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Dispensation til oprensning af 16 regnvandsbassiner i Hedensted Kommune

Hedensted Spildevand A/S har 25. oktober 2017 søgt om dispensation til at oprense 16 
regnvandsbassiner i størrelsesordenen ca. 200-3000 m2. Nedenstående tabel viser regn-
vandsbassinernes placering, areal og periode for etablering samt ejerforhold.

Bassin ID Matrikel Adresse Areal (m2) Udgravet periode Ejer
RBHJ1 13r Hjortsvang By, 

Linnerup
Hjortsvangvej 21, 
Hjortsvang 600 2006-2008 HSPV

RBRM1 31b, Boring By, 
Hvirring

Boring 35B, 
Rask Mølle 741 2004-2006 HK

RBRM2 31b, Boring By, 
Hvirring

Møllersmindevej 
12B, Rask Mølle 478 2006-2008 HK

RBUL2 6bo, Uldum By, Ul-
dum

Højskolebakken, 
Uldum 1237 2008-2011 HSPV

RBUL3 17af, Uldum By, 
Uldum

Mekuvej, vest, Ul-
dum 407 1995-1999 HSPV

RBUL10 12ab, Uldum By, 
Uldum

Lars Larsensvej, 
Uldum 487 2006-2008 HSPV

RBØS1 21u, Kragelund By, 
Ø. Snede

Spættevej, Øster 
Snede 318 2006-2008 HSPV

RBKO1 18z, Korning By, 
Korning

Fredsbovænget, 
Korning 660 2008-2011 HK

RBST1 11a, Stenderup By, 
Stenderup

Fuglkær, Stenderup
165 2002-2004 HK

RBHE14 2c, Gesager, He-
densted

Kildeparken 10, He-
densted 2.100 2006-2008 HK

RBHE15 26a, Båstrup By, 
Ø. Snede

Kildeparken 25, He-
densted 413 2006-2008 HK

RBHE17 2f, Løsning By, 
Løsning

Snedkervej, Heden-
sted 2.257 2004-2006 HSPV

RBHE18 3b, Torup By, He-
densted

Udsigten, Heden-
sted 318 2002-2004 HK

RBHE19 95, Hedensted By, 
Hedensted

Hedensted Skovvej 
(nord), Hedensted 334 2006-2008 HSPV

RBHE20 96, Hedensted By, 
Hedensted

Hedensted Skovvej 
(syd), Hedensted 3.091 2006-2008 HSPV

RBDA2 31ee, Daugård By, 
Daugård

Tranevej, Daugård
592 2006-2008 HSPV

Alle bassinerne tilhører Hedensted Spildevand A/S (HSPV) eller Hedensted Kommune 
(HK). Placeringer kan ses af oversigtskort under Bilag.

Kommunens afgørelse

Regnvandsbassinerne er, pga. deres indhold af et naturligt plante- og dyreliv, omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3 om generelt beskyttede naturtyper, som søer, hvorefter til-
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standen ikke må ændres. Kommunen har dog mulighed for at dispensere herfra, hvis det 
vurderes, at det ansøgte ikke indebærer en tilstandsændring, der forringer naturtypen og 
dens levesteder for arter eller giver betydelige forstyrrelser af arter, som findes i områ-
det.

Søernes/regnvandsbassinernes karakter og tilgroningsgrad er vurderet at være sammen-
lignelige. Derfor vurderes oprensningen af dem at være af ens karakter, og derved kan 
der laves en samlet dispensation til oprensning.

Der gives dispensation efter § 65, stk. 3, jf. § 3, i lov om naturbeskyttelse1 til det ansøg-
te, som angivet under sagsfremstillingen.

Dispensationen gives på følgende betingelser:

1. Søerne/bassinerne skal oprenses med flade brinker, så vidt muligt ikke stejlere 
end 1:5 og må ikke uddybes eller udvides.

2. Oprensning må kun finde sted i perioden 1. september - 1. marts af hensyn til sø-
ens dyreliv.  

3. Opgravet materiale skal planeres ud i et meget tyndt lag på de omliggende area-
ler, så der ikke opstår jordvolde som følge af oprensningen omkring søen og så 
materialet ikke kan skylle tilbage i søerne/bassinerne. Alternativt skal materialet  
bortskaffes i henhold til affaldskategori. Materialet må ikke planeres ud på § 3 na-
turbeskyttede arealer eller beskyttede diger.

4. Der må ikke opstilles andehuse eller yderligere tekniske indretninger i eller ved 
søerne/bassinerne, ligesom der ikke må udsættes ænder, fisk eller andre dyr eller 
fodres i eller ved søerne/bassinerne. 

5. På sydsiden af RBHE18 skal det undgås at oprense den sydlige kant, da vegeta-
tionen er værdifuld.

Disse vilkår er stillet for at søerne/regnvandsbassinerne får den bedst mulige funktion 
som levested for naturligt forekommende planter og dyr samt for at sikre naturværdierne 
i området.

Ifølge museumslovens2 § 27 stk. 2 gælder følgende: Findes der under jordarbejde spor af 
fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortids-
mindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsa-
nerkendte kulturhistoriske museum. Henvendelse til Vejle Museum tlf. 21435910 eller 
anhor@vejle.dk.

I bedes give besked til kommunen på tlf. 79755628, når oprensningen er sket.

Sagsfremstilling

Hedensted Spildevand A/S ønsker at oprense primært dunhammer, slam og sand i regn-
vandsbassinerne for at forbedre driften og renseeffekten, samt undgå overløb med over-
svømmelse til følge.

15 af regnvandsbassinerne er af nyere dato og etableret i perioden 2002-2011, mens 1 
er lidt ældre fra perioden 1995-1999.

Hedensted Kommune og Hedensted Spildevand A/S foretog besigtigelse af regnvands-
bassinerne den 25. oktober 2017. Fælles for bassinerne er, at de er etableret som tekni-
ske anlæg til regnvand og med ind- og udløb. Regnvandsbassinerne har aldrig indgået i 

1 Lovbekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017 om naturbeskyttelse.
2 Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. august 2014.
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en oprensningsmæssig driftsrutine, og er derfor helt eller delvist tilgroede, primært med 
dunhammer men også lidt siv og pil. 
Se luftfotos for hvert regnvandsbassin under Bilag. 

Ved besigtigelsen blev det konstateret at RBKO, RBUL10, RBUL3, RBDA2, RBHE15, 
RBST1, RBHE17, RBHE19 og RBØS1 er helt tilgroede og vurderes at have behov for en 
totaloprensning. 
RBHE18 kan oprenses, men det skal undgås at røre den sydlige kant pga. værdifuld ve-
getation, som giver mosekarakter (vilkår 5). 

RBUL2 er delvist et tørbassin og oprenses kun i den vestlige del. RBRM2 er ligeledes tørt i 
den ene halvdel af bassinet og der oprenses kun ca. ¾ af bassinet.

RBHE14, RBHJ1, RBRM1 og RBHE20 er delvist tilgroede og skal kun oprenses delvist, pri-
mært i kanterne. 

Det vurderes, at der har indfundet sig et naturligt plante- og dyreliv hvorved en oprens-
ning kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Regnvandsbassinerne vurde-
res herefter at kunne vedligeholdes løbende, uden behov for dispensation, så længe der 
kun oprenses delvist og i henhold til driftsplan samt efter kommunens anvisninger, se vil-
kår i denne dispensation.

Opgravet materiale skal bortskaffes i henhold til miljøbeskyttelseslovens3 § 19. Hvis ana-
lyser overholder de grænseværdier4, som fremgår af en § 19 tilladelse efter miljøbeskyt-
telsesloven, kan det opgravede materiale udspredes på landbrugsjord eller oplægges 
uden for bassinet, hvor det skal jævnes helt ud og placeres uden risiko for tilbageløb i 
bassinet. 

Natura 2000
Regnvandsbassin RBUL3 i Uldum ligger ca. 660 meter fra et Natura 2000 område nr. 77 
Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær mens de øvrige bassiner ligger mere end 1 km 
fra Natura 2000 områder.

Bilag IV arter
Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV arter i områderne, hvor søerne er pla-
ceret. Ejendommen er beliggende indenfor udbredelsesområdet for bilag IV arter, som 
fremgår af nedenstående tabel.

3 Jf. lovbek. nr. 1317 af 19. november 2015.
4 Hvis grænseværdier ikke kan overholdes, skal det opgravede materiale enten genanvendes i et bygge- og an-
lægsprojekt, køres til et slammineraliseringsanlæg med pil m.m., til et jordrensefirma, et forbrændingsanlæg, 
eller til deponi.
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RBHJ1 x x x x x x x x
RBRM1 x x x x x x x x
RBRM2 x x x x x x x x
RBUL2 x x x x x
RBUL3 x x x x x x x x
RBUL10 x x x x x
RBØS1 x x x x x x x
RBKO1 x x x x x x x
RBST1 x x x x x x x x x
RBHE14 x x x x x x x
RBHE15 x x x x x x x
RBHE17 x x x x x x x
RBHE18 x x x x x x x
RBHE19 x x x x x x x
RBHE20 x x x x x x x
RBDA2 x x x x x x x

Regnvandsbassiner beliggende i udbredelsesområder for bilag IV arter5.

Der er i kommuneplanen udpeget Naturområde, Ny natur og Værdifuldt landskab om-
kring mange af bassinerne. Herudover fortidsmindeareal og kulturmiljø omkring nogle få 
bassiner, RBRM2, RBUL2, RBUL10, RBKO1 og RBHE20.

Kommunens vurdering

Oprensningen af søerne vurderes at være en forbedring af søernes tilstand i forhold til 
den nuværende og til gavn for det naturlige plante- og dyreliv i søerne.

Der hvor der i kommuneplanen er udpeget Naturområde, Ny natur og Værdifuldt land-
skab omkring bassinerne, vurderes oprensningen ikke at ændre landskabets karakter og 
den vurderes at være en forbedring i forhold til naturværdierne. Derfor vurderes oprens-
ningerne at være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for disse ud-
pegninger.

På grund af afstanden og projektets karakter vurderes oprensningen af regnvandsbassi-
net ikke at have indflydelse på Natura 2000 områdernes udpegningsgrundlag.

Hedensted Kommune skønner, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og 
planterater omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Projektet kan fremme vilkårene for 
padder. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i områderne haves dog ikke.

Klagevejledning m.v.
5 Søgaard, B., Wind, P., Elmeros, M., Bladt, J., Mikkelsen, P., Wiberg-Larsen, P., Johansson, L.S., Jørgensen, 
A.G., Sveegaard, S. & Teilmann, J. 2013. Overvågning af arter 2004- 2011. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE 
– Nationalt Center for Miljø og Energi, 240 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og 
Energi nr. 50. http://www.dmu.dk/Pub/SR50.pdf
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Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af: 

 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, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på www.hedensted.dk. 

Klagefristen udløber fire uger efter afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen har været an-
nonceret, regnes fristen fra annonceringsdatoen. Klagen skal således være indgivet i Kla-
geportalen og klager skal have godkendt og betalt gebyr eller bestilt en faktura i Kla-
geportalen, senest den 13.02.2018.

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over denne afgørelse, kan 
klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives via Klageportalen, som 
findes på www.borger.dk og www.virk.dk eller via link på nævnets hjemmeside www.nm-
kn.dk. Der logges på typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 
myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 
myndigheden i Klageportalen.  

Vejledning og information om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal log-
ge på og klage via Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på 
nævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnet behandling af en klage, at der 
indbetales et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. 
for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales via 
klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets hjemmeside 
www.nmkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis 
 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
 klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
 klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kompetence. 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af 
frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle 
sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive 
fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til kommu-
nen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, 
som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Vær opmærksom på, at en rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

http://www.hedensted.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
http://www.nmkn.dk/
http://www.nmkn.dk/
http://www.nmkn.dk/
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Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af naturbeskyttelsesloven, 
skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen har 
været annonceret, regnes fristen fra annonceringsdatoen.

I øvrigt

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Kommunens dispensation fra naturbeskyttelsesloven fritager dig ikke for at søge om tilla-
delse efter anden nødvendig lovgivning.

Hvis kommunens afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 
6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen har været annonceret, regnes 
fristen fra annonceringsdatoen.

Hvis du er i tvivl om noget i denne dispensation, er du velkommen til at ringe hertil.

Med venlig hilsen

Lene Kofoed
Biolog

 

Kopi til: (med digital post)

Danmarks Naturfredningsforening
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk
Dansk Ornitologisk Forening, Sydøstjylland
Vejle Museum
Glud Museum
Dansk Botanisk Forening

Bilag
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Oversigtskort med placering af de 16 regnvandsbassiner som der gives dispensation til at 
oprense. De rødskravererede områder angiver Natura 2000-områderne.
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Ortofoto 2017 © Hedensted Kommune. RBHJ1, Hjortsvangvej 21, Hjortsvang. Lilla prik-
ker er beskyttet eng.

Ortofoto 2017 © Hedensted Kommune. RBRM1 og RBRM2, Boring 35B og Møllersminde-
vej 12B, Rask Mølle. Lyseblå stiplet linje er beskyttet vandløb.
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Ortofoto 2017 © Hedensted Kommune. RBUL2, Højskolebakken, Uldum.

Ortofoto 2017 © Hedensted Kommune. RBUL3 Mekuvej, vest, Uldum. Lyseblå stiplet linje 
er beskyttet vandløb.
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Ortofoto 2017 © Hedensted Kommune. RBUL10, Lars Larsensvej, Uldum.

Ortofoto 2017 © Hedensted Kommune. RBØS1, Spættevej, Øster Snede. Lilla prikker er 
beskyttet eng og lyseblå stiplet linje er beskyttet vandløb.
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Ortofoto 2017© Hedensted Kommune. RBKO1, Fredsbovænget, Korning.

Ortofoto 2017 © Hedensted Kommune. RBST1, Fuglkær, Stenderup.
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Ortofoto 2017 © Hedensted Kommune. RBHE14, Kildeparken 10, Hedensted.

Ortofoto 2017 © Hedensted Kommune. RBHE15, Kildeparken 25, Hedensted. Lyseblå 
stiplet linje er beskyttet vandløb.
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Ortofoto 2017 © Hedensted Kommune RBHE17, Snedkervej, Hedensted.

Ortofoto 2017 © Hedensted Kommune RBHE18, Udsigten, Hedensted. Lyseblå stiplet 
linje er beskyttet vandløb.
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Ortofoto 2017 © Hedensted Kommune RBHE19, Hedensted Skovvej (nord), Hedensted.

Ortofoto 2017 © Hedensted Kommune RBHE20, Hedensted Skovvej (syd), Hedensted.
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Ortofoto 2017 © Hedensted Kommune RBDA2, Tranevej, Daugård. Gul streg er beskyttet 
dige. Lilla skravering er beskyttet mose.


