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Tilladelse til nyanlæg af drængrøft ved Lysabildgade på Sydals
UDKAST. Til høring
Sønderborg Kommune, Vand og Natur, giver hermed tilladelse til nyanlæg af
drængrøft beliggende på matr. nr. 26, Lysabild, Lysabild, bag ved ejendommene Lysabildgade 53 – 59, Sydals, se oversigtskort herunder. Drængrøften
har til formål at beskytte nogle ejendomme mod afstrømmende overfladevand.

Figur 1.: Oversigtskort med projektområde ved Lysabildgade, Sydals
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Tilladelse til nyanlæg af drængrøft
Tilladelsen til nyanlæg af drængrøften meddeles efter vandløbsloven1 på følgende vilkår:





at projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet,
at afløbsledningen fra sandfangsbrønden udføres som en ø110 mm
ledning
at ansøger selv indhenter ledningsoplysninger inden gravearbejdet,
at godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen for godkendelsen

Sønderborg Kommune er ansvarlig for tilsyn med projektet

Baggrund
I nedbørsrige perioder kan arealerne ved ejendommene Lysabildgade 53-59
blive oversvømmet af vand fra højereliggende arealer, når de eksisterende
dræn og afvandingssystemer ikke kan klare vandmængderne. Problemerne er
tilsyneladende blevet forværret de seneste år og Sønderborg Kommune ønsker derfor at sikre naboejendommene til arealet mod fremtidige problemer
med afstrømmende overfladevand. Derfor ønskes etableret en drængrøft på
matr. nr. 26, Lysabild, Lysabild.
Arealet er udlagt til byzone og ifølge lokalplan LY1 fra 1979 er arealet planlagt
til hhv. boligområde og erhvervsbyggeri. Det fremgår af spildevandsplanen, at
regnvand fra veje og grunde skal nedsives.
Der skal etableres en ca. 90 m lang åben grøft til opsamling af afstrømmende
overfladevand fra ovenfor liggende arealer. Det opgravede jord anvendes til
etablering af et dige langs grøften. Anlægget kan understøtte og forstærke effekten af et mindre dige, der allerede i dag afgrænser området, men som kun
delvist beskytter ejendommene mod oversvømmelse. Grøften afsluttes i en ny
sandfangsbrønd, hvorfra afledning sker gennem en ny ø110 mm pvc ledning.
Ledningen tilsluttes en eksisterende brønd, der har afløb via eksisterende, privat rørlagt vandløb på matr. nr. 394 og 306, Lysabild, Lysabild, hvorfra det
ifølge det oplyste går videre til eksisterende vejafvandingssystem i Lysabildgade. Se også projektskitse i bilag 1.

1

Afgørelsen er meddelt i henhold til §6 og § 21 i Bekendtgørelse nr. 1217 af 25.
november 2019 om lov om vandløb (Vandløbsloven) og § 5 i Bekendtgørelse nr. 834 af
27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v.

Side 3

Figur 2.:Projekttegning med grøft, rørlagt pvc-ledning og eks. rør

Forudgående høringsperiode
Projektet har været fremlagt i 4 ugers offentlig høring i perioden fra 22. juli
2020 til 19. august 2020.
I høringsperioden har det været muligt at komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til projektet. Sønderborg Kommune har / har ikke
modtaget indsigelser til projektet i høringsperioden.

Vurdering af projektets miljømæssige og afvandingsmæssige betydning
Ikke-målsat vandløb
Drængrøften vil via eksisterende rørledninger blive afledt til det offentlige
vandløb L50 og videre gennem Birkepøl/Skovmose-området til havet. Drængrøften er ikke i sig selv målsat. Der er heller ingen af de nedstrømsliggende
vandløb, der er målsat i statens vandområdeplan.
Beskyttet natur
Drængrøften er ikke omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.
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Projektområdet ligger ikke i tilknytning til områder, som er beskyttet i henhold
til Naturbeskyttelseslovens § 3. Sønderborg Kommune vurderer derfor, at projektet er uden betydning for tilstanden i §3-beskyttede områder.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder)
Projektområdet ligger ikke i umiddelbart tilknytning til internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder) dvs. habitatområder, fuglebeskyttelsesområder eller Ramsarområder.
Nærmeste Natura 2000 område er habitatområde H173 Flensborg Fjord,
Bredgrund og farvandet omkring Als, der også omfatter fuglebeskyttelsesområde F64. Området ligger ca. 2,6 fra projektområdet
Habitatområdet er udpeget som habitatområde på grundlag af naturtypen rev
og arten marsvin samt edderfugl og hvinand.
Det vurderes, at projektet ikke vil have en negativ effekt på hverken naturtyper
eller arter på udpegningsgrundlaget.
Sønderborg Kommune vurderer på den baggrund, at der ikke vil være negative konsekvenser for habitatområdet, som følge af det ansøgte.

Bilag IV arter
En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have
levested, fødesøgningsområde, ynglested eller sporadisk levested i projektområdet. På baggrund af faglig rapport 322 fra Danmarks Miljøundersøgelser
samt kommunens øvrige kendskab, vurderes der umiddelbart at der er tale
om følgende arter: sydflagermus, markfirben, løvfrø, spidssnudet frø og stor
vandsalamander.
Ifølge habitatdirektivets artikel 12 stk. d, må yngle- og rasteområder ikke beskadiges eller ødelægges.
Der er ikke registreret bilag IV arter på eller ved projektområdet.
Samlet vurderes det, at projektet ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af levesteder og bestande af bilag IV arter.

Danske rødlistearter
Rødlisten er en liste over plante- og dyrearter, som er forsvundet i nyere tid, i
fare for at forsvinde, eller sjældne.
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Markfirben og padderne spidssnudet frø og løvfrø er med i rødlisten for 2019
som hhv. sårbar og næsten truet. Men at de ikke er registreret i projektområdet, og at projektet ikke vurderes at influere negativt på disse arters levebetingelser.
Projektet forventes derfor ikke at have konsekvenser for rødlistede arter.

Afvandingsmæssige forhold
Projektet vil sikre nedstrømsliggende ejendomme mod afstrømmende overfladevand. Vandet bliver opsamlet i grøften og afledt videre gennem sandfangsbrønd og en ø110 mm pvc-ledning til en eksisterende privat ø15 cm rørlægning på matr. nr. 394 og 306, Lysabild, Lysabild. Vandet fra oplandet har altid
haft afløb til dette system og det er lodsejerens vurdering, at kapaciteten er tilstrækkelig i systemet.
Da der sker en kontrolleret afledning af de afstrømmende vandmængder gennem et ø110 mm PVC-rør og en grøft, der kan have en magasinerende effekt,
vurderes det, at projektet ikke vil medføre negative afvandingsmæssige konsekvenser for de nedstrømsliggende matrikler.

Økonomi og ejendomsmæssige forhold
Ejendomsoversigt
Følgende matrikler skønnes at få nytte af projektet:
 172, Lysabild, Lysabild, Lena Gentin og Micahel Simonsen
 249, Lysabild, Lysabild, Peter Damian Fynbo List
 262, Lysabild, Lysabild, Hanne Hansen Petersen
 26, Lysabild, Lysabild, Sønderborg Kommune
 394, Lysabild, Lysabild, Erik Skovmand
Følgende matrikler vil blive berørt af anlægsarbejdet:
 26, Lysabild, Lysabild tilhørende Sønderborg Kommune
 394, Lysabild, Lysabild tilhørende Erik Skovmand

Fordeling af udgifter
Alle udgifter til etablering og drift af det ansøgte projekt afholdes af ansøger.

Forhold til øvrig lovgivning
Der er ikke indsendt et VVM-anmeldeskema, idet ansøger vurderer, at
projektet ikke er omfattet af miljøvurderingsloven og derfor ikke skal screenes.
Vandløbsmyndigheden er enig i denne betragtning, da projektet ikke får
miljømæssige konsekvenser.
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Projektet udføres i byzone, og der skal ikke gives landzonetilladelse.
Tidsplan
Det forventes at arbejdet kan udføres i slutningen af september 2020.

Klagevejledning
Tilladelsen kan i henhold til vandløbsloven påklages til Miljø- og Fødevareklage-nævnet af:




den, afgørelsen er rettet til,
enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i
sagens udfald og
en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt dvs. senest den xxxx.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden klagefristens udløb.
Du klager via klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk. Du
logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Sønderborg Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Sønderborg Kommune.
Hvis Sønderborg Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen din
klage videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden
om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en
begrundet anmodning til Sønderborg Kommune. Kommunen videresender din
anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. Betingelserne for at blive fritaget kan ses her: https://naevneneshus.dk/start-dinklage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/.

Er der spørgsmål til denne afgørelse, er I velkomne til at kontakte mig.

Venlig hilsen
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Hans Erik Jensen
8872 5494
heje@sonderborg.dk

Bilag:
Projekttegning
Ansøgning

Afgørelsen sendt til:
Ejerne af matr. nr.

172, Lysabild, Lysabild, Lena Gentin og Michael Simonsen
249, Lysabild, Lysabild, Peter Damian Fynbo List
262, Lysabild, Lysabild, Hanne Hansen Petersen
26, Lysabild, Lysabild, Sønderborg Kommune
394, Lysabild, Lysabild, Erik Skovmand
306, Lysabild, Lysabild, Anni Skovmand
Danmarks Naturfredningsforening: dnsoenderborg-sager@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk – lbt@sportsfiskerforbundet.dk - sydostjylland@sportsfiskerforbundet.dk
Friluftsrådet: fr@friluftsrådet.dk - soenderjylland@friluftsraadet.dk
Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk - soenderborg@dof.dk
Vandplejen A.N.A., Rudi Haupt: mr.haupt@outlook.dk
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Bilag 1
Projekttegning

