
 

 

Anlæg og Infrastruktur 
Teknik og Miljø 
Vejle Kommune  
Att: Marianne Højen Hansen 
 
 
 
 
 
 
 
Tilladelse til forlængelse af rørunderføring, Slelde Bæk 
 
Vejle Kommune har den 10. oktober 2022 modtaget en ansøgning om tilla-
delse til forlængelse af en rørunderføring under knabberupvej i Skibet i for-
bindelse med etablering af et fortov.   
 

 
Figur 1: Oversigtskort  
 
Ansøgningen har været i offentlig høring i perioden fra den 11. oktober til 
den 8. november 2022. En nabo har indgivet et mundtligt høringssvar vedrø-
rende udformningen og udseendet af rørunderføringen. Høringssvaret er ind-
arbejdet i vilkårene til denne tilladelse.   
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J. nr.:

06.02.03-P19-26-22 

Kontaktperson:

Martin Barsøe

Mobilnr.:21 81 85 50 

E-post:MBANI@vejle.dk 

Her bor vi:

Kirketorvet 22, Teknik & 

Miljø - Vand, 7100 Vejle

 Tlf.:
vandmiljo@vejle.dk · www.vejle.dk
Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14
Telefonåbningstider: Mandag-onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-14



Side: 2/13 

 - 2 -

Kommunens afgørelse 
Regulering af vandløb er omfattet af miljøvurderingslovens § 21, jf. bilag 2, punkt 10f. Projektet 
er derfor VVM-screenet, og kommunen har truffet afgørelse om, at en særlig vurdering af virk-
ninger på miljøet fra det ansøgte projekt ikke er nødvendig. Afgørelsen er truffet efter § 25 i mil-
jøvurderingsloven.  
 
Der meddeles hermed tilladelse efter § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering 
mv., jf. vandløbslovens §17 og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, jfr. § 3 på 
følgende vilkår:  
 

1. Vandløbet skal falde jævnt uden hydrauliske fald 
2. Rørdiameteren skal som minimum være tilsvarende det eksisterende rør 
3. Rørafslutningen skal være skrå så røret er i smig med skråningsanlægget og skjules med 

natursten/kampesten i størrelsen 200-600mm.  
4. Røret skal være i natur/jordfarver så det skæmmer mindst muligt 
5. Det rørlagte tilløb umiddelbart syd for rørunderføringen skal åbnes op og retableres i 

samarbejde med Vejle Sportsfiskerforening 
6. Anlægsarbejdet må ikke give anledning til materialeflugt eller anden forurening, der kan 

skade vandløbet. 

7. Alle udgifter til projektet påhviler ansøger  

8. Vandløbsmyndigheden skal underrettes, når arbejdet påbegyndes og når det afsluttes, så-
ledes at projektet kan synes, inden entreprenøren forlader arbejdsstedet. 

 
Sagsfremstilling 
 
Ansøgningen 
I overensstemmelse med § 12 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. be-
skriver ansøgningen følgende:  
 
1) Formål og begrundelse for reguleringen 
 
Baggrunden for projektet er, at der skal etableres et nyt fortov ved Knabberupvej nord for bebyg-
gelsen. Projektet er udpeget iht. prioriteringslisten for mindre anlæg, og som en del af ruten for 
rekreative stiforbindelse i kvartererne ved Svalevej og Krogagervej.  
Nu er der imidlertid af økonomiske årsager lagt op til nogle ændrede tiltag ud over de allerede 
anmodede. Nemlig at hvor vi i stedet for etablering af en bro, forlænger eksisterende underførte 
Ø800 rør ved Rugballe bæk. 
 
2) Oversigtskort og detailplaner 
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Figur 2: detailkort 
 
3) Berørte ejendomme 
 
Vandløbsreguleringen foretages på: 
 
Ejerlaug Matr. nr. Ejer 
Slelde By, Skibet 7000f Vejmatrikel 
Slelde By, Skibet 6aæ Vejle Kommune 
Østengård, Skibet 7000d Vejmatrikel 
Østengård, Skibet 2ek Privat 
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4) Udgifter  
 
Udgifterne til forlængelsen af rørledningen forventes at blive en del af fortovsentreprisen. 
 
5) Tidsplan for arbejdets udførelse 
 
I udbud til januar og forventet udførelse i marken til marts – april 2023. 
 
Administrationsgrundlag 
 
Slelde Bæk er et privat vandløb og er ifølge gældende vandplan målsat som vandløb med god 
økologisk tilstand for de fire kvalitetselementer smådyr, fisk, vandplanter og alger. Der må ikke 
gives tilladelse til projekter, der kan give anledning til at miljømålet ikke kan nås, eller at den ak-
tuelle tilstand forringes. 
 
Vandløbet er desuden omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.  
 
Projektområdet ligger 3 km fra Natura2000-område nr 81 ’Øvre Grejs Ådal’. Udpegningsgrund-
laget for Natura2000-området fremgår af nedenstående tabel.  
 
Tabel 1: Udpegningsgrundlag for natura 2000 område Øvre Grejs Ådal 

Nr. Habitatområde Kode Udpegningsgrundlag 

1014 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior) 

1096 Bæklampret (Lampetra planeri) 

1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 

1355 Odder (Lutra lutra) 

3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 

3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter el-

ler store vandaks 

3260 Vandløb med vandplanter 

6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig 

bund (* vigtige orkidélokaliteter) 

6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller 

mindre sur bund 

6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte 

med blåtop 

6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyg-

gende skovbryn 

7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 

7230 Rigkær 

81 Øvre Grejs Ådal 

9120 Bøgeskove på morbund med kristtorn 
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9130 Bøgeskove på muldbund 

9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig 

jordbund 

91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 

 
 
Kommunens vurdering 
 
Miljømål 
 
Den samlede økologiske tilstand for Slelde Bæk er ’høj økologisk tilstand’.  
 
Insekter: 
 
Miljømålet insekter i Slelde Bæk er faunaklasse 5. Den aktuelle tilstand er jf. statens basisana-
lyse (2019) faunaklasse 7.  
Vandløbenes tilstand beregnes med Dansk Vandløbsfaunaindeks, DVFI, hvor miljøtilstanden be-
skrives på en skala fra 1-7, hvor 1 karakteriserer et manglende eller ensidigt dyreliv, som ofte in-
deholder et stort antal forureningstolerante arter. DVFI 7 beskriver modsat et vandløb, hvor til-
standen er af høj kvalitet, og i disse vandløb findes en fauna, der oftest er både arts- og individrig 
– og med en række af rentvandsarter. 
Ved nærmeste vandløbsstation (32000495) er tilstanden vurderet til faunaklasse 7. Stationen er 
placeret 50 meter nedstrøms projektområdet (figur 3) 
Det er kommunens vurdering, at vandløbsreguleringen ikke vil bidrage negativt i forhold til, at 
Slelde Bæk fortsat overholder kravene til smådyr i vandløbet. 
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Fi-
gur 
3: 

oversigtskort over vandløbsstation 32000495 
 
Fisk:  
 
Den aktuelle økologiske tilstand for fisk er jf. statens basisanalyse (2019) høj.   
Ørredindekset anvendes primært til kvalitetsbestemmelse i type 1 vandløb, det vil sige i vandløb 
på op til to meters bredde, men kan også anvendes i større vandløb, hvor der er god strøm og 
groft substrat, og hvor ørred- og/eller lakseyngel forekommer. I type 1vandløb vurderes tilstan-
den ud fra antallet af laksefiskeyngel pr. 100 m2 vandløb, i større vandløb vurderes tilstanden ud 
fra antallet af laksefiskeyngel pr. 100 meter vandløb. 
På station 32000495 er der fundet 268 ørredyngel pr. 100 m2 vandløb svarende til høj økologisk 
tilstand. 
 
I Slelde Bæk er der registreret følgende rødlistede habitatarter og/eller opmærksomhedskræ-
vende arter: «ørreder (Salmo trutta (LC - livskraftige)) og rundmundet bæklampret (Lampetra 
planeri . Bæklampret er desuden på habitatdirektivets bilag II liste over arter, der kræver streng 
beskyttelse 
Det er kommunens vurdering, at vandløbsreguleringen ikke vil bidrage negativt i forhold til, at 
Slelde Bæk fortsat overholder kravene til fisk i vandløbet. 
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Vandplanter (makrofytter)og alger: 
 
Den aktuelle tilstand er jf. statens basisanalyse ukendt. 
Staten har generelt ikke vurderet tilstanden for alger og vandplanter. 
 
Natura2000 
 
Vejle Kommune skal, jf. § 7 i bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter, fore-
tage en vurdering af, om projektet vil påvirke Natura 2000 området væsentligt.  
 
Der er ingen hydraulisk forbindelse mellem vandløbet og natura 2000 området, og det er derfor 
kommunens vurdering at projektet ikke vil påvirke området eller dets udpegningsgrundlag.  
 
Bilag IV-arter 
 
Inden for en radius af 2 km er følgende arter, som optræder på habitatdirektivets bilag IV registreret: 
Stor vandsalamander (Triturus cristatus), Spidssnudet frø (Rana arvalis) og Odder (Lutra lutra) 
Kommunen har vurderet, at projektet ikke beskadiger eller ødelægger disse bilag IV-arters yngle- og 
rasteområder. 
 
I øvrigt 

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.  
 
Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden lovgivning. 
 
Hvis der er spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte undertegnede på mail vand-
miljo@vejle.dk eller telefon 21 81 85 50 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Martin Barsøe 
Biolog – Vandmiljø 
Vejle Kommune  
 
 
 
 
 
Klagevejledning efter vandløbsloven 
Afgørelsen kan inden 4 uger efter offentliggørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

mailto:vandmiljo@vejle.dk
mailto:vandmiljo@vejle.dk
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Klageberettiget er: 
 ansøger,  
 enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald  
 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 
 Danmarks Naturfredningsforening 
 Danmarks Sportsfiskerforbund. 
 Kystdirektoratet 
 
Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven 
Afgørelsen kan inden 4 uger efter offentliggørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.   
 
Klageberettiget er: 
 adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige re-

kreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 

Klagevejledning efter miljøvurderingsloven 
Der kan klages over denne afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelsen. Der kan kun klages over 
retlige spørgsmål 
 
Klageberettiget er:  
adressaten for afgørelsen 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører 
 kommunen 
 miljøministeren 
 enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald 
 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 
 landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur 

og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på be-
tingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer 
dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

 
Eventuel klage efter vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven skal 
være skriftlig og skal indsendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden klagefristens 
udløb.  
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Klagen skal sendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen på www.bor-
ger.dk  eller www.virk.dk  
 
Medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet har en klage opsættende virkning. 
Hvis der er klaget, må tilla delsen således ikke udnyttes. 
 
Hvis ansøger ikke inden 5 uger efter meddelelse har modtaget besked herfra om, at der er kom-
met klager, kan tilladelsen udnyttes. 
 
Offentliggørelse af afgørelserne 
Tilladelsen offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgorelser). Klagefri-
sten er 4 uger. 
 
Gebyr for klagesagsbehandling efter vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og miljøvurde-
rings- 
loven 
For behandling af klagen, der indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet skal du betale et 
gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkom-
mende. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets 
hjemmeside. Nævnet vil ikke påbegynde klagebehandlingen, før gebyret er modtaget.   
 
Domstolene 
Såfremt kommunens afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 må-
neder efter, at afgørelsen er meddelt. 
 
Hvis afgørelsen påklages, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen fra Miljø- 
og Fødevareklagenævnet foreligger. 
For afgørelser efter Vandløbsloven gælder ingen frist for sags-anlæggelse. 
 
 
Lovhenvisninger 
 
Vandløbsloven1217 af 25. januar 2019 
 
Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering 
Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016  
 
Naturbeskyttelsesloven 
Lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 
 
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter 
Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 

https://www.borger.dk/Sider/handlingsside.aspx?DomainServiceId=2d95deb1-a5cc-402b-bdd3-e5c7a3cb47ee&amp;PageId=3054e776-7259-41c3-b19b-3fce83d29e40
https://www.borger.dk/Sider/handlingsside.aspx?DomainServiceId=2d95deb1-a5cc-402b-bdd3-e5c7a3cb47ee&amp;PageId=3054e776-7259-41c3-b19b-3fce83d29e40
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/nmkn/Klag_til_Natur-_og_Miljoeklagenaevnet_-_for_virksomheder
http://www.vejle.dk/afgorelser
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Miljøbeskyttelsesloven 
Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 
 
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM)  
Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet 
Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse af 27. december 2016. 
 
Adresseliste   
Lodsejere  
Ansøger 
 
Fiskeristyrelsen, att. Bernt Wind  bpwi@fiskeristyrelsen.dk 
Fiskeriinspektorat Øst 
Eltangvej 230 
6000 Kolding 
 
Miljøstyrelsen   mst@mst.dk 
Haraldsgade 53 
2100 København Ø 
 
Kystdirektoratet   kdi@kyst.dk 
Højbovej 1 
7620 Lemvig      
 

Ferskvandsfiskeriforeningen  nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
 

Danmarks Sportsfiskerforbund  post@sportsfiskerforbundet.dk  
Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsten  
 
Vejle Sportsfiskerforening   vsf@vsf-vejle.dk 
Buldalen 13, 7100 Vejle 
 
DN Vejle    dnvejle-sager@dn.dk 
 
Vejle Kommune behandler personoplysninger om dig 
(følgende oplysninger er alene relevant i sager om privatpersoner, enkeltmandsvirksomheder el-
ler I/S) 
 
Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har indsamlet eller modtaget personoplys-
ninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi nemlig give dig en 
række oplysninger, når vi indsamler og behandler personoplysninger om dig. 
 
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

mailto:bpwi@fiskeristyrelsen.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:kdi@kyst.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:vsf@vsf-vejle.dk
mailto:dnvejle-sager@dn.dk
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Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet eller 
modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 
 
Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle 
Telefon: 76 81 00 00, Mail: post@vejle.dk - CVR-nr.: 29189900 
 
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren  
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vo-
res databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 
 
På mail: dpo.vejle@bechbruun.com 
På telefon: 72 27 30 02 
Via sikker post: https://dpo.bechbruun.com/vejle 
 
Pr. brev: 
DPO Vejle Kommune, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C 
CVR nr.: 38538071 
 
3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

 Regulering/restaurering af vandløb, herunder omklassificering 
 Indvinding af overfladevand 
 Landzonetilladelse 
 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 
 Vandløbsloven 
 Vandforsyningsloven 
 Naturbeskyttelsesloven 
 Miljøbeskyttelsesloven 
 Planloven 
 Databeskyttelsesloven § 5, stk. 1 
 Databeskyttelsesloven § 6, stk. 1 jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, litra e   
 

4. Kategorier af personoplysninger 
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 
☒ Almindelige personoplysninger  
☒ CPR-nummer  
 
Indsendes der andre personoplysninger af dig, som ikke er relevante for sagen, kan disse perso-
noplysninger blive journaliseret, men vil ikke indgå i sagens behandling. 
 
5. Modtagere eller kategorier af modtagere 
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 
 Til parter i sagen, f.eks. i forbindelse med en partshøring samt ved offentliggørelse af en afgørelse, el-

ler til andre relevante borgere i forbindelse med en eventuel nabohøring. 
 Vi annoncerer afgørelsen på kommunens hjemmeside 
 Digital MiljøAdministration. 
 
Generelle modtagere: 
☒ Andre offentlige myndigheder 
☐ Databehandlere 

mailto:post@vejle.dk
mailto:dpo.vejle@bechbruun.com
https://dpo.bechbruun.com/vejle
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☒ Eksterne rådgivere 
☒ Andre modtagere: Foreninger og interesseorganisationer som vi er pålagt at orientere om den trufne 
afgørelse.  
 
Disse personoplysninger kan være omfattet af en eventuel efterfølgende aktindsigtssag. 
 
6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 
Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS: 
 ☒ Nej ☐ Ja 
 
7. Hvor stammer dine personoplysninger fra 
Dette afsnit finder anvendelse, når vi indsamler oplysninger om dig hos andre end dig selv. 

 Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig gennem en anden ansøger. 
 Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig på baggrund af en klagehen-

vendelse. 
 
Med andre ord er afsnittet ikke relevant, hvis du som ansøger eller eventuel klager henvender dig 
til Vejle Kommune, da kommunen i disse tilfælde kun indhenter oplysninger om dig igennem 
din henvendelse.  
 
8. Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Den peri-
ode vi opbevarer oplysninger i, afhænger af den konkrete sagsbehandling, opfyldelsen af formålet med 
behandlingen samt den relevante lovgivning på området. Når vores behandling af dine personoplysninger 
er afsluttet, opbevares oplysningerne efter bestemmelserne i arkivloven. 
 
9. Automatiske afgørelser, herunder profilering 
Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering i den konkrete behandling af dine personoplys-
ninger. 
 
10. Dine rettigheder 
Efter Databeskyttelsesforordningen kan du til enhver tid benytte dig af dine rettigheder i forhold til Vejle 
Kommunes behandling af dine personoplysninger: 

 Du har ret til indsigt i de oplysninger, som Vejle Kommune behandler om dig 
 Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv 
 I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig 
 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger 
 Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Vejle Kommunes ellers lovlige behandling 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se kontaktop-
lysninger i afsnit 2. 
 
11. Retten til at trække samtykke tilbage 
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er betinget af et samtykke, har du til enhver tid ret til at 
trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tids-
punkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til tids-
punktet for tilbagetrækningen af dit samtykke. 
 
12. Klagevejledning 
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med Vejle Kommunes behandling af dine perso-
noplysninger. Du kan enten henvende dig til Vejle Kommunes databeskyttelsesrådgiver eller finde mere 
information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk 

http://www.datatilsynet.dk/


Side: 13/13 

 - 13 -

 


