger eller be-

kendtgørelser om støj eller eventuelt lo-
kalt fastsatte støjgrænser? 

 x   Støj i anlægsfasen er omfattet af forskrifter for bygge- og anlægsarbejde med  

hjemmel i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, BEK nr. 844 af 23. juni 2017 (Miljøaktivitetsbe-

kendtgørelsen). 
 

Vejle Kommune har nedenstående retningslinjer for byggestøj: 

• Når der vælges maskiner og arbejdspladsen indrettes, skal det sikres, at naboer og andre bliver generet 

mindst muligt af støj og støv fra arbejdet. 

• Arbejdet skal som udgangspunkt udføres inden for almindelig arbejdstid, dvs. hverdage mellem kl. 7.00 

og 18.00 samt lørdage mellem kl. 7.00 og 14.00. 
• Der kan søges om dispensation til at udføre støjende bygge- og anlægsarbejde uden for normal arbejds-

tid hos Teknik & Miljø, Vejle Kommune. 

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde 

de eventuelt lokalt fastsatte vejledende 

grænseværdier for støj og vibrationer? 

 x    

16. Vil det samlede projekt, når anlægs-
arbejdet er udført, kunne overholde de 

vejledende grænseværdier for støj og vi-

brationer? 

 x   https://mst.dk/luft-stoej/stoej/stoejgraenser/  

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens 

vejledninger, regler og bekendtgørelser 

om luftforurening? 

 x   Anlægsarbejdet er omfattet af:  

- EU-forordning 2016/1628 - krav vedrørende emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler fra forbræn-

dingsmotorer 
 

- BEK nr. 9316 af 03/03/2006. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr. 

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde 

de vejledende grænseværdier for luftfor-

urening? 

 x     

19. Vil det samlede projekt, når anlægs-

arbejdet er udført, kunne overholde de 
vejledende grænseværdier for luftforure-

ning?  

 x    

  

20. Vil projektet give anledning til støv-

gener eller øgede støvgener 

I anlægsperioden? 

 

  

 

x 

  

 

 

 

 

 

Støvgener i anlægsperioden kan forekomme. Støvgenerne minimeres ved afdækning af jorddepoter, vanding og 

renholdelse af veje m.m.  

https://mst.dk/luft-stoej/stoej/stoejgraenser/


I driftsfasen?  x 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

21. Vil projektet give anledning til lugtge-
ner eller øgede lugtgener 

 

I anlægsperioden? 

 
I driftsfasen? 

  
 

 

x 

  
 

 

 

 
 x 

Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.  
 

  
Brug af våd klæg/råjord KAN forårsage mindre lugtgener i nærområdet under anlægsfasen.  

22. Vil anlægget som følge af projektet 
have behov for belysning som i aften og 

nattetimer vil kunne oplyse naboarealer 

og omgivelserne 

I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

  
 

 

  

  
 

 

 

 x  
 x 

 

23. Er anlægget omfattet af risikobe-

kendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om 

kontrol med risikoen for større uheld 

med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 
2016? 

   x   

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

24. Kan projektet rummes inden for lo-

kalplanens generelle formål? 

 -  - Vejle Kommune oplyser, at der ikke er behov for at lave lokalplan for projektet ej heller er der behov for dispensa-

tion i forhold til eksisterende lokalplaner i området. 

25. Forudsætter projektet dispensation 
fra gældende bygge- og beskyttelseslin-

jer? 

 x   Næsten hele projektområdet er beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjen og der er dermed behov for dispen-
sation herfor.  

26. Indebærer projektet behov for at be-

grænse anvendelsen af naboarealer? 

   x   

27. Vil projektet kunne udgøre en hin-

dring for anvendelsen af udlagte råstof-

områder? 

   x  

28. Er projektet tænkt placeret indenfor 

kystnærhedszonen? 

 x    

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

29. Forudsætter projektet rydning af 

skov? 

(skov er et bevokset areal med træer, 
som danner eller indenfor et rimeligt 

tidsrum ville danne sluttet skov af høj-

stammede træer, og arealet er større 

end ½ ha og mere end 20 m bredt.) 

   x I forbindelse med etablering af grøft og dige, ryddes beplantning af rynket rose, krat og enkelte yngre træer og 

krat på den sydlige del af digestrækningen. 

30. Vil projektet være i strid med eller til 
hinder for realiseringen af en rejst fred-

ningssag? 

   x  



31. Afstanden fra projektet i luftlinje til 

nærmeste beskyttede naturtype i hen-

hold til naturbeskyttelseslovens § 3. 

    0 m  

Størstedelen af projektområdet er placeret inden for områder med beskyttet natur. Det medfører en direkte på-

virkning af 5512 m² strandengsarealer samt 2937 m² engareal. Diget har en indirekte påvirkning på det bagved-

liggende strandareal, svarende til 4853 m² strandeng, som afskæres fra den tidsvise saltvandsdækning. 
   

Installation af sluseanlæg sker i et § 3-vandløb (Vandløbet ikke er målsat i vandområdeplanerne). 

32. Er der forekomst af beskyttede arter 

og i givet fald hvilke? 

 x   Der er registreret odder (bilag IV-art), omkring projektområdet, se nærmere i vedlagte projektbeskrivelse. Vejle 

Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har registreret vandflagermus og dværgflagermus i området. Da 

der ikke skal fældes større, ældre træer i forbindelse med projektet, formodes projektet ikke at påvirke flagermus-
arter eller deres levesteder negativt.  

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til 
nærmeste fredede område. 

    0 m til fredningen af Hølsminde, Rands Fjord (reg. nr.: 07783.00). Den sydlige del af diget ligger indenfor frednin-
gen af Rands Fjord. Se § 5 i fredningen vedr. højvandssikring og dispensation.  

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til 
nærmeste internationale naturbeskyttel-

sesområde (Natura 2000-områder, habi-

tatområder, fuglebeskyttelsesområder og 

Ramsarområder). 

    Projektområdet er placeret 6 km fra Natura 2000-område nr. 78 (nord for Vejle Fjord). Natura 2000-området om-
fatter Fuglebeskyttelsesområdet F45 og Habitatområde H67. 

35. Vil projektet medføre påvirkninger af 
overfladevand eller grundvand, f.eks. i 

form af udledninger til eller fysiske æn-

dringer af vandområder eller grund-

vandsforekomster? 

 x   Der vil blive etableret en højvandssluse i § 3-vandløbet Mose-Høll Bækken. Installationen er permanent, men slu-
sen vil kun være lukket i tilfælde af ekstremt højvande som sikring mod tilbageløb i området.  I slusens anlægs-

fase vil der eventuelt være behov for grundvandssænkning, hvor det oppumpede grundvand vil udledes til § 3-

vandløbet. 

 
Syd for Mose-Høll Bækken løber en grøft/afvandingskanal, som lukkes af permanent ved digets overskæring.  Af-

vandingskanalen omlægges til at følge Gl. Hvidbjergvej og frem til § 3-vandløbet Mose-Høll Bækken.  

36. Er projektet placeret i et område med 

særlige drikkevandinteresser? 

   x 
 

37. Er projektet placeret i et område med 

registreret jordforurening? 

   x 
 

38. Er projektet placeret i et område, der 

i kommuneplanen er udpeget som om-

råde med risiko for oversvømmelse. 

 x   Høll sommerhusområde med vejarealer er identificeret som et område med høj risiko for oversvømmelse ved sky-

brud og stormflod/havstigninger i tillæg nr. 11 til kommuneplan 2013-2025. 

39. Er projektet placeret i et område, 

der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget 
som risikoområde for oversvømmelse? 

   x   

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

40. Er der andre lignende anlæg eller ak-
tiviteter i området, der sammen med det 

ansøgte må forventes at kunne medføre 

en øget samlet påvirkning af miljøet (Ku-

mulative forhold)? 

   x   

41. Vil den forventede miljøpåvirkning 

kunne berøre nabolande? 

   x   



42. En beskrivelse af de tilpasninger, an-

søger har foretaget af projektet inden 

ansøgningen blev indsendt og de på-

tænkte foranstaltninger med henblik på 
at undgå, forebygge, begrænse eller 

kompensere for væsentlige skadelige 

virkninger for miljøet? 

    Ved inddragelse af § 3-beskyttet natur skal der laves erstatningsnatur for de arealer som er direkte og indirekte 

påvirket. Erstatningsnaturen skal udgøre et areal, der er dobbelt så stort, som det der udtages. Vejle Kommune 

identificerer område til erstatningsnatur nord for projektområdet. 

 

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger. 

Dato:________________________ Bygherre/anmelder:___________________________________ 

Vejledning  

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det 

forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive pro-

jektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige 

hjemmesider. 

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-
pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-

pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed. 

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed. 

 


