
03-01-2023 
 

Side 1 af 5 
 

Forslag til afgrænsning af 
miljøvurdering 
 

Vandløbsregulativ for Omme Å 
 

 

 

  



03-01-2023 
 

Side 2 af 5 
 

Miljøvurderingsprocessen 

Vejle Kommune er påbegyndt arbejdet med at opdatere de gældende vandløbsregulativer for 

kommunens offentlige vandløb. Et vandløbsregulativ er et sæt af regler, som beskriver 

vedligeholdelsen, udformningen og anvendelsen af et offentligt vandløb. For at sikre at der bliver 

taget hensyn til miljøet ved udarbejdelsen af et nyt regulativ, skal kommunen foretage en 

miljøvurdering af det kommende regulativ. Ved en miljøvurdering gennemgår kommunen flere 

faser, hvoraf den første består af en tidlig inddragelse af relevante myndigheder samt 

offentligheden. Her udarbejdes et forslag til afgrænsning, som har til formål at indhente oplysninger 

og forslag til indholdet i miljørapporten. Nærværende forslag til afgrænsning er udarbejdet som 

første trin i processen for miljøvurdering af den kommende revision af regulativet for Omme Å.  

Loven som ligger til grund for miljøvurderingsprocessen, og som refereres til i denne rapport 

hedder ’Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)’ (lov 

bek. nr. 1976 af 27. oktober 2021) og kan findes på følgende hjemmeside: 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976   

Nedenstående skema viser miljøvurderingens 6 trin:    

Trin Status og bemærkninger 

1. Høring af berørte myndigheder samt 

offentligheden ved afgrænsning af 

miljørapport jf. lovens §§ 11, 32 

 

Nærværende forslag til afgrænsning er i høring 

hos berørte myndigheder og offentligheden fra 

3. januar 2023 til 1. februar 2023.  

2. Udarbejdelse af miljørapport på 

baggrund af afgrænsningen og 

oplysninger i bilag 4 og § 12, stk. 1. 

 

Udarbejdelsen af miljørapporten igangsættes 

efter høringsfristens udløb. Relevante 

høringssvar indarbejdes i den endelige rapport.  

3. Høring af offentligheden og berørte 

myndigheder, om udkast til 

vandløbsregulativ samt ledsagende 

miljørapport, jf. lovens § 32, stk. 3, nr. 

3, § 32, stk. 5 og § 38. 

 

Første udkast til vandløbsregulativet for Omme 

Å sendes i høring sammen med miljørapporten.  

4. Endelige godkendelse eller vedtagelse 

af vandløbsregulativ på baggrund af 

miljørapporten, høringssvar, og 

udarbejdelse af sammenfattende 

redegørelse, § 13, stk. 1 og 2. 

 

Politisk vedtagelse af regulativet ved Klima, 

Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune.  

5. Offentliggørelse af vandløbsregulativ, 

miljørapporten og den sammenfattende 

redegørelse til offentligheden samt 

berørte myndigheder, § 34, stk. 1 og 2. 

 

Så snart regulativet og den tilhørende 

miljørapport er vedtaget, offentliggøres disse 

på Vejle Kommunes hjemmeside. I denne fase 

har berørte borgere og 

myndigheder/organisationer mulighed for at 

klage over vedtagelsen.   

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976


03-01-2023 
 

Side 3 af 5 
 

6. Overvågning af vandløbsregulativets 

miljømæssige konsekvenser, § 12, stk. 

4 og § 14. 

 

Dette beskrives nærmere i den sammenfattende 

redegørelse.   

 

Forslag til afgrænsning 

En miljøvurdering kan undersøge indvirkningen af en plan eller et projekt på en lang række emner. 

Det kan for eksempel være den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, 

fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, 

herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk arv. Emnerne som 

undersøges, vil være forskellige alt efter hvilken type plan eller projekt der er tale om, og man 

starter derfor processen ved at afgrænse miljørapportens indhold.   

 

Formålet med afgrænsningen er dermed at fastlægge hvad miljørapporten skal indeholde. I denne 

fase foretages en nærmere afgrænsning af, hvilke miljømæssige forhold der kan forventes påvirket, 

og hvilke faktorer der bør undersøges nærmere, enten for at udelukke en påvirkning eller for at 

fastslå påvirkningens omfang og karakter. Nedenstående skema indeholder kommunens forslag til 

afgrænsningen af miljørapporten.  

 

Miljøvurderingslovens bilag 4 

Obligatorisk indhold i miljørapporten 

Forslag til afgrænsning af indhold i 

miljørapporten  

a) En skitsering af vandløbsregulativets 

indhold, hovedformål og forbindelser 

med andre relevante planer og 

programmer. 

 

Relevante planer og programmer: 

Naturbeskyttelsesloven, miljømålsloven, 

vandløbsloven, lov om okker, 

habitatbekendtgørelsen, kommuneplan, 

spildevandsplan, vandområdeplan, 
grundvandsbeskyttelse 

b) De relevante aspekter af den nuværende 

miljøstatus og dens sandsynlige 

udvikling, hvis vandløbsregulativet ikke 

gennemføres. 

 

Vandløbets fysiske tilstand og status i forhold 

til miljømål jf. gældende vandområdeplan.  

c) Miljøforholdene i områder, der kan 

blive væsentligt berørt. 

 

§ 3 områder, Natura 2000-områder, bilag IV-

arter, biologisk mangfoldighed, vandløbet. 

d) Ethvert eksisterende miljøproblem, som 

er relevant for vandløbsregulativet, 

herunder navnlig problemer på områder 

af særlig betydning for miljøet, som 

f.eks. fuglebeskyttelsesområder og 

habitatområder. 

 

§ 3 områder, Natura 2000-områder, bilag IV-

arter, biologisk mangfoldighed, vandløbets 

tilstand. 

e) De miljøbeskyttelsesmål, der er fastlagt 

på internationalt plan, fællesskabsplan 

eller medlemsstatsplan, og som er 

Gældende vandområdeplan, Natura 2000-

områder, bilag IV-arter. 
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relevante for vandløbsregulativet, og 

hvordan der under udarbejdelsen af 

vandløbsregulativet er taget hensyn til 

disse mål og andre miljøhensyn. 

 

f) Den sandsynlige væsentlige indvirkning 

(herunder sekundær, kumulativ, 

synergistisk, kort-, mellem- og 

langsigtet, vedvarende og midlertidig, 

positiv og negativ virkning) på miljøet, 

herunder på spørgsmål som den 

biologiske mangfoldighed, 

befolkningen, menneskers sundhed, 

fauna, flora, jordbund, vand, luft, 

klimatiske faktorer, materielle goder, 

kulturarv, herunder kirker og deres 

omgivelser, samt arkitektonisk og 

arkæologisk arv, landskab og det 

indbyrdes forhold mellem ovenstående 

faktorer. 

 

Det kan ikke på forhånd udelukkes, at 

regulativet kan få indvirkning på biodiversitet, 

beskyttet natur, Natura 2000-områder, bilag 

IV-arter og vandløbets tilstand. Disse emner 

behandles derfor i miljørapporten. 

Det vurderes usandsynligt at 

vandløbsregulativet derudover vil medføre 

væsentlig indvirkning på de øvrige parametre i 

det brede miljøbegreb, som derfor ikke vil 

indgå i miljørapporten. 

g) Planlagte foranstaltninger for at undgå, 

begrænse og så vidt muligt opveje 

enhver eventuel væsentlig negativ 

indvirkning på miljøet af 

vandløbsregulativets gennemførelse. 

 

Regulativtype og 

vedligeholdelsesbestemmelser. 

h) En kort skitsering af grunden til at 

vælge de alternativer, der har været 

behandlet, og en beskrivelse af, 

hvorledes vurderingen er gennemført, 

herunder eventuelle vanskeligheder 

(som f.eks. tekniske mangler eller 

mangel på knowhow), der er opstået 

under indsamlingen af de krævede 

oplysninger. 

 

Det eneste alternativ til vedtagelse af et nyt 

regulativ, som er relevant at belyse, er 0-

alternativet: Fastholdelse af det eksisterende 

regulativ.  

i) En beskrivelse af de påtænkte 

foranstaltninger vedrørende 

overvågning. 

 

Miljørapporten vil indeholde en beskrivelse af 

de påtænkte foranstaltninger vedrørende 

overvågning.  

j) Et ikke-teknisk resumé af de 

oplysninger, der blev givet under 

ovennævnte punkter. 

 

Miljørapporten vil indeholde et ikke-teknisk 

resumé.  
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Høring 

Nærværende forslag til afgrænsning er sendt i høring hos følgende myndigheder:  

• Vejle Kommune, Billund Kommune, Ikast-Brande Kommune 

• Miljøstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Naturstyrelsen 

Forslaget er desuden offentliggjort på Vejle Kommunes hjemmeside 

https://www.vejle.dk/borger/faa-indflydelse/hoeringer-og-afgoerelser  

Forslaget offentliggøres den 3. januar 2023. Fristen for at komme med forslag eller bemærkninger 

til afgrænsningen er den 1. februar 2023.  

Høringssvar skal sendes til vandmiljo@vejle.dk 

I øvrigt 

Har du spørgsmål til afgrænsningen, miljøvurderingsprocessen eller regulativer er du velkommen til 

at kontakte Martin Barsøe på telefon 21 81 85 50 eller mail mbani@vejle.dk 

 

Venlig hilsen 

 

Martin Barsøe 

Biolog – Vandmiljø 

Vejle Kommune 
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