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Dato: 6. maj 2022 

Sagsnr.: 2022-004302-2 

 

 

Høring af rørlægning af privat vandløb i skel mellem matr.nr. 26a Kindstrup By, 

Gelsted, og matr.nr. 4g og 3c Ellesø By, Ørslev 

 

Middelfart Kommune sender hermed udkast til tilladelse til rørlægning af privat vandløb i skel 

mellem matr.nr. 26a Kindstrup By, Gelsted, og matr.nr. 4g og 3c Ellesø By, Ørslev, i 4 ugers 

offentlig høring. Samtidigt offentliggøres VVM-screeningsafgørelse på kommunens 

hjemmeside. 

 

Baggrund 

Ejeren af Ørslevvej 2 ønsker at rørlægge vandløb i skel mellem matr.nr. 26a Kindstrup By, 

Gelsted, og matr.nr. 4g og 3c Ellesø By, Ørslev, på en ca. 40 meter lang strækning. 

Rørlægningen fremgår af kortbilag.  

 

Rørlægning af vandløb er en regulering og kræver jævnfør § 17 i vandløbsloven1 tilladelse fra 

vandløbsmyndigheden. 

 

Vandløbsmyndighedens bemærkninger 

Middelfart Kommune vurderer, at der kan tillades rørlægning af vandløbet på strækningen. 

Vandløbet er på strækningen ikke § 3 beskyttet og heller ikke målsat i Vandområdeplanerne. 

Vandløbet er rørlagt opstrøms den strækning, der ønskes rørlagt.  

 

Det er Middelfart Kommunes vurdering, at rørlægningen ikke ændrer vandløbets 

vandføringsevne. 

 

Høring 

Før Middelfart Kommune kan træffe en afgørelse om reguleringen, skal reguleringsprojektet i 

offentlig høring i 4 uger i henhold til § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –

restaurering m.v2. 

 

Høringen løber fra den 11. maj til den 8. juni 2022. Hvis du har bemærkninger til udkastet til 

tilladelse til rørlægning, skal du sende dem til Middelfart Kommune Teknik- og 

Miljøforvaltningen (NemID) (åbner nyt vindue) eller til Middelfart Kommune, Teknik- og 

Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart, senest den 8. juni 2022. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Klaus Schiøtt Kristensen 

   

                                           
1 Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb 
 
2 Nr. 834 af 27. juni 2016 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. 

https://minside.borger.dk/post?function=inbox&mailboxid=6900
https://minside.borger.dk/post?function=inbox&mailboxid=6900
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Vedlagt: 

Udkast til tilladelse til rørlægning af privat vandløb i skel mellem matr.nr. 26a Kindstrup By, 

Gelsted, og matr.nr. 4g og 3c Ellesø By, Ørslev 

Afgørelse VVM-screening med bilag 

 

 

Sendt til: 

Ejer af Ørslevvej 2 

Ejer af Ørslevvej 12 

Ejer af Ørslevvej 20 

 

 

Kopi til: 

Fiskeristyrelsen  

Kystdirektoratet  

Danmarks Naturfredningsforening 

Dansk Ornitologisk Forening 

Danmarks Sportsfiskerforbund 

Middelfart Vandløbslaug  

Friluftsrådet  

Miljøstyrelsen  
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Dato: 6. maj 2022 
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Tilladelse til rørlægning af privat vandløb i skel mellem matr.nr. 26a Kindstrup By, 

Gelsted, og matr.nr. 4g og 3c Ellesø By, Ørslev 

 

Ejeren af Ørslevvej 2 har søgt tilladelse til at rørlægge vandløb i skel mellem matr.nr. 26a 

Kindstrup By, Gelsted, og matr.nr. 4g og 3c Ellesø By, Ørslev, på en ca. 40 meter lang 

strækning.  

 

Rørlægning af vandløb er en regulering og kræver jævnfør § 17 i vandløbsloven1 tilladelse fra 

vandløbsmyndigheden. 

 

Afgørelse 

Middelfart Kommune meddeler i henhold til § 3 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -

restaurering m.v.2 jævnfør vandløbslovens § 17 tilladelse til at rørlægge vandløb i skel mellem 

matr.nr. 26a Kindstrup By, Gelsted, og matr.nr. 4g og 3c Ellesø By, Ørslev, på en ca. 40 meter 

lang strækning. Rørlægningen fremgår af nedenstående kort. 

 

 
 

Det skal i forbindelse med rørlægningen sikres, at alle eksisterende tilløb tilsluttes 

rørledningen. 

 

Økonomi 

Ejeren af Ørslevvej 2 afholder alle udgifter i forbindelse med rørlægningen. 

                                           
1 Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb 
 
2 Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v. 
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Projekt 

Vandløb i skel mellem matr.nr. 26a Kindstrup By, Gelsted, og matr.nr. 4g og 3c Ellesø By, 

Ørslev, ønskes rørlagt på en ca. 40 meter lang strækning, som angivet med rød streg på 

kortbilag. Vandløbet ønskes rørlagt, da det er vanskeligt at holde vandløbet fri for nedfaldende 

løv og grene, og da det er vanskeligt at klippe hækken, som står helt ud til vandløbet. 

Rørlægningen skal desuden tjene som overkørsel mellem markerne på matr.nr. 26a Kindstrup 

By, Gelsted, og matr.nr. 3c Ellesø By, Ørslev. Vandløbet rørlægges med Ø 110 mm slidset 

plastrør. I overkørsel kan lægges lukket rør. 

 

Vandløb 

Det omlagte dræn har via åben rende og eksisterende dræn udløb i Kingsgårdsløbet i st. 0 m. 

Kingsgårdsløbet er klassificeret som offentligt vandløb. Kingsgårdsløbet har via Gremmeløkke 

Å og Stor Å har udløb i Båring Vig. Vandløbene er i vandområdeplanerne målsat til god 

økologisk tilstand/godt økologisk potentiale. Kingsgårdsløbet, Gremmeløkke Å og Stor Å er 

omfattet af naturbeskyttelseslovens3 § 3. Båring Vig er øst for Stor Ås udløb en del af Natura 

2000 område Æbelø, havet syd for og Nærå Strand, der ligger 11 km nedstrøms 

vandløbsstrækningen, der ønskes rørlagt. 

 

Middelfart Kommune vurderer, at den ansøgte regulering er uden betydning for miljøtilstanden 

i Kingsgårdsløbet, Gremmeløkke Å, Stor Å og Båring Vig. 

 

Lovgrundlag 

Regulering af et vandløb kræver godkendelse efter vandløbslovens § 17. Sagen behandles 

efter vandløbslovens §§ 16-17 samt § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –

restaurering m.v. 

 

Anden lovgivning 

En vandløbsregulering er omfattet af VVM- screening (vurdering af virkninger på miljøet) 

jævnfør § 16 i lov om miljøvurderinger af planer og programmer og af konkrete projekter 

(bilag 2 punkt 10f)3. Det indebærer, at projektet skal screenes for, om der skal udarbejdes en 

VVM-redegørelse i henhold til § 17. Det er vurderet i VVM-screeningsafgørelse dateret den 5. 

maj 2022, at den ansøgte regulering ikke er omfattet af VVM-pligt.  

 

Udtalelser til projektet 

Reguleringen er sendt til Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen med anmodning om deres 

eventuelle bemærkninger i perioden 11. maj til 8. juni 2022. 

 

Høring 

Reguleringen har været i offentlig høring i perioden 11. maj til 8. juni 2022 (4 uger) jævnfør § 

15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v.2. 

 

Kommunen har modtaget følgende bemærkninger … 

 

Offentliggørelse 

Tilladelsen annonceres på Kommunens hjemmeside den XX. måned 2022. 

 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan i medfør af vandløbslovens1 kapitel 16 påklages til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er 

afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis 

klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

 

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives på Klageportalen, der findes på 

www.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har 

truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 

Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Klagegebyret opkræves af Miljø- og 

fødevareklagenævnet. Klagegebyrets størrelse offentliggøres på Nævnenes Hus hjemmeside: 

www.naevneneshus.dk 

                                           
3 Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM) 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 

Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.  

 

Hvis en klager ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal klager sende en 

begrundet anmodning til kommunen, der har truffet afgørelse i sagen. Kommunen 

videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 

hvorvidt anmodningen om fritagelse kan imødekommes. 

 

Klagen skal være indgivet via Klageportalen senest ved klagefristens udløb. Klagefristen 

udløber den XX. måned 2022 kl. 23.59. 

 

Hvis der klages rettidigt over en afgørelse, har klagen opsættende virkning, medmindre Miljø- 

og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at anlægsarbejder ikke må 

påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.   

 

Spørgsmål 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 88884936 eller E-mail: 

teksk@middelfart.dk. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Klaus Schiøtt Kristensen 

   

 

         

Vedlagt: 

Afgørelse VVM-screening med bilag 
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Dato: 5. maj 2022 

Sagsnr.: 2022-007166-2 

 

 

Afgørelse om VVM-screening af rørlægning af vandløb i skel mellem matr.nr. 26a 

Kindstrup By, Gelsted, og matr.nr. 4g og 3c Ellesø By, Ørslev 

 

Ejeren af Ørslevvej 2 har søgt tilladelse til at rørlægge vandløb i skel mellem matr.nr. 26a 

Kindstrup By, Gelsted, og matr.nr. 4g og 3c Ellesø By, Ørslev, på en ca. 40 meter lang 

strækning.  

 

Rørlægning af vandløb er en regulering og kræver jævnfør § 17 i vandløbsloven1 tilladelse fra 

vandløbsmyndigheden (Middelfart Kommune). 

 

Regulering af vandløb er omfattet af VVM (vurdering af virkninger på miljøet) jævnfør § 16 i 

miljøvurderingsloven2 (bilag 2 punkt 10f og 10g). Det indebærer, at projektet skal screenes 

for, om der skal udarbejdes en VVM-redegørelse i henhold til lovens § 17. 

 

Regulering af vandløb er opført på bilag 2, punkt 10f2: Anlæg af vandveje, som ikke er 

omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb. 

 

 
 

Ejeren af Ørslevvej 2 har indsendt et ansøgningsskema som beskrevet i 

miljøvurderingsbekendtgørelsens3 § 4, stk. 1, bilag 1 jævnfør § 19 i lovbekendtgørelse nr. 973 

af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)2. 

                                           
1 Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb 
 
2 Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM)  
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Afgørelse 

Kommunen skal vurdere, om rørlægning af vandløbet kan antages at få væsentlig indvirkning 

på miljøet (VVM-screening). Kommunen skal jævnfør miljøvurderingslovens1 § 21 træffe 

afgørelse om, hvorvidt den ansøgte VVM-screening er omfattet af krav om miljøvurdering og -

tilladelse (VVM-pligt). 

 

Middelfart Kommune har efter kriterierne i miljøvurderingslovens2 bilag 6 vurderet, at det 

ansøgte ikke er af et sådant omfang eller af en sådan karakter, at aktiviteterne må antages at 

kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. 

 

Det er kommunens vurdering, at rørlægning af vandløbet ikke vil forringe miljøtilstanden i eller 

omkring vandløbet.  

Det er kommunes vurdering, at rørlægningen af vandløbet ikke vil påvirke Natura 2000 eller 

andet beskyttelsesområde negativt eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- eller 

rasteområder for de dyrearter, der fremgår af Habitatdirektivets bilag IV. 

Middelfart Kommune vurderer på den baggrund, at rørlægning af vandløbet i skel mellem 

matr.nr. 26a Kindstrup By, Gelsted, og matr.nr. 4g og 3c Ellesø By, Ørslev, ikke er omfattet af 

VVM-pligt. 

 

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse men en afgørelse om, at projektet ikke skal 

gennemgå en VVM-proces, før kommunen kan træffe afgørelse i sagen. Gennemførelse af 

projektet forudsætter vandløbsmyndighedens tilladelse efter vandløbslovens1 § 17 til de 

ansøgte reguleringer.  

 

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i de oplysninger, som ejeren af Ørslevvej 2, 

5592 Ejby, har givet kommunen, og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, der er 

gældende på screeningstidspunktet.  

 

Hvis projektet ændres i forhold til forudsætningerne er ejeren af Ørslevvej 2, 5592 Ejby, 

forpligtet til at anmelde de påtænkte ændringer, jævnfør miljøvurderingslovens2 § 18 med 

henblik på at få afgjort, om ændringen udløser VVM-pligt.  

 

Afgørelsen offentliggøres på Middelfart Kommunes hjemmeside den 11. maj 2022. 

 

Klagevejledning 

Middelfart Kommunes afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, kan påklages for så vidt 

angår retlige spørgsmål jævnfør miljømålslovens § 492. Klagefristen udløber fire uger efter, at 

afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til 

den følgende hverdag. 

 

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives på Klageportalen, der findes på 

www.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har 

truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 

Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Klagegebyret opkræves af Miljø- og 

fødevareklagenævnet. Klagegebyrets størrelse offentliggøres på Nævnenes Hus hjemmeside: 

www.naevneneshus.dk 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 

Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.  

 

Hvis en klager ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal klager sende en 

begrundet anmodning til kommunen, der har truffet afgørelse i sagen. Kommunen 

videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 

hvorvidt anmodningen om fritagelse kan imødekommes. 

                                                                                                                                            
3 Bekendtgørelse nr. 913 af 30. august 2019 Bekendtgørelse 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) 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Klagen skal være indgivet via Klageportalen senest ved klagefristens udløb. Klagefristen 

udløber den 8. juni 2022 kl. 23.59. 

 

Spørgsmål 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 88884936 eller via e-

mail: teksk@middelfart.dk 

 

Civilt søgsmål 

Et eventuelt sagsanlæg skal i følge miljøvurderingslovens2 § 54 stk. 1, være anlagt inden 6 

måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, 

at den endelige afgørelse foreligger. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Klaus Schiøtt Kristensen 

   

 

         

Vedlagt: 

VVM screeningskema myndighed  

VVM anmeldeskema 

 

 

Kopi til: 

Ejeren af Ørslevvej 2, 5592 Ejby, matr.nr. 26a Kindstrup By, Gelsted (ansøger) 

Ejere af matr.nr. 4g og 3c Ellesø By, Ørslev 

Fiskeristyrelsen  

Kystdirektoratet  

Danmarks Naturfredningsforening 

Dansk Ornitologisk Forening 

Danmarks Sportsfiskerforbund 

Middelfart Vandløbslaug  

Friluftsrådet  

Miljøstyrelsen 

 

mailto:teksk@middelfart.dk


 Skema til brug for screening (VVM-pligt) 
 

VVM Myndighed  

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelse Ejeren af Ørslevvej 2 har søgt tilladelse til at rørlægge vandløb i skel mellem matr.nr. 26a 

Kindstrup By, Gelsted, og matr.nr. 4g og 3c Ellesø By, Ørslev, på en ca. 40 meter lang strækning.  

Navn og adresse på bygherre John Bisgaard, Ørslevvej 2, 5592 Ejby 

Bygherres kontaktperson og telefonnr. John Bisgaard 

Projektets placering Ørslevvej 2, 5592 Ejby, i skel mellem matr.nr. 26a Kindstrup By, Gelsted, og matr.nr. 4g og 3c 
Ellesø By, Ørslev 

Projektet berører følgende kommuner Middelfart Kommune 

Oversigtskort i målestok 

 



Kortbilag i målestok 

 

Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til 
miljøvurderingsloven? 

   X  

Er anlægget opført på bilag 2 til 
miljøvurderingsloven? 

 X    

 Ikke 

relevant 

Ja Bør 

undersøges 

Nej Tekst 

Anlæggets karakteristika:      

1. Arealbehovet i m2 X     

2. Er der andre ejere end bygherre  X   Ejer af Ørslevvej 12, matr.nr. 4g Ellesø By, 
Ørslev 

Ejer af Ørslevvej 20, matr.nr. 3c Ellesø By, 



Ørslev 

3. Det bebyggede areal i m2 og 
bygningsmasse i m3 

X     

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde 

i m 

X     

5. Anlæggets kapacitet for så vidt 
angår flow og opbevaring af: 

Råstoffer – type og mængde:  

Mellemprodukter – type og mængde: 

Færdigvarer – type og mængde: 

X     

6. Anlæggets kapacitet for 

strækningsanlæg 

X     

7. Anlæggets længde for 
strækningsanlæg: 

X     

8. Er anlægget eller dele af anlægget 
omfattet af: 

Standardvilkår: 

BREF-dokumenter: 

BAT-konklusioner: 

X     

9. Anlæggets behov for råstoffer – type 

og mængde: 

I anlægsfasen: 

I driftsfasen: 

X     



10. Behov for vand – kvalitet og 
mængde: 

I anlægsfasen:  

I driftsfasen: 

X     

11. Forudsætter anlægget etablering af 

yderligere vandforsyningskapacitet: 

X     

12. Affaldstype og mængder, som følge 
af anlægget: 

Farligt affald:  

Andet affald:  

Spildevand: 

X     

13. Kræver bortskaffelse af affald og 

spildevand ændringer af bestående 
ordninger: 

   X  

14. Overskrides de vejledende 
grænseværdier for støj og vibrationer: 

I anlægsfasen:  

I driftsfasen: 

   X  

15. Overskrides de vejledende 
grænseværdier for luftforurening: 

   X  

16. Vil anlægget give anledning til 

støvgener: 

I anlægsfasen:  

   X  



I driftsfasen: 

17. Vil anlægget give anledning til 
lugtgener: 

I anlægsfasen:  

I driftsfasen: 

   X  

18. Vil anlægget give anledning til 

lysgener: 

I anlægsfasen:  

I driftsfasen: 

   X  

19. Er anlægget omfattet af 

risikobekendtgørelsen: 

   X  

Anlæggets placering:      

20. Forudsætter anlægget ændring af 

den eksisterende arealanvendelse: 

   X  

21. Forudsætter anlægget ændring af 
en eksisterende lokalplan for området: 

   X  

22. Forudsætter anlægget ændring af 
kommuneplanen: 

   X  

23. Indebærer anlægget behov for at 

begrænse anvendelsen af naboarealer 
ud over hvad der fremgår af gældende 

kommune- og lokalplaner: 

   X  

24. Vil anlægget udgøre en hindring for 

fremtidig anvendelse af områdets 
råstoffer og grundvand: 

   X  



25. Indebærer anlægget en mulig 
påvirkning af sårbare vådområder: 

   X  

26. Er anlægget tænkt placeret 
indenfor kystnærhedszonen: 

   X  

27. Forudsætter anlægget rydning af 

skov: 

   X  

28. Vil projektet være i strid med eller 
til hinder for etablering af reservater 
eller naturparker: 

   X  

29. Kan anlægget påvirke 

registrerede, beskyttede eller 
fredede områder – 

Nationalt (fx § 3): 

Internationalt (Natura 2000): 

Forventes området at rumme 

beskyttede arter efter bilag IV: 

Forventes området at rumme danske 

rødlistearter: 

   X  

30. Kan anlægget påvirke områder, 
hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer 

allerede er overskredet: 

Overfladevand: 

Grundvand: 

Naturområder: 

   X  

31. Er projektet placeret i et område 
med særlige drikkevandsinteresser 

X X   Projektet påvirker ikke grundvand. 



eller/og indvindingsopland: 

32. Er projektet placeret i et område 
med registreret jordforurening: 

   X  

33. Tænkes anlægget etableret i et tæt 
befolket område: 

X   X  

34. Kan anlægget påvirke: 

Historiske landskabstræk:  

Kulturelle landskabstræk: 

Arkæologiske værdier/landskabstræk: 

Æstetiske landskabstræk:  

Geologiske landskabstræk: 

   X  

Kendetegn ved den potentielle 

miljøpåvirkning 

     

35. Er området, hvor anlægget tænkes 
placeret, sårbar overfor den forventede 
miljøpåvirkning: 

   X  

36. Er der andre anlæg eller aktiviteter 

i området, der sammen med det 
ansøgte medfører en påvirkning af 
miljøet (Kumulative forhold): 

   X  

37. Er der andre kumulative forhold?    X  

38. Den forventede miljøpåvirknings 

geografiske udstrækning i areal: 

X     

39. Omfanget af personer der forventes X     



berørt af miljøpåvirkningen: 

40. Vil den forventede miljøpåvirkning 
række ud over kommunens område: 

   X  

41. Vil den forventede miljøpåvirkning 
berøre nabolande: 

   X  

42. Forventes miljøpåvirkningerne at 

kunne være væsentlige – 

Enkeltvis:  

Eller samlet: 

   X  

43. Må den samlede miljøpåvirkning 
betegnes som kompleks: 

   X  

44. Er der stor sandsynlighed for 

miljøpåvirkningen: 

   X  

45. Er påvirkningen af miljøet – 

Varig:  

Hyppig:  

Irreversibel: 

   X  

Konklusion      

Giver resultatet af screeningen 
anledning til at antage, at det anmeldte 
projekt vil kunne påvirke miljøet 

væsentligt, således at der er VVM-
pligtigt: 

NEJ – Det vurderes, at rørlægning af vandløbet ikke kræver VVM-pligt. 

 



   

Ansøgningsskema 
 

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning 
af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant 
for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet 
udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes 
at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der 
behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat 
under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5. 
 
Basisoplysninger Tekst  
Projektbeskrivelse (kan 
vedlægges) 

Ejeren af Ørslevvej 2 har søgt tilladelse til at rørlægge vandløb i skel mellem 
matr.nr. 26a Kindstrup By, Gelsted, og matr.nr. 4g og 3c Ellesø By, Ørslev, 
på en ca. 40 meter lang strækning. 

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

 John Bisgaard, Ørslevvej 2, 5592 Ejby 

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

John Bisgaard 

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). 

Ørslevvej 2, 5592 Ejby, i skel mellem matr.nr. 26a Kindstrup By, 
Gelsted, og matr.nr. 4g og 3c Ellesø By, Ørslev 

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) 

 Middelfart Kommune 



   

Oversigtskort i målestok 
eks. 1:50.000 – Målestok 
angives. For havbrug 
angives anlæggets 
placering på et søkort. 

  
Kortbilag i målestok 
1:10.000 eller 1:5.000 
med indtegning af 
anlægget og projektet 
(vedlægges dog ikke for 
strækningsanlæg). 

 

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 af 
konkrete projekter 
(VVM). 

 X   Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 
 
Punkt 10f. Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 
1, kanalbygning og regulering af vandløb. 

Projektets karakteristika  Tekst  
1. Hvis bygherren ikke er 
ejer af de arealer, som 

Ejer af Ørslevvej 12, matr.nr. 4g Ellesø By, Ørslev 
Ejer af Ørslevvej 20, matr.nr. 3c Ellesø By, Ørslev 



   

projektet omfatter 
angives navn og adresse 
på de eller den 
pågældende ejer, matr. 
nr. og ejerlav 
2. Arealanvendelse efter 
projektets realisering. Det 
fremtidige samlede 
bebyggede areal i m2 
Det fremtidige samlede 
befæstede areal i m2 
Nye arealer, som 
befæstes ved projektet i 
m2 

Privat have/dyrket mark 

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 sker ingen grundvandssænkning i forbindelse med det ansøgte. 

4. Projektets behov for 
råstoffer i 
anlægsperioden 
Råstofforbrug i 
anlægsperioden på type 
og mængde: 

 Intet behov. 



   

Vandmængde 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 
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 
Vandmængde 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: 

 Ikke relevant. 

Projektets karakteristika  Ja Nej Tekst  
7. Forudsætter projektet    X   



   

etablering af selvstændig 
vandforsyning? 
8. Er projektet eller dele 
af projektet omfattet af 
standardvilkår eller en 
branchebekendtgørelse? 

   X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 

9. Vil projektet kunne 
overholde alle de angivne 
standardvilkår eller krav i 
branchebekendtgørelsen? 

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

10. Er projektet eller dele 
af projektet omfattet af 
BREF-dokumenter? 

   X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. 

11. Vil projektet 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? 

   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? 

   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? 

    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 

    Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse 
for overskridelsen 



   

vibrationer? 
17. Er projektet omfattet 
Miljøstyrelsens 
vejledninger, regler og 
bekendtgørelser om 
luftforurening? 

  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? 

    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? 

    Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse 
for overskridelsen. 

20. Vil projektet give 
anledning til støvgener 
eller øgede støvgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

   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 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 Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. 

23. Er anlægget omfattet 
af risikobekendtgørelsen, 
jf. bekendtgørelse om 
kontrol med risikoen for 
større uheld med farlige 

   X   



   

stoffer nr. 372 af 25. april 
2016? 
Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  
24. Kan projektet rummes 
inden for lokalplanens 
generelle formål? 

 X   Hvis »nej«, angiv hvorfor: 

25. Forudsætter projektet 
dispensation fra 
gældende bygge- og 
beskyttelseslinjer? 

  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? 

   X   

28. Er projektet tænkt 
placeret indenfor 
kystnærhedszonen? 

   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? 

   X   

31. Afstanden fra 
projektet i luftlinje til 
nærmeste beskyttede 
naturtype i henhold til 
naturbeskyttelseslovens § 
3. 

    Ikke relevant.  



   

32. Er der forekomst af 
beskyttede arter og i givet 
fald hvilke? 

   X   

33. Afstanden fra 
projektet i luftlinje til 
nærmeste fredede 
område. 

    Ikke relevant . 

34. Afstanden fra 
projektet i luftlinje til 
nærmeste internationale 
naturbeskyttelsesområde 
(Natura 2000-områder, 
habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområder 
og Ramsarområder). 

     Ikke relevant. 

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

   X Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. 

36. Er projektet placeret i 
et område med særlige 
drikkevandinteresser? 

 X   Ja, men ikke relevant.  

37. Er projektet placeret i 
et område med 
registreret 
jordforurening? 

  X 
 

38. Er projektet placeret i 
et område, der i 
kommuneplanen er 
udpeget som område 
med risiko for 
oversvømmelse. 

   X   

39. Er projektet placeret i 
et område, der, jf. 
oversvømmelsesloven, er 
udpeget som 
risikoområde for 
oversvømmelse? 

   X   




