Morten Leisted
Tangagervej 6
4180 Sorø

Tilladelse til overkørsel
Vi har modtaget en ansøgning om at måtte etablere en overkørsel over Tude å i vandløbets station ca. 1.370 m. Overkørslen ønskes placeret mellem matriklerne nr. 20p,
Pedersborg By, Pedersborg og nr. 11b, Fulby By, Bjernede. Ansøgningen er vist i
bilag 1, hvor der også er et kort med den ønskede placering og beskrivelse af overkørslen.

Den 23-02-2021
J.nr. 06.02.03-P20-3-20
Ejendom:

Natur og Miljø
Rådhusvej 8
4180 Sorø

Formålet er at kunne krydse vandløbet med store landbrugskøretøjer og derved undgå en længere omvej ad offentlige veje.

Se åbningstider
på hjemmesiden
www.soroe.dk

Sorø Kommune har vurderet, at der kan meddeles tilladelse til dette efter vandløbslo1
ven .

Kim Hansen
57876360

Tilladelse efter vandløbsloven
Sorø Kommune giver hermed tilladelse til at etablere overkørslen som beskrevet i
forundersøgelsen.
Tilladelsen gives på disse vilkår:
 At overkørslen udføres som beskrevet i ansøgningen (bilag1).
 At røret lægges så der ikke er bagfald i overkørslen.
 At bunden af rørene lægges så den er ca. 15 cm under regulativmæssig
bund. Det vil sige, at bunden skal ligge i kote ca. 31,45 DNN (31,38 DVR90).
Der fyldes op til regulativmæssig bund med groft grus.
 At arbejderne skal udføres så der ikke tilføres jord til vandløbssystemet.
Tilladelsen meddeles i henhold til vandløbslovens § 17 og 47, samt § 3 og 9 i be2
kendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v. , og er behandlet i henhold til kapitel 5 i denne, herunder § 17, da vandløbsmyndigheden ikke skønner, at
overkørslen har væsentlig indflydelse på vandets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

1
2

Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25/11/2019
Bekendtgørelse nr. 834 om vandløbsregulering og – restaurering af 27. juni 2016

kiha@soroe.dk

Tilladelsen skal udnyttes inden 3 år. Anlægsarbejdet skal afsluttes senest 3 måneder
efter, at det er påbegyndt.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven
Strækningen af Tude Å er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Der gives dispensation fra § 3 med samme vilkår, som nævnt ovenfor.

Vær også opmærksom på
Opdages en forurening ved arbejderne, skal du give kommunen besked om det ifølge
§ 21 i lov om miljøbeskyttelse.
Jordarbejder skal standses, hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder, og
fortidsmindet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland, Arkæologi, Forten 10,
3
4300 Holbæk. Tlf. 25 52 83 83 – E-mail: plan@vestmuseum.dk . Inden arbejdet påbegyndes, kan den, der udfører jordarbejdet, bede det lokale kulturhistoriske museum
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oplyse, om arbejdet indebærer risiko for ødelæggelse af fortidsminder.
Hvis museet i sin udtalelse vurderer, at der ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser på arealet, så skal evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgel5
se betales af Kulturministeren .
En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men den fritager
bygherre for udgifterne til en arkæologisk undersøgelse.
Redegørelse
Formålet med at etablere overkørslen er at kunne krydse vandløbet med store landbrugskøretøjer og derved undgå en længere omvej ad offentlige veje.
Strækningen af Tude Å er ikke målsat i henhold til den gældende Vandområdeplan
2015-2021 eller forslag til Vandområdeplan 2021-2027.
Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Da vandløbsbunden forløber
gennem overkørslen, vurderes påvirkningen af naturinteresserne at være ubetydelige.
Omgivelserne er generelt landbrugsmæssigt opdyrket, og der er ikke andre beskyttede naturtyper, hvor overkørslen ønskes placeret.

Afvandingsforhold
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Jf. museumslovens § 27
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Jf. museumslovens § 25
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Jf. museumslovens § 27 stk. 5.

Kommunen har beregnet den nødvendige diameter på røret til mindst 110 cm, hvilket
dækker 95 - 100 cm rørgennemløb og etablering af rørbunden15 cm nedgravet, så
der bliver en naturlig vandløbsbund gennem rørlægningen. Der er søgt om etablering
af en overkørsel på Ø120 cm, hvorved vandafledningsevnen er sikret.

Økonomi
Omkostningerne til gennemførelse af projektet afholdes af ejer af overkørslen.

Fremtidig vedligeholdelse
Vedligeholdelsen af den private overkørsel påhviler ejeren af ejendommen jf. regulativet for vandløbets pkt. 5.2: Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmeværker, overkørsler og vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam og grøde m.v., er samler sig ved
bygværker, jf. vandløbslovens § 27, stk. 4.

Tidsplan
Projektet ønskes gennemført snarest.

Vurdering af bilag IV arter
Kommunen skal ved administration af lovgivningen sikre, at yngle- og rasteområder
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for en række strengt beskyttede dyrearter (opført på habitatdirektivets bilag IV) ikke
bliver forringet. Arterne på Habitatdirektivets bilag IV er ligeledes beskyttet efter § 29 a
i Naturbeskyttelsesloven, hvor de kaldes bilag 3 arter.
Arter omfattet af beskyttelsen må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for
arten eller bestanden. Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier og yngle- eller rasteområder, der ikke må beskadiges eller ødelægges.
Kommunen er ikke bekendt med forekomst af bilag IV arter på de tilstødende arealer
eller i vandløbet. Det er kommunens vurdering, at uanset om visse af disse arter
(f.eks. stor vandsalamander, springfrø, spidssnudet frø eller arter af flagermus) skulle
forekomme i vandløbet eller arealerne nær overkørslen, har projektet en sådan karakter, at der ikke er risiko for en væsentlig negativ påvirkning, bl.a. fordi rindende vand i
vandløb ikke er gode ynglesteder for paddearterne.
VVM-screening.
Kommunen har vurderet projektet for sandsynlige betydninger af den indvirkning på
miljøet, der er omhandlet i §§ 16 og 21, afsnit III i Bekendtgørelse af lov nr. 973 af
25.06.2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
(VVM).
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Ifølge Bekendtgørelse nr. 1828 af 16. december 2015 om udpegning og administration af internationale

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

På baggrund heraf er det vurderet, at etableringen af overkørslen ikke vil medføre
væsentlige negativ miljøpåvirkninger. Reguleringen er derfor ikke omfattet af reglerne
om VVM-pligt, og der skal derfor ikke udarbejdes VVM-redegørelse og kommuneplanretningslinjer.
Kommunens vurdering udsendes som en selvstændig afgørelse samtidig med denne
afgørelse jf. vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven.

Afgørelsen offentliggøres
Afgørelsen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside http://soroe.dk/ den 23.
februar 2021.

Klagevejledning
Naturbeskyttelsesloven
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Som ansøger kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen efter
naturbeskyttelsesloven og evt. vilkår for afgørelsen. Andre klageberettigede er:
 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, og
 Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal klagen indsendes digitalt til Sorø
Kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal hos Nævnenes Hus. Klageportalen findes på www.naevneneshus.dk. Du logger på 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.naevneneshus.dk. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagefristen udløber
den 23.03.2021.
Hvis der klages, vil de involverede parter blive underrettet herom.

Vandløbsloven
Jf. Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., § 19., kan vandløbsmyndighedens godkendelse af et projekt, der forudsætter tilladelse eller godken7

jf. naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1 og § 86.

delse efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven eller fiskeriloven først meddeles, når der foreligger endelig afgørelse
efter disse bestemmelser.
Tilladelsen i henhold til vandløbslovens bestemmelser er derfor først gældende fra
udløbet af klagefristen for afgørelsen efter naturbeskyttelsesloven, og forudsætter, at
denne afgørelse ikke påklages. Derfor løber klagefristen 4 uger fra udløbet af klagefristen for dispensationen jf. naturbeskyttelsesloven, dvs. til d. 20. april 2021.
Afgørelsen kan i medfør af Vandløbslovens § 84 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:
 Den som afgørelsen er rettet til
 Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagen
 En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
Der gælder samme forhold for indsendelse af klage, gebyr mv, som beskrevet for
klage over dispensationen efter naturbeskyttelsesloven.
Med venlig hilsen
Kim Hansen
Miljøtekniker
Kopi af dette brev er sendt til:


Danmarks Sportsfiskerforbund. E-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk



Danmarks Sportsfiskerforbund, lokalt. E-mail: sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk



Sorø Lystfiskerforening. E-mail: peter.machholdt@mail.dk



Miljø- og Fødevareministeriet, Fiskeristyrelsen. E-mail@fiskeristyrelsen.dk



Sorø Vandløbslaug. E-mail: sorovandlobslaug@gmail.com



Bæredygtigt Landbrug. E-mail: jura@baeredygtigtlandbrug.dk
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Museum Vestsjælland. E-mail: plan@vestmuseum.dk
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Friluftsrådet. E-mail: fr@friluftsraadet.dk



Friluftsrådet i Sydvestsjælland. E-mail: sydvest@friluftsraadet.dk



Dansk Ornitologisk Forening. E-mail: natur@dof.dk



Dansk Ornitologisk Forening, Lokalforening. E-mail: soroe@dof.dk



Dansk Botanisk Forening. E-mail: nbu_sj@botaniskforening.dk



Danmarks Jægerforbund, v/ regionsformand. E-mail: Hunter@jensen.tdcadsl.dk



Danmarks Jægerforbund, lokalt. E-mail: seh@stiftsor.dk

Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Sorø
Kommunes behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne, hvilket sker ved at kontakte kommunen. Læs mere om dine rettigheder
her: http://soroe.dk/databeskyttelse

Bilag 1
Ansøgning om etablering af overkørsel
Jeg vil godt søge om en overgang over Tudeå, da vi har købt nabo ejendommen over
for med 7 hektar jord til (hestehavevej 7), så jeg kan køre direkte over. Ellers skal jeg
køre en omvej på 4.2 km, for at komme til den. Så jeg tænker, at den skal rørlægges,
så jeg har en overkørsel på 6m længde (9 m nederst, fordi rørenderne skråner), da jeg
skal kunne komme over med mejetærsker og såmaskine, som vejer over 10 tons.
Kommunen har beregnet den nødvendige diameter på røret til mindst 110 cm (95 100 cm + 15 cm nedgravet). Jeg vil derfor gerne lave overkørslen med en diameter på
1,20 m i riflet stålrør. Jeg laver det pænt med græs på sider og top, og er opmærksom
på, at jeg selv skal holde røret og ind- og udløbene fri for aflejringer mv., som kan
forringe vandafledningsevnen.
Jeg afholder selv alle udgifter vedr. etablering og vedligehold af overkørslen.
Overkørslen ønskes placeret mellem matriklerne nr. 20p, Pedersborg By, Pedersborg
og nr. 11b, Fulby By, Bjernede, som vist med rød prik på kortet nedenfor.
Mvh Morten Leisted
Tangagervej 6
4180 Sorø

Figur 1: Rød prik markerer, hvor overkørslen ønskes placeret.

