
 

Att: Vejle Kommune 
Natur- og Friluftsliv 
Kirketorvet 22 
7100 Vejle 

21-05-2021 
 
Ansøgning om til etablering af minivådområde hos Ol e Thulstrup Bruhn Aldebertsmindevej 45, 7100 
Vejle, CVR:14662987 
 
Den første februar 2018 åbnede Landbrugsstyrelsen en ordning, hvor der kan søges tilskud til at etablere et 
åbent minivådområde. Minivådområder er et nyt kollektivt kvælstofvirkemiddel, som har en høj effekt på fjer-
nelse af nitrat og fosfor i drænvand. Sammen med skovrejsning og vådområder, skal minivådområder frem 
mod 2021 bidrage til at reducere udledningen af kvælstof med i alt ca. 2.400 tons. Dette vil kræve en etable-
ring af omkring 1.000-2.0000 minivådområder over hele landet.  
 
Et af disse minivådområder ønskes placeret på Alderbertsmindevej 45 på følgende matrikelnummer: 
 

• Ejendomsnummer: 6300008648 
• Matrikelnummer: 30d Højen By, Højen 

 
KL, Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen har i samarbejde med repræsentanter fra kommunerne udarbejdet 
en orientering til kommunerne om hvilke krav og mulige krav, plan-, miljø- og naturlovgivning stiller til ansøg-
ninger om tilladelse til at etablere minivådområder. Den orientering kan læses her 
 



 

Figur 1 Placering af projekt . : Minivådområde 

Generelle oplysninger om minivådområder (referencer og tekst findes her) 
 
Udformning, design og formål 
Et minivådområde består af et vådområde og et sedimentationsbassin. Vådområdet designes med flere bas-
siner, som renser drænvandet fra det eller de drænoplande, der afvander til minivådområdet. I tilknytning til 
vådområdet etableres et sedimentationsbassin, hvor sediment og partikelbundet fosfor bundfældes. Kvæl-
stoffjernelsen foregår primært ved biologisk omdannelse af nitrat til frit gasformigt kvælstof via mikrobiel de-
nitrifikation. Denitrifikationen er en anaerob proces og foregår primært i det iltfrie bundsediment, mens vand-
fasen i minivådområder med overfladestrømning altid er iltet. Planterne i minivådområdet er vigtige, da de 
bidrager til at forsyne bakterierne med kulstof til brug i den mikrobielle denitrifikation. Målinger af nærings-
stoffjernelse i de danske minivådområder er beskrevet i Kjærgaard et al. (2017a), Kjærgaard et al. (2017b), 
Kjaergaard et al. (submitted), Renato et al., (submitted), Renato et al. (submitted) 
 
 



 
Figur 2 Principskitse af design af minivådområde ( Kjærgaard, C. og Hoffmann, C.C. 2013. Konstruerede vådområder til målrettet reduktion af 

næringsstoffer i drænvand. Notat fra DCE – NationaltCenter for Miljø og Energi, og DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Landbrug, Aarhus Universi-

tet.) 

 
Minivådområder og afvanding 
Et minivådområde etableres i tilknytning til hoveddræn eller drængrøfter typisk i kanten af en mark eller i for-
bindelse med lokale lavninger i marken. Minivådområdet modtager drænvand fra det drænede oplandsareal 
til minivådområdet (drænopland). Drænoplandet omfatter for egnede arealer hele det sammenhængende 
drænsystem samt det direkte topografiske opland til dette, hvor minivådområdets areal udgør 1% af drænop-
landet. Minivådområdet bliver således en integreret del af drænsystemet, hvor det drænvand, der før havde 
afløb direkte til vandløbet, nu passerer gennem minivådområdet, før det løber ud i vandløbet. Ofte bevares 
det nuværende drænudløb, men det kan i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at ændre på placeringen af 
drænudløbet. Minivådområdet etableres med en faldhøjde på drænindløb, der sikrer, at der ikke sker stuv-
ning af vand bagud i marken, og minivådområdet etableres så vidt muligt med frit drænindløb. Den årlige af-
strømning via dræn til et vandløb påvirkes ikke ved etablering af et minivådområde på et eksisterende dræn-
system. I tilfælde hvor der ændres på drænsystemer f.eks. ved sammenlægning af flere drænsystemer, vil 
afstrømningspunkter til vandløbet blive ændret, men den samlede afstrømning over vandløbsdelstrækningen 
vil forblive uændret. 
 
Kvaliteten af drænvandet ved udløb fra minivådområdet 
Målinger af de danske minivådområder har endvidere vist at: 
 
• minivådområder påvirker ikke drænvandets pH. 
• iltindholdet i udløb fra minivådområder enten er i samme størrelsesorden eller højere end iltindholdet ved 

indløb til minivådområder. Minivådområder bidrager således til en generel iltning af drænvandet. Det an-
befales dog stadig som sikkerhedsforanstaltning at etablere en iltningstrappe ved udløb fra minivådom-
rådet. Derfor stiller Landbrugsstyrelsen krav om, at der skal være en iltningstrappe. 

• minivådområder påvirker ikke drænvandets udløbstemperatur i den primære afstrømningsperiode fra 
oktober til april. I sommerperioden, hvor drænafstrømningen er meget lav og/eller helt ophører, bliver 



drænvandets opholdstid i minivådområdet ofte over 100 dage. I perioder med stillestående vand kan 
drænvandstemperaturen i udløbsvandet i juli øges med op til 5 oC. 

 
Minivådområder, natur og landskab 
Den landskabelige påvirkning søges mindsket mest muligt bl.a. ved at placere anlægget mest hensigtsmæs-
sigt i forhold til eksisterende natur- og landskabsværdier.  
 
Tidsplan for projektet 
Projektstart: Tidligst juli/august 2021 
Projektafslutning: Senest august 2022 
Arbejdet ønskes igangsat lige efter høst 2021, når tilladelserne fra Vejle Kommune foreligger. 

 
Tekniske oplysninger 
 
Størrelse og udformning af anlæg 

 

 

Figur 3 Skitse for  placering af bassiner og dræn.   : Dybe zoner, : Lavvandede zoner,  : Sedimentationsbas-

sin, : Projektareal,  : udløb og iltningsbrønd eller iltningstrappe, : nuværende dræn, : indløb/drænomlæg-

ning / rørføring mellem bassiner. : pumpe  : kørefast vej, : vandløb, : rørlagt vandløb  

 
Teknisk beskrivelse af minivådområdet 
• Det samlede vandspejl af minivådområdet er ca. 1,34 ha, og er estimeret til at reducere mængden af 

kvælstof i Kolding Fjord med 944,79 kg N pr. år.  
• Minivådområdet etableres med pumpe. Pumpen placeres i en pumpebrønd og vil derfor ikke være mere 

synlig end en almindelig drænbrønd. Rør fra grøften til pumpebrønd dimensioneres i en størrelse, så 
denne samtidig fungerer som et pumpereservoir. Indløbskoten til minivådområdets sedimentationsbassin 
vil være ca. 5 cm over vandspejlskoten om vinteren ved stor afstrømning i dræn. Forventet indløbskote 



er da 70,05 cm. I grøften - ved udtaget af drænvandet til minivådområdet - placeres ca. 1 meter efter ud-
taget en spærring, hvor topkoten er ca. 10 cm over maksimal vandstand i pumpesumpen i pumpebrøn-
den. Ved pumpesvigt vil drænvandet derfor løbe direkte ud i Halskov Bæk som i dag. 
 

• Efter drænvandet har passeret minivådområdet, ledes det frit ud over en iltningsbrønd eller en iltnings-
trappe, som består af stenudlæg. Minivådområdets udløb etableres med et lille udløb 10 cm under ho-
vedudløbet, dette gøres for at forlænge perioden med afløb af vand fra minivådområdet. Det lille udløbs-
rør vil fungere automatisk hele tiden, når vandstanden i minivådområdet er over dennes kote. Når gen-
nemstrømningen i minivådområdet øges fra efteråret vil vandstanden stige op over det lille rør og det 
store afløb vil indgå som led i det samlede udløb. Det lille udløbsrør vil ved afsyning fra Landbrugsstyrel-
sen definere minivådområdets vandstandskote sammen med det store udløb. Den varierende vand-
standskote skal derfor kunne opfylde kravene til intervallerne i dybvandede og lavvandede bassinområ-
der jf. regelsættet i bekendtgørelsen for minivådområder. Dimensionen af det lille rør skal beregnes, så 
der fra minivådområdet kan afstrømme en passende mængde vand i perioder, hvor vandtilførslen fra 
drænene er mindre end fordampningen fra vandoverfladen i minivådområdet. Det vurderes, at en pas-
sende ”kontrolleret” afstrømning pr. dag vil svare til 2 mm i hele minivådområdets vandspejl. Det svarer 
til 27 m3 pr. dag eller 0,3 l pr. sek. 

 
• Brinkerne sås med en græsblanding. 
• Der bliver måske sået vandplanter ud i de lavvandede zoner, ellers vil de gro til af sig selv med tiden. 

Der vil ikke blive plantet invasive arter.  
• Drænoplandets størrelse er på 131 ha, og derfor er det estimeret, at der maksimalt udledes 131 l pr. sek. 

drænvand ud af minivådområdet, men den maksimale drænudledning fra minivådområdet vil variere be-
tydeligt fra afstrømningssæson til afstrømningssæson. 

• Minivådområder kræver som udgangspunkt ingen vedligeholdelse udover bortgravning af sedimentati-
onsbassinet med en regelmæssig frekvens på ca. 5 år (eller efter behov) kan foretages med en rende-
graver. Derudover foretager der grødeskæring i minivådområdets dybe zoner efter behov for at fremme 
en ensartet strømning og undgå kanaliseret strømning  

• Oprenset sediment fra sedimentationsbassinet fordeles på nærliggende marker.  
• Der vil være et dige rundt om det meste af minivådområdet. Digets top bliver mindst 3 m bred og får et 

indre og ydre skråningsanlæg med en hældning på max 30 grader. Diget vil ligge op til 1,65 m over det 
nuværende terræn på det sted hvor der er størst forskel (ved det sydøstlige del af minivådområdet). Her 
indplaceres digerne med et skråningsanlæg på 1:5 for at minimere digeudtrykket op til vandløbet. Der er 
ca. 20 meter mellem minivådområdets vandspejlskant og til vandløbskanten ved Halskov Bæk. På de 20 
meter er der plads til 3 meter digetop, 8,25 meter ydre skråningsanlæg og yderligere 8 meter fra digefod 
til vandløbskant. De steder hvor vandspejlet ligger under det nuværende terræn vil der være et skrå-
ningsanlæg med en hældning på max 30 grader. Den del af minivådområdet der ligger langs skoven vil 
have en lavere vandspejlskote end resten af minivådområdet.  

• Overskudjord fra projektet placeres som en forhøjning midt i projektarealet, samt i lavninger på marken 
nord og vest for minivådområdet. I lavningerne vil det ligge op til 0,5 m over terræn, og bliver placeret så 
det udjævner terrænet, for at forbedre dyrkningssikkerheden. Mellem bassinerne i projektarealet vil jor-
den ligge op til 1 m over terræn, kanterne af arealet vil blive tilpasset det omkringliggende areal. Der er 
tale om jord fra et almindeligt landbrugsareal i omdrift, og jorden er ikke forurenet. Påfyldningen vil ske 
under hensyntagen til vejrforhold for at undgå strukturskader ol.  

• Ifølge det virtuelle graveværktøj bliver der 1.100 m3 jord til indarbejdning i digerne og knap 9.000 m3 
jord til placering i de 2 lavninger i marken og mellem minivådområdets 2 vandspejle. På figur 4b ses det 
estimerede antal m3 jord til de enkelte placeringer. På figur 4a fremgår, at placeringerne for de 2 



områder skyldes generelt vandlidende arealer, hvor dyrkningssikkerheden ønskes forbedret. Sammen 
med placering af overskudsjord imellem de 2 vandområder placeres henholdsvis 5.400, 1.400 jord og og 
2.200 m3 imellem de 2 vandområder. Der er til illustration på vandlidende omdrifts-arealer anvendt for-
års foto fra 2015 i figur 4a. 

• Der bliver lavet en kørefast vej mellem vandløbet og minivådområdet fra en markvej ved skoven, og op 
til sedimentationsbassinet og pumpen.   

• Minivådområdet er forsøgt indpasset i terrænet ved at placere det i den laveste del af marken. Minivåd-
området vil ligge i terrasser for at udnytte terrænet. Den vestlige del af minivådområdet der ligger langs 
skovkanten forventes at ligge ca. 20-40 cm lavere end resten af minivådområdet. minivådområdets 
vandspejlskoter forventes at ligge indenfor intervallet 69,75-70,25 

• VejleMuseerne er blevet forespurgt i forhold til placeringen, og de ønsker at lave en arkæologisk forun-
dersøgelse i forbindelse med etablering af minivådområdet. 

• Trefor Vand A/S har en drikkevandsledning på 400 mm liggende i projektarealet. Vi har været i kontakt 
med Trefor, der velvilligt har været i området for at finde de eksakte koter på rørledningen. Placering af 
minivådområdet er tilpasset koterne af vandledningen, så der minimum er 60 cm mellem bund af mini-
vådområdet og top af vandledning. Denne placering er accepteret efter forhandling med Trefor Vand A/S 
ved planlægningsingeniør Jacob Granild i mail. Placering af vandledning med koter ift. minivådområdet 
fremgår af Figur 8. 

• Projektet er placeret udenfor § 3 beskyttede områder og Natura 2000, fredede områder, søbeskyttelses-
linje, åbeskyttelseslinje, fortidsmindebeskyttelseslinje, skovbyggelinje, kirkebyggelinje og strandbeskyt-
telseslinje.  

 

 
Figur 4a Skitse for placering af overskudsjord – Placering i  marken, hvor driften er udfordret pga. 
vandlidende arealer. Forårsfoto 2015.  
 



 

Figur 5b Skitse for placering af overskudsjord – m3 placerin g : Terrænregulering 10-50 cm, : ter-

rænregulering 20-100 cm, : Projektareal.  
 



Figur 6 Visuel jordpålægning og afgravning   

 
Oplysninger om drænoplandet 
 
• Liste over matrikler i drænoplandet, der er ikke lavet forespørgsel blandt de øvrige lodsejerne i oplandet.  
 

Matr.nr.: Ejerlav: Ejendomsnummer.: 

29b Højen By, Højen 6300001847 

35a Højen By, Højen 6300008370 

35b Højen By, Højen 6300008648 

34b Højen By, Højen 6300008648 

30a Højen By, Højen 6300008648 

34c Højen By, Højen 6300008648 

30d Højen By, Højen 6300008648 

28f Højen By, Højen 6300008653 

36d Højen By, Højen 6300008653 

29a Højen By, Højen 6300008653 

43k Højen By, Højen 6300008884 

41h Højen By, Højen 6300008884 

37e Højen By, Højen 6300011810 

28a Højen By, Højen 6300011826 

27a Højen By, Højen 6300011843 

34a Højen By, Højen 6300012066 



41c Højen By, Højen 6300013071 

27g Højen By, Højen 6300023039 

28e Højen By, Højen 6300042773 

 
• Vandet der ledes ind i minivådområde tages fra et privat drænsystem. Vandet i minivådområdet hentes 

fra eksisterende grøft mod nord inden dennes udløb til Halsskov Bæk, se figur 2. I en tidligere minivåd-
områdeansøgning fra 2019 blev drænvandet udtaget direkte fra Halskov Bæk, hvilket blev underkendt 
som mulighed fra Miljøstyrelsen ift. kommunens ansøgning om fravigelse af miljømålet i den øvre del af 
Halskov Bæk. Hovedbegrundelsen var, at minivådområder ikke må indtage vand fra vandløb men kun 
fra dræn. Dette er ændret i nærværende ansøgning, hvor vandet udtages fra åbent dræn, hvorved dræn-
oplandet samtidig er reduceret ift. 2019 ansøgningen. 

• Drænoplandets størrelse er på ca. 131 ha. Se nedenstående luftfoto for baggrund for estimering. 
• Der vil ikke være risiko for tilbagestuvning i systemet, da minivådområdet etableres med frit indløb. Di-

mensionen på drænudløbet er mindst lige så stort om drænindløbet. 
• Der vil blive lagt en drænledning nord for og parallelt med Aldebertsmindevej der fører en hovedledning i 

den østlige del af oplandet til en åben drængrøft langs marken. Vandet ledes fra grøften til en pumpe-
brønd, der pumper vandet op til minivådområdet. En drænledning der kommer fra vest, skal lægges om, 
så den ledes uden om minivådområdet. Figur 2 viser en skitse over rørledningerne. Den endelige place-
ring af nye rør og brønde afklares ved anlægsarbejdet. 

• Efter minivådområdet ledes vandet ud i Halskov bæk, lige efter en rørlagt strækning af bækken. Vandet 
vil ledes ud i bækken ca. 285 m efter det sted hvor det på grøften nu løber ud til bækken, ca.190 m af 
denne stækning er rørlagt. Den del af oplandet der kommer fra drænomlægningen nord for Aldeberts-
mindevej bliver udledt til vandløbet ca. 330 m opstrøms fra grøftens udløb til vandløbet. Minivådområ-
dets opland udgør ca. 50 % af vandløbets opland på det sted hvor vandet tages ind i minivådområdet, 
baseret på det topografiske opland.  
 



 

Figur 7 Minivådområdets drænopland. : Opland,  : Hoveddræn, : Projektareal,  : omlagt dræn 
 

 
Figur 8 Billederne viser et minivådområde med åbent bassin, som blev etableret i Fillerup i 2011. 



 
Figur 9 placering af vandledning samt koter for målte punkter i forhold til skitsen for minivådområdet.  

Kontaktinfo: 
For lodsejer - Ole Thulstrup Bruhn, Aldebertsmindevej 45, 7100 Vejle, 75863604, ole@aldebertsminde.dk  

For oplandskonsulent – Børge Olesen Nielsen, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens, 20328265, bon@velas.dk, 
www.oplandskonsulenterne.dk 

Med venlig hilsen 

 

Børge O. Nielsen 





Bilag 1 
I bekendtgørelse nr. 447 af den 10. maj 2017 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM): 

Basisoplysninger Tekst 
 

Projektbeskrivelse (kan vedlægges) 

 

Åbent minivådområde til rensning af nitrat i drænvand (detaljeret projektbeskrivelse tidligere fremsendt). 

 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre 

 

Ole Thulstrup Bruhn, Aldebertsmindevej 45, 7100 Vejle 

Tlf: 7586 3604 – email: ole@aldebertsminde.dk 

 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson 

 

Børge Olesen Nielsen - LMO, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens  

Tlf: 20328265 – email: bon@velas.dk 

 

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives 

anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for 

havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 

datum). 

Projektets adresse: Aldebertsmindevej 45, 7100 Vejle 

Matrikel: 30e Højen By, Højen 

 

 

Projektet berører følgende kommune eller 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 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug 

angives anlæggets placering på et søkort. 

 

 

: Minivådområdeprojekt 
 

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af 

anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) 

 

Målestok angives: 1:5000 



 

: Projektareal,  : Minivådområde, : Sedimentationsbassin 

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 Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. 

 Angiv punktet på bilag 1:  

 

 
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og konkrete projekter (VVM). 

X  Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 

10f 

  



Projektets karakteristika Tekst 
 

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter 

angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. 

og ejerlav 

 

ikke relevant 

 
2. Arealanvendelse efter projektets realisering 
 
Det fremtidige samlede bebyggede areal í m2  
 
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 
 
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2 

Arealet vil blive anvendt til et minivådområde til rensning af drænvand, samt et omkringliggende areal med et 

dige/skråningsanlæg. Der skal også etableres en pumpe ved sedimentationsbassinet, der skal pumpe vandet op i 

bassinet.  

 

 
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 m2 
 
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 

Der er ikke behov for grundvandssænkning.  

Projektarealet er 2,6 ha, minivådområdets vandspejl udgår ca. 1,34 ha af projektarealet 

 

Projektet inkluderer ikke bygninger eller befæstede arealer 

 
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden 

 
 Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: 
 
Vand- mængde i anlægsperioden 
 
Affaldstype og mængder i anlægsperioden 
 
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden 
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i 
anlægsperioden 
 
Håndtering af regnvand i anlægsperioden 
 
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå 
 

Anlægsarbejdet vil ligge i perioden: 07/21-08/22.  

  



Projektets karakteristika Tekst 
 
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt 
angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af 
råstoffet/produktet i driftsfasen:  
 
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen 
    
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen 
   
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen 
 
Vand – mængde i driftsfasen  
 

Ikke relevant 

 
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: 

Vandet fra minivådområdet udledes direkte til et vandløb (efter en iltningstrappe). Vandet vil få et lavere indhold af 

kvælstof og fosfor efter at have været igennem minivådområdet i forhold til drænvand der udledes til vandløbet nu. 

 

Projektets karakteristika Ja 
 

Nej Tekst 

 
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning? 
 

 X  

 
8. Er projektet eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår? Se 
Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk  

 X  
Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til punkt 10 

 
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår? 

   
Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes. 
 

 
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter? 
Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk  

 X  
Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til pkt. 12. 

 
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter? 

   
Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes. 
 

 
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner? 
Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk   

 X  
Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til punkt 14. 
 

 
  



Projektets karakteristika Ja 
 

Nej Tekst 

 
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? 
 

   
Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes. 
 

 
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens 
vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt 
fastsatte støjgrænser? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk   
 

 X  
Hvis ”ja” angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. 
 
Hvis ”nej” gå til pkt. 17. 
 

 
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte 
vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Se ovenfor 
 

   
Hvis ”nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen 

 
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne 
overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Se 
ovenfor. 
 

   
Hvis ”nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen 

 
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og 
bekendtgørelser om luftforurening? Se Miljøstyrelsens hjemmeside 
http://mst.dk  

 X Hvis ”ja” angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller 
bekendtgørelser. 
 
Hvis ”nej” gå til pkt. 20. 

 
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for luftforurening? Se ovenfor. 
 

   
Hvis ”Nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. 
 

 
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne 
overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Se 
ovenfor. 
 
Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, 
projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede 
luftforurening, medsendes disse oplysninger.  

   
Hvis ”Nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. 
 

 
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener 

 
- I anlægsperioden? 

 
- I driftsfasen? 

 

 X 
X 
 

 
Hvis ”ja” angives omfang og forventet udbredelse. 

 
  



Projektets karakteristika Ja 
 

Nej Tekst 

 
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener 
 

- I anlægsperioden? 
 

- I driftsfasen? 
 

 X 
X  

 
Hvis ”ja” angives omfang og forventet udbredelse. 

 
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 
 

 
Hvis ”ja” angives og begrundes omfanget. 

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. 
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige 
stoffer p.t. nr. 372 af 25. april 2016? Se hjemmesiden 
https://www.retsinformation.dk  

 X 
 

 

 
Projektets placering 
 

Ja Nej Tekst 

 
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? 
se 
http://kort.plansystem.dk/searchlist.html  
 

X   
Hvis »nej«, angiv hvorfor: 

 
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og 
beskyttelseslinjer? Se Danmarks Miljøportal 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  

 X  
Hvis ”ja” angiv hvilke: 
 

 
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer? 
 

 X  

 
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af 
udlagte råstofområder? Se Danmarks Miljøportal 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  
 

 X  

 
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Se 
Danmarks Miljøportal 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  
 

 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 højstammede træer, og 
arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.) 
 

 X  

 
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en 
rejst fredningssag? Se Danmarks Miljøportal 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  
 
 

 X  

 
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede 
naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3? Se Danmarks 
Miljøportal http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  
 

  Ca. 130 m (sø) eller ca. 10 m (vandløb).  
 

 
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke? Se 
Danmarks Miljøportal 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  
 

 X  

 
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. Se 
Danmarks Miljøportal 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  
 

  Ca. 2,15 km  

 
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale 
naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). Se Danmarks 
Miljøportal http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  
 

  Ca. 2,15 km (Højen Bæk)  

 
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller 
grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af 
vandområder eller grundvandsforekomster?  
   

X  Minivådområdet samler vand fra et dræn og en grøft der normalt ville udlede vandet til 2 
forskellige steder i vandløbet. Vandet vil blive udledt fra minivådområdet efter en rørlagt 
strækning af vandløbet. Udløbet vil ligge ca. 285 fra grøftens nuværende udløb, og ca. 615 
m fra drænets udløb. 
 
Vandet der udledes af minivådområdet, vil have et reduceret indhold af kvælstof og fosfor.  

 
36. Er projektet placeret i et område med særlige 
drikkevandinteresser? Se Danmarks Miljøportal 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ 
 

 X  

 
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? 
Se Danmarks Miljøportal 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  
 

 X  

  



38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er 
udpeget som område med risiko for oversvømmelse. Se Danmarks 
Miljøportal http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  

 X  

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, 
er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? Se hjemmesiden 
https://www.retsinformation.dk 

 X  

 
 

Projektets placering 
 

Ja 
 

Nej Tekst 

 
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der 
sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget 
samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? 
 

 X  

 
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande? 
 
 

 X  

 
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af 
projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller 
kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?  

  Der bliver etableret en iltningstrappe eller iltningsbrønd efter minivådområdet.  

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

 
 
Dato:  21-05-2021 Bygherre/anmelder: f. Ole Thulstrup Bruhn / Børge O. Nielsen 
 
 
Vejledning 
Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til 
via skemaet link. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke 
gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne 
miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på de angivne 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. 
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