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Tilladelse til krydsning af vandløb ’H6’ med jordvarmeslanger 
 
 
Tilladelse 

Sønderborg Kommune, Vand og Natur giver hermed tilladelse efter 

Vandløbsloven1 til krydsning af H6 omkring station 35 m med to 

jordvarmeslanger type PE80, SDR17 med Ø 40 mm. 

 

 
Figur 1: Oversigtskort 

                                                      
1 Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om lov om vandløb 

(Vandløbsloven) § 47 og Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om 

vandløbsregulering og restaurering § 9 stk. 2 

 

 

Per Rosenkvist Petersen 

Nedergaden 2-4 

6470 Sydals 

 



 
 
 
 
 

Side 2 

 

Tilladelsen begrundes med, at krydsningen af H6 med jordvarmeslangerne 

ikke skønnes at have en væsentlig indflydelse på vandløbet, hverken afstrøm-

ningsmæssigt eller miljømæssigt. 

 

Formålet med projektet er at etablere jordvarme på ansøgers ejendom. 

 

Krydsningen foretages på matr. nr. 11 Mjang Ejerlav, Hørup i vandløbets ca. 

st. 35 m. 

 

 

Vilkår for tilladelsen i henhold til vandløbsloven: 

 
1. Krydsningen skal foretages som vist på oversigtskort i ansøgningsma-

terialet fra ansøger. 

 
2. Overkanten af jordvarmeslangerne ved krydsningen af H6 placeres i 

en maksimal dybde på 1 meter fra jordoverfladen.  

 
3. Arbejdet på vandløbenes areal og eventuelle særforanstaltninger 

under arbejdets udførelse sker efter samråd med Sønderborg 
Kommune, Vand & Natur. 

 
4. Forholdene ved vandløbet retableres efter arbejdets udførelse. 

 
5. Ledningen henligger for ejers egen risiko. 

 

6. Ledningsejeren skal på vandløbsmyndighedens opfordring flytte 

anlægget, hvis det i en fremtidig situation kommer til at influere 

uhensigtsmæssigt på vandløbet. 

 

7. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke benyttes inden for 3 år efter til-

ladelsens meddelelse.  

 
8. Ledningens beliggenhed registreres i ledningsejerregistret LER.  

 
9. Alle udgifter i forbindelse med krydsningen afholdes af ledningsejer. 

 

 
  



 
 
 
 
 

Side 3 

 

Baggrund 

Ansøger; Per R. Petersen, Nedergaden 2-4, 6470 Sydals har den 17. oktober 

2022 søgt om tilladelse til krydsning af H6 med to jordvarmeslanger type 

PE80, SDR17 med Ø 40 mm. Baggrunden for krydsningen af H6 er at man 

ønsker at etablere jordvarme på ejendommen. 

 

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at; 

 
1. krydsningen af H6 foretages omkring station 35 m. 
2. krydsningen foretages ved retningsstyret boring eller håndskovl. 
3. krydsningen af H6 foretages med to PE 80 jordvarmeslanger.  
4. ledningstracé forløber på ansøgers egen matrikel. 

 

Miljømæssig vurdering 

Det offentlige rørlagte vandløb ’H6’ har ingen miljømål og DTU Aqua har ingen 

registreringer af fisk for det rørlagte vandløb. 

Der er ved krydsningen ingen beskyttelseslinjer at tage hensyn til. 

 

Vandløbsmyndigheden kan stille krav om at anlægget skal flyttes, hvis det i en 

konkret situation vurderes, at der er risiko for skade på vandløb eller anlæg. 

 

 

Naturbeskyttelsesloven § 3 

Vandløb H6 er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens2 § 3 og der er ingen 

beskyttede naturtyper i umiddelbar nærhed. 

 

 

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 635 fra Danmarks 

Miljøundersøgelser samt kommunens øvrige kendskab, vurderes der 

umiddelbart at der er tale om følgende arter: Vandflagermus, dværgflagermus, 

sydflagermus, langøret flagermus, løvfrø, spidssnudet frø, markfirben, stor 

vandsalamander, strandtudse. 

 

Ifølge habitatdirektivets artikel 12 stk. d, må yngle- og rasteområder ikke 

beskadiges eller ødelægges. 

 

I forbindelse med projektet ændres der ikke på flagermusenes levesteder i 

træer og udhuse 

 
Samlet vurderes det, at projektet ikke vil medføre en væsentlig negativ 
påvirkning af levesteder og bestande af bilag IV arter. 
 

                                                      
2 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 om lov om naturbeskyttelse 
(Naturbeskyttelsesloven).   



 
 
 
 
 

Side 4 

 

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder)  

Projektområdet ligger ikke i umiddelbart tilknytning til internationale naturbe-

skyttelsesområder (Natura 2000 områder) dvs. habitatområder, fuglebeskyttel-

sesområder eller Ramsarområder.  

 

Nærmeste Natura 2000 område er habitatområde 105 Augustenborg Skov, 

som ligger omkring 3,4 km væk. 

 

Udpegningsgrundlaget fremgår af tabellen: 

 
Tabel 1: Udpegningsgrundlag 

 

Fordi projektområdet ligger udenfor Natura2000-området og med baggrund i 

projektets art og gennemførsel vurderer Sønderborg Kommune at projektet 

ikke vil have nogen negativ indflydelse på Natura 2000 området. 

 

Afvandingsmæssige forhold 
Projektet vil ikke have afvandingsmæssige konsekvenser i området, fordi det 
ikke berører det offentlige rørlagte vandløb H6 direkte. 
 

Høring 
Udkast til tilladelsen har været i partshøring hos ansøger i perioden 17. 

november 2022 til 18. november 2022. Der er modtaget høringssvar, hvor 

ansøger godkender udkastet. 
 

 

Lodsejerforhold m.m. 
Denne tilladelse angår kun krydsning over vandløbet og vedrører ikke forhold 

angående anlæggets placering på de omgivende arealer. 

 

Det er ansøgerens pligt at oplyse evt.  entreprenører om tilladelsens indhold. 

 

  



 
 
 
 
 

Side 5 

 

Økonomiske forhold 
Projektet finansieres af ansøger. 

 

 

Lovgrundlag og tilladelse til anlægsarbejdets påbegyndelse 
Tilladelsen er meddelt efter vandløbslovens3 § 47, samt § 9 stk.2 i regulerings-

bekendtgørelsen4, der bestemmer, at der ikke må nedlægges rørledninger i 

vandløbet uden vandløbsmyndighedens godkendelse. 

 

Da Sønderborg Kommune har vurderet, at projektet ikke vil få indflydelse på 

vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, meddeles til-

ladelse til at begynde anlægsarbejdet, uanset om afgørelsen påklages, jf. § 30 

i reguleringsbekendtgørelsen4. 

 

Da Sønderborg Kommune har vurderet, at projektet ikke vil få indflydelse på 

vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har kommunen 

undladt at indhente udtalelse i sagen fra andre myndigheder, at foretage of-

fentlig bekendtgørelse af projektet, samt at afholde møde i sagen, jf. bestem-

melserne i § 17 i reguleringsbekendtgørelsen. 

 

Sønderborg Kommune skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at 

påbegyndelse af anlægsarbejdet inden for klagefristen er på bygherres eget 

ansvar.  

 

Påbegyndelse af anlægsarbejdet indebærer ingen begrænsninger i Miljø- og 

Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget 

tilladelse. 

 

Tilladelsen er alene en afgørelse efter vandløbsloven. Tilladelser efter anden 

lovgivning kan være nødvendig. 

 

 

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 16. 

december 2022. 

 
                                                      
3  Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om lov om vandløb 
(Vandløbsloven).   
4  Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering.   



 
 
 
 
 

Side 6 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Føde-

vareklagenævnet 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-

din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-

klageportal/. 

 

 

Er der spørgsmål til denne afgørelse, er du velkommen til at kontakte mig. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Kenn Meyhoff 

Vandløbsmedarbejder 

Telefon 21 13 63 56 

keme@sonderborg.dk 

 

Bilag: 

1 ) Skitseplan  

 

Afgørelsen sendt til: 

Ansøger og lodsejer Per Rosenkvist Petersen 

 

Danmarks Naturfredningsforening: dnsoenderborg-sager@dn.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk – 

lbt@sportsfiskerforbundet.dk - sydoestjylland@sportsfiskerforbundet.dk 

Friluftsrådet: fr@friluftsrådet.dk - soenderjylland@friluftsraadet.dk 

Vandplejen A.N.A., Rudi Haupt: mr.haupt@outlook.dk 
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https://map.krak.dk/print?profile=dk_krak&dname=krak.dk 1/2

1. Nedergaden 4 
6470 Sydals

Tegn & Mål

1. Placering varmepumpe

2. Placering samlebrønd

3. Markør

4. Markør

Linje 91 m
Mellem punkt 1 og 2. Hovedledning mellem
varmepumpe og samlebrønd - ca. 2x 100 mtr.
(styret underboring)

Linje 136 m
Mellem punkt 3 og 4. Kommunal
spildevandsledning, nedgravet 1992

Areal 1084 m2

Areal til jordslanger - 3x 300 mtr.

"nedergaden, 4, sydals"


