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J. nr. 09.40.20P19-0009   

Afgørelse: Ikke miljøvurderingspligt for vandløbsregulering på matr.nr. 47e og 48a, 
Østermarie 
 

Bornholms Regionskommune har den 8. april 2021 modtaget en ansøgning med tilhørende bilag om 

vandløbsregulering på matrikel nr. 47e og 48a, Østermarie tilhørende ejendommen Aspevej 3, 3751 

Østermarie. Ansøgningen er indsendt af Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid ved 

vandløbsmedarbejder Tine Kent Egedal på vegne af bygherre Hallegård Ejendom ApS. Bornholms 

Regionskommune har yderligere modtaget supplerende oplysninger fra bygherres advokat Eskil Nielsen den 

18. april 2021 og vandløbsmedarbejder Tine Kent Egedal den 20. april 2021. 

 

Afgørelse 

Bornholms Regionskommune har vurderet, at projektet ikke vil resultere i væsentlige miljøpåvirkninger og 

derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM-pligt). Afgørelsen er truffet i henhold til lov 

om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven)1 § 21, stk. 1.  

 

I afgørelsen er der lagt vægt på følgende forhold:  

• At projektet ikke strider mod den planlægningsmæssige anvendelse af området. 

• At der ikke vurderes at være væsentlige miljøpåvirkninger af projektet. 

• At projektet ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder eller potentielle yngle- eller 

rasteområder for Bilag IV-arter. 

• At der ikke er kendskab til yderligere projekter, der vil kunne medføre en kumulativ effekt. 

 

Denne afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for tre år, efter at den er meddelt, eller ikke har 

været udnyttet i 3 på hinanden følgende år jf. miljøvurderingslovens § 39.  

 

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

miljøvurderingsproces. Bygherre skal derfor sørge for, at de nødvendige tilladelser og dispensationer efter 

anden lovgivning for eksempel vandløbsloven er indhentet før projektets anlægsarbejde igangsættes.  

                                                      
1 LBK nr. 973 af 25/06/2020: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

(VVM) 
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Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som ansøger har oplyst og på baggrund af de 

miljømæssige forudsætninger, der er gældende på screeningstidspunktet. Hvis projektet ændres i forhold til 

forudsætningerne, skal ansøger anmelde de påtænkte ændringer til kommunen, så kommunen kan vurdere, 

om ændringen udløser krav om miljøvurdering. 

 

Sagens oplysninger 

Ansøgningen er indsendt i henhold til miljøvurderingslovens § 18, hvoraf det fremgår, at bygherre før 

etablering, udvidelse eller ændring af projekter omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 og 2 skal indgive en 

skriftlig ansøgning til den myndighed, der skal behandle ansøgningen.  

 

Projektet er omfattet af miljøvurderingsloven, bilag 2, punkt 10f ’Infrastrukturprojekter’, ’Anlæg af vandveje, 

som ikke er omfattet af Bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb’. Kommunen er myndighed. 

 

Ved en screening foretager kommunen en vurdering efter kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6 af, om 

projektet må antages at kunne medføre en væsentlig påvirkning af miljøet og dermed er omfattet af krav om 

miljøvurdering og tilladelse (tidligere betegnet VVM-pligt).  

 

Bornholms Regionskommune har gennemført en screening efter kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6. 

Screeningen fremgår af skema til brug for screening (VVM-pligt), vedlagt som bilag 1. Bygherres ansøgning 

(via kommunen som anmelder) er vedlagt som bilag 2, projektforslag fremgår af bilag 3 og oversigtskort, samt 

to delområdekort fremgår af bilag 4,5 og 6. Bemærk, at kommunen som anmelder har indsendt nye kort 

undervejs i sagsbehandlingen, således at de kort, der indgår i screeningsnotatet ikke er helt ens med de kort, 

der er indgivet i det oprindelige projektforslag. Bemærk yderligere, at bygherres advokat har indgivet 

supplerende bemærkninger, herunder omkring håndtering af opgravede drænrør. 

 

Projektbeskrivelse 

Det anmeldte projekt har til formål at genskabe de hydrologiske forhold, der var på ejendommen Aspevej 3, 

3751 Østermarie, inden man begyndte at grave grøfter og dræne for at få vandet væk fra jorderne. Dette for at 

skabe mere naturværdi på de tidligere enge og bevirke større CO2-binding. 

 

Projektet gennemføres af Hallegaard Ejendom ApS, som også er ejer af arealet. 

 

Projektet behandles også i henhold til naturbeskyttelsesloven2 vedrørende sø, vandløbsloven3 vedrørende 

nedlægning af grøft, museumsloven4 vedrørende gennembrud af dige samt planloven5 vedrørende 

landzonetilladelse. 

 

Projektbeskrivelse fra ansøgningsmaterialet 

Den grøft, der nedlægges, leder i nordliggående retning. Den har dels rørlagte strækninger over åbent 

græsareal og dels åbne stræk langs skovbryn. Grøften afvander arealer nord for Dalslundevej og har et opland 

på ca. 23 ha.  

 
Projektet indeholder følgende punkter: 

1. Nedlægning af en grøft på 600 m, med både åbne og rørlagte stræk (kort A, blå linje).  
2. Etablering af en lille åben grøft på 80 m med målene: 0,5 m dybde, 0,1 m bund bredde og anlæg 1:2 

(Kort A, stiplet blå linje fra syd mod nord) 

                                                      
2 LBK nr. 240 af 13/03/2019: Lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse 
3 LBK nr. 1217 af 25/11/2019: Lovbekendtgørelse om vandløb 
4 LBK nr. 358 af 08/04/2014: Museumslov 
5 LBK nr. 1157 af 01/07/2020: Lovbekendtgørelse om planlægning 



 

Side 3 af 5 

3. Opgravning af drænrør og etablering af en mindre fure i landskabet, der kan transportere vandet fra 
drænrør på opstrøms mark til sænkningen (Kort A, stiplet blå linje fra vest mod øst) 

4. Lukning af eksisterende stenkiste ved vejunderføring (Kort A, nyt underløb) 
5. Etablering af en ny, armeret rørunderføring (Ø 40 cm) i kote 87, vest eller øst for stenkisten (Kort A, nyt 

underløb) 
6. Etablering af en fure i terrænet nord for det nordligste paddeskrab, der forbinder vandet med det 

naturlige vandløb i skoven (Kort B, nyt vandløb) 

 

Projektområdet vil blive mere vandmættet som følge af projektet. Projektet er tilrettelagt således, at opstrøms 

liggende areal ikke vil blive påvirket af projektet. Det dræn, som leder til nuværende åbne grøft fra vest vil blive 

sløjfet, og vandet vil fremadrettet strømme overfladisk ned ad bakken til den naturlige sænkning i landskabet. 

Der vil ikke være afstrømningsmæssige konsekvenser ved dette. 

 

Ved sløjfning af de rørlagte stræk vil der blive opgravet drænrør. Drænrørene vil indgå som en ”post” på en 

klima-økosti, med forklaring om, hvor meget skade disse kan gøre på natur og klima. 

 

Kan de opgravede rør / drænrør ikke recirkuleres via anvendelse i projektet foreslås disse recirkuleret ved 

anvendelse i et kommunalt landskabs / vejprojekt, optimalt til indarbejdelse i sådanne projekter og ellers i 

nedknust form.  

 

Kan de opgravede rør / drænrør ikke genanvendes, vil de blive afleveret behørigt og forskriftsmæssigt på en af 

Bofa’s offentlige containerpladser – antageligt på containerpladsen i Nexø eller evt. Østermarie. 

 

Projektets miljøpåvirkninger 

Bornholms Regionskommune har screenet projektet efter kriterierne på bilag 6 til miljøvurderingsloven, se 

vedlagte screeningsskema. Herunder beskrives de væsentligste emner. 

 

Grøften, der ønskes sløjfet ligger i landzone. Bornholms Regionskommune har meddelt landzonetilladelse til 

omlægning af grøften samt til etablering af paddeskrab. 

 

Projektområdet ligger indenfor en udpegning af skovrejsning ønsket og delvis indenfor en udpegning af 

potentiel økologisk spredningskorridor i Kommuneplan 2020. Projektet vurderes ikke at påvirke muligheden for 

at rejse skov indenfor kommuneplanens udpegede skovrejsningsområde væsentligt. Projektet vurderes at 

være i overensstemmelse med kommuneplanens udpegning som potentiel økologisk spredningskorridor. 

 

Projektområdet er hverken omfattet af bygge- eller beskyttelseslinjer, beskyttede fortidsminder eller fredninger. 

En sø i projektområdet er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Bornholms Regionskommune har meddelt 

dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 i forhold at nedlægge den eksisterende grøft, som søen har udløb 

fra og etablere en ny åben grøft. Bornholms Regionskommune har i den sammenhæng vurderet, at søen ikke 

vil blive påvirket væsentligt af omlægningen, da vandstanden i søen ikke ændres. 

 

I projektet vil et dige blive gennembrudt på en strækning på 2 meter. Bornholms Regionskommune har meddelt 

dispensation fra museumslovens § 29a til dette. Bornholms Regionskommune har i den sammenhæng 

vurderet, at der er tale om en mindre del af den samlede digestrækning og gennembruddet vil dermed ikke 

påvirke diget som helhed væsentligt.  

 

Projektområdet er ikke beliggende i et Natura 2000-område. Det nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 1 

km syd for projektområdet. Projektet påvirker ikke Natura 2000-området. 

 

Bornholms Regionskommune er ikke bekendt med, at projektområdet er levested for bilag IV-arter eller 

rødliste-arter. Der er ifølge kommunens oplysninger tidligere registreret Bilag IV-arterne løvfrø og stor 

vandsalamander i andre små søer i området. Projektet vurderes ikke at påvirke søen i projektområdet 
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væsentligt og vurderes hermed heller ikke at påvirke søen som potentielt levested for Bilag IV-arter som 

padder væsentligt. Andre Bilag IV-arter, som kan forekomme i området, er flagermus. Da projektet ikke 

indebærer rydning af skov, vurderes projektet ikke at påvirke potentielle levesteder for flagermus. Genskabelse 

af mere våde enge og etablering af paddeskrab vil kunne gavne flagermus, som vil kunne søge føde over 

arealerne. Markfirben kan have levested i/ved stendiger, og padder kan benytte stendiger som rasteområde. 

Projektet kommer til at berøre et beskyttet stendige i den nordlige ende af projektområdet, hvor stendiget skal 

gennembrydes på en strækning af ca. 2 m, for at overfladevandet fra engen kan afstrømme til vandløbet. Da 

der er tale om en mindre del af den samlede digestrækning, er det Bornholms Regionskommunes vurdering, at 

gennembruddet ikke vil påvirke diget som potentielt levested for Bilag IV-arter væsentligt. 

 
Projektområdet ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), nærområde for 

vandindvinding, indvindingsområde udenfor OSD samt følsomme grundvandsområder. Der er ingen private 

eller erhvervsmæssige vandindvindingsanlæg i eller i nærheden af projektområdet. 

 

Samlet er det Bornholms Regionskommunes vurdering, at projektet ikke vil resultere i væsentlige 

miljøpåvirkninger.  

 

Høring  

Ansøgningsskema og ansøgningsmateriale har været i høring hos berørte myndigheder fra 21. april 2021 til 6. 

maj 2021. Bornholms Regionskommunes relevante fagmyndigheder samt Bornholms Museum og 

Miljøstyrelsen er blevet hørt som berørte myndigheder.  

 

Et udkast til afgørelse har været sendt i 14 dages partshøring hos bygherre samt to naboer fra den 18. august 

2021 til den 1. september 2021. 

 

Der er ikke indkommet høringssvar i perioden for partshøring. Der er på den baggrund ikke fundet anledning til 

at ændre i afgørelsen og den endelige afgørelse følger derfor udkastet til afgørelse. 

 

Ved gennemgang af udkast til afgørelse efter endt partshøring, er opdaget en faktuel fejl i oplysningerne om 

hørte berørte myndigheder. Det fremgik ikke, at Miljøstyrelsen også er blevet hørt. Dette er rettet. 

 

Offentliggørelse 

Screeningsafgørelsen og det tilhørende screeningsskema samt ansøgningsskemaet offentliggøres på 

Bornholms Regionskommunes hjemmeside www.brk.dk den 6. september 2021.  

 

Klagevejledning  

Afgørelsen om ikke miljøvurderingspligt kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. 

miljøvurderingsloven § 49, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans. 

 

Det kan være svært at afgøre, om der er tale om et retligt spørgsmål. I korthed kan siges, at retlige spørgsmål 

drejer sig om, hvorvidt reglerne i miljøvurderingsloven er overholdt. 

 

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt 

landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller 

varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som 

dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra 

afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.  

 

http://www.brk.dk/
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Klagefristen er den 4. oktober 2021. 

 

Du klager via Klageportalen, som du kan finde link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside 

www.naevneneshus.dk. Du logger på ligesom du plejer, 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. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, 

foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.  

 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Bornholms Regionskommune. Hvis Bornholms 

Regionskommune fastholder afgørelsen, sender Bornholms Regionskommune klagen videre til behandling i 

Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 

 

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

hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende 

en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender 

herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning 

kan imødekommes. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme om en klage efter miljøvurderingslovens § 49, stk. 1 skal have 

opsættende virkning. 

 

Du kan læse mere om gebyrordning og klage på Nævnenes Hus. 

 

Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen. 

 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Mette Nordvig Sonne 

Miljøplanlægger 

http://www.naevneneshus.dkd/
https://naevneneshus.dk/

