Bodal Gods
Lårupvej 38
4295 Stenlille

Tilladelse til nedgravning af vandledning
Afgørelse
Sorø Kommune giver herved tilladelse til etablering af en vandledning mellem Sandlynggård og Bodal på nedenstående vilkår.
Afgørelsen er truffet efter vandforsyningslovens § 21.

Den 20-05-2019
J.nr. 13.02.01-P19-1-16
Ejendom: 9965

Vilkår
Vandledningen skal nedgraves i den tidligere banetrace, som beskrevet i ansøgning af
den 5/2 2019 og med den angivne placering i bilag 1. Terrænet skal genetableres
straks efter nedgravningen er udført og ledningen er tæthedsprøvet.

Natur og Miljø

Fortidsminder
I forbindelse med nedgravning af jordslangerne skal du være opmærksom på museumslovens regler i §§ 24, 25, 26, og 27. Det betyder blandt andet, at hvis der sker
arkæologiske fund i forbindelse med jordarbejdet, skal det straks standses og du skal
henvende dig til Museum Vestsjælland - tlf. 25 52 83 83 eller plan@vestmuseum.dk.
Jf. § 25 har du mulighed for at indhente museets udtalelse før anlægsarbejdet for at
undgå unødige forsinkelser og udgifter.

på hjemmesiden

Natura 2000-område og EF habitatarter
Dele af projektarealet er beliggende i Natura 2000-område, nr. 156, Habitatområde
137. Projektet kan have relevans for naturtyper og arter, som er oplistet i nedenstående skema, og som er en del af udpegningsgrundlaget for området.
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Natura 2000 området, hvor vandledningen nedgraves er i dag en del af ejendommens
omdriftsarealer, hvor Sorø Kommune vurderer at nedgravning af en vandledning ikke
vil påvirke nogen af de beskyttede naturtyper eller arter, hverken på kort eller på langt
sigt.
Redegørelse for sagen
Bodal Gods har den 5. februar 2019 ansøgt om tilladelse efter vandforsyningslovens §
21 til etablering af en vandledning fra Sandlynggård, Skuerupvej 30, 4295 Stenlille til
Bodal, Lårupvej 38, 4295 Stenlille ad den gamle tørvebanetrace. Ledningen bliver ca.
2 km lang. Ledningen skal etableres i den gamle banetrace. Bodal har indgået aftale
med de 2 grundejere på strækningen om etablering af vandledningen.
Bodal Gods har en markvandingstilladelse af den 26/3 2018 på 50.000 m³ årligt fra
boringen DGU 204.298. For at kunne vande arealer ved Bodal, ønskes transportledningen etableret.
Der er søgt om at nedgrave en ø 110 mm plastvandledning langs en gammel jernbanetracé, som ligger på det meste af strækningen. Vandledningen bliver ca. 2 km lang.
750 meter går gennem fredskov, hvor Miljøstyrelsen har dispenseret efter skovlovens
bestemmelser. De sidste ca. 700 meter af ledningen ligger i Natura-2000 område, nr.
156, habitatområde 137. På den berørte strækning er i dag marker som indgår i ejendommens omdriftsarealer.
Sammen med ansøgningen har ansøger indsendt aftaler med ejerne af matriklerne
3a, 3b og 10 a, Lårup By, Stenlille Sogn om nedgravning af vandledningen. De øvrige
matrikler som ledningen skal nedgraves på, matr. 1a, Sandlyng ejerlav, Stenlille Sogn
og 1b Lårup by, Stenlille sogn tilhører ansøger.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før klagefristen er udløbet og der ikke er indkommet
nogen klage eller når klager er færdigbehandlet i klageinstansen.
Begrundelse for afgørelsen
I denne sag er der et ubetydeligt indgreb i habitatområde 137, og Sorø Kommune
vurderer at det naturmæssigt ikke er bedre muligheder for andre tracéer, og på den
baggrund finder Sorø Kommune at der kan gives tilladelse til det ansøgte.
Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan jf. vandforsyningslovens § 75 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet Tænk samt enhver, der har en individuel, væsentlig
interesse i sagens udfald. Klagefristen for afgørelsen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt eller offentliggjort.
Afgørelsen bliver annonceret på Sorø Kommunes hjemmeside tirsdag den 21. maj
2019. Klagefristen er derfor tirsdag den 18. juni 2019, kl. 23.59.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal klagen indsendes digitalt til Sorø
Kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal. Klageportalen findes på
www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for

at klage. Gebyrets størrelse kan ses på www.nmkn.dk. Du 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. Hvis du ønsker at blive
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den
myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inde 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, jævnfør vandforsyningslovens § 81.
Med venlig hilsen
Christian Holt
Miljøsagsbehandler

Kopi:

Berørte grundejere
Miljøstyrelsen [mst@mst.dk]
Danmarks Naturfredningsforening [dn@dn.dk]
DN Sorø [dnsoroe-sager@dn.dk]
Danmarks Sportsfiskerforbund [post@sportsfiskerforbundet.dk]
Forbrugerrådet [fbr@fbr.dk]

Lovhjemmel:
Vandforsyningsloven
Lovbekendtgørelsen nr. 118 af 22/2 2018 af lov om vandforsyning m.v.
Boringsbekendtgørelsen
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land
Vandindvindingsbekendtgørelsen
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 832 af 27/6 2016 om vandindvinding og vandforsyning

Ledningstracé i Habitatområde 137

