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Afgørelse: Ikke miljøvurderingspligt for Vandløbsregulativ for Kærby Å - Byåen  
 
 
Bornholms Regionskommune skal i forbindelse med fremsættelse af forslag til Regulativ for Kærby Å – Byåen 
og det dertil hørende forslag til Redegørelse vedrørende Regulativ for Kærby Å - Byåen påse, om 
gennemførelsen af disse kan have en væsentlig påvirkning af miljøet jf. lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (miljøvurderingsloven)1. 
 
På baggrund af en miljøvurderingsscreening efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 1 af de to forslag til 
regulativ og redegørelse og en høring af berørte myndigheder, har Bornholms Regionskommune truffet 
følgende:  
 

Afgørelse 
Forslag til Regulativ for Kærby Å – Byåen og det dertil hørende forslag til Redegørelse vedrørende Regulativ 
for Kærby Å - Byåen kan ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Det betyder, at der ikke stilles krav 
om en miljørapport i forbindelse med udarbejdelse af regulativet og redegørelsen. Se illustration nedenfor. 
 
  

                                                      
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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Screeningsafgørelse i henhold til miljøvurderingsloven § 8 Miljøvurdering 
[udarbejdes hvis kryds 

her] 

Påvirker planen et Natura 2000-område væsentligt? 
[miljøvurderingsloven § 8, stk. 1, nr. 2] 

Nej Ja 
☐ ☒ 

  

      

Omfatter planen 
projekter på lovens 
bilag 1 eller bilag 2 - 
eller sætter rammer 
for anlægstilladelser 
(administrativt 
grundlag)? 
[miljøvurderingsloven § 8, 

stk. 1, nr. 1] 

Ja  Er der tale om et mindre område 
på lokalt plan eller små ændringer i 
gældende plangrundlag? 
[miljøvurderingsloven § 8, stk. 2, nr. 1] 

Ja Nej 
☐ ☒  ☒ 

   

   

Nej     

☐  Vil planen kunne få en væsentlig 
indvirkning på miljøet? 
Jf. screeningsskema 
[miljøvurderingsloven § 8, stk. 1, nr. 3 og § 

8, stk. 2, nr. 2] 

Nej Ja 
☐ 

 
 ☒ 

 
 
Begrundelse 
Samlet vurderes det, at forslag til Regulativ for Kærby Å – Byåen og det dertil hørende forslag til Redegørelse 
vedrørende Regulativ for Kærby Å - Byåen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er 
omfattet af miljøvurderingslovens krav om udarbejdelse af miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 10 i 
miljøvurderingsloven.  
 
I afgørelsen er der lagt vægt på følgende forhold: 
 
At regulativet med tilhørende redegørelse ikke påvirker et Natura 2000-område 
Det fremgår af høringssvar, at det nærmeste Natura 2000-område på land ligger mere end 4 km væk og at det 
på grund af afstanden ikke vurderes at blive påvirket. Det fremgår yderligere, at det nærmeste Natura 2000-
område på hav ligger 450 m vest for vandløbets udløb. Da forslag til Regulativ for Kærby Å – Byåen ikke 
ændrer på vandløbets afvandingsforhold eller kemiske tilstand, vurderes det, at regulativet ikke medfører 
nogen væsentlig påvirkning på Natura 2000-områder til havs. 
 
At regulativet med tilhørende redegørelse sikrer, at fremtidigt vedligehold og pasning af Kærby Å - Byåen ikke 
strider mod den planlægningsmæssige anvendelse af området 
Der er ikke modstrid mellem forslagene til regulativ og redegørelse og kommunens sektorplaner, herunder 
råstofplan og spildevandsplan. 
 
Der er i høringssvarene ikke fundet nogen udpegninger i Kommuneplan 2013 eller forslag til Kommuneplan 
2020, som påvirkes væsentligt af forslagene til regulativ og redegørelse. 
 
Forslag til Regulativ for Kærby Å – Byåen og det dertil hørende forslag til Redegørelse vedrørende Regulativ 
for Kærby Å – Byåen erstatter ved vedtagelse det tidligere Regulativ for Kærby Å – Byåen af 24. februar 1999 
samt indarbejder fire godkendte reguleringsprojekter vedtaget i perioden fra 24. februar 1999 frem til i dag. 
 
At regulativet med tilhørende redegørelse ikke i væsentlig grad indvirker på omgivelser og miljø 
Det fremgår af høringssvar, at forslag til Regulativ for Kærby Å – Byåen og det dertil hørende forslag til 
Redegørelse vedrørende Regulativ for Kærby Å - Byåen vurderes ikke at medføre påvirkning på langt de fleste 
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miljøfaktorer. Forslagene vurderes at medføre mindre påvirkninger på 11 miljøfaktorer (som beskrevet 
nedenfor) og ingen miljøfaktorer vurderes væsentligt påvirket. 
 
Vedrørende ”Tilpasningsbehov” fremhæves det, at der er en positiv, men mindre væsentlig påvirkning i, at 
forslaget til regulativet fremhæver muligheden for et yderligere tilpasningsbehov i fremtiden i forhold til de 
løbende klimaændringer. 
 
Vedrørende ”Arealressourcen (anvendelse/arealforbrug)” fremhæves det som en mindre væsentlig påvirkning, 
at ansvarsfordelingen mellem kommune og bredejer med forslaget bliver præciseret. 
 
Vedrørende ”Udledning af spildevand” samt ”Overfladevand (evt. påvirkning af hav, vandløb og vådområder)” 
fremhæves det, at en spildevandsudledning til et vandløb vil medføre en mindre miljøpåvirkning, men at de 
krav forslaget til regulativet stiller kombineret med krav stillet i en udledningstilladelse vil medføre, at 
påvirkningen ikke bliver væsentlig. 
 
Vedrørende ”Truede arter (Bilag IV-arter)”, ”§3-arealer (beskyttede naturtyper)”, ”Flora og fauna” samt 
”Spredningskorridorer” fremhæves det som en mindre væsentlig påvirkning, at mindre justeringer og 
præciseringer i forslaget til regulativet vurderes måske at kunne have en lille positiv påvirkning på bilag IV-
arter, beskyttede naturtyper, flora og fauna samt spredningskorridorer.  
 
Vedrørende ”Skovarealer” fremhæves det som en mindre væsentlig påvirkning, at der indføres en 
bestemmelse i forslaget til regulativer, som gør det muligt at påbyde fjernelse af væltede træer i arbejdsbæltet, 
som hindrer udførelse af vedligeholdelse af vandløbet. 
 
Vedrørende ”Lavbundsarealer” fremhæves det som en mindre væsentlig påvirkning, at mindre justeringer og 
præciseringer i forslaget til regulativet vurderes måske at have en lille påvirkning på lavbundsområder. 
 
Vedrørende ”Kumulative effekter – af flere emner eller flere områder (etaper eller tilstødende områder)” 
fremhæves det som en positiv, men mindre væsentlig påvirkning, at bl.a. manningtallet er blevet nedjusteret.  
 
Bornholms Regionskommune vurderer, at de nævnte opmærksomhedspunkter i disse 11 miljøfaktorer hverken 
enkeltvis eller tilsammen udgør miljøpåvirkninger af en sådan karakter og med et sådant omfang, at det kan 
medføre miljøvurderingspligt. 
 
At regulativet med tilhørende redegørelse ikke sammen med andre regulativer, planer eller projekter medfører 
en kumulativ effekt  
Der er ikke kendskab til andre regulativer, planer eller projekter, som sammen med forslag til Regulativ for 
Kærby Å – Byåen og det dertil hørende forslag til Redegørelse vedrørende Regulativ for Kærby Å - Byåen kan 
medføre væsentlige kumulative effekter. 
 
Høringssvar 
Høringssvar fra berørte myndigheder kan læses i deres fulde længde i det udfyldte høringsskema i bilag 1, 
nedenfor. 
 
Offentliggørelse 
Denne afgørelse om ikke miljøvurderingspligt offentliggøres sammen med offentliggørelse og høring af forslag 
til Regulativ for Kærby Å – Byåen og det dertil hørende forslag til Redegørelse vedrørende Regulativ for Kærby 
Å - Byåen. Offentliggørelsen foretages efter § 33 i miljøvurderingsloven og indeholder klagevejledning og frist 
for evt. klage. 
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Baggrund for screening 
Bornholms Regionskommune har den 24. september 2020 modtaget forslag til Regulativ for Kærby Å – Byåen 
og det dertil hørende forslag til Redegørelse vedrørende Regulativ for Kærby Å - Byåen. Der er anmodet om 
screening for miljøvurderingspligt af regulativet med tilhørende redegørelse. 
 
Forslag til Regulativ for Kærby Å – Byåen og det dertil hørende forslag til Redegørelse vedrørende Regulativ 
for Kærby Å - Byåen er indsendt af Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid ved Tine 
Kent Egedal.  
 
Formålet med forslag til Regulativ for Kærby Å – Byåen og det dertil hørende forslag til Redegørelse 
vedrørende Regulativ for Kærby Å - Byåen er at fastsætte bestemmelser for vedligeholdelsen af det offentlige 
vandløb Kærby Å – Byåen. Regulativet skal derved sikre, at vandløbets skikkelse og vandføring fastholdes 
inden for rammerne anført i regulativet. Regulativet regulerer endvidere en række forhold vedr. adgang, 
arealanvendelse og anlæg i og ved vandløbet  
 
Et vandløbsregulativ med tilhørende redegørelse er omfattet af miljøvurderingslovens plan og program-begreb 
i lovens § 2, stk. 1, idet planerne udarbejdes inden for fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger 
rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter og er udarbejdet af en myndighed i henhold til lov. 
Bornholms Regionskommune har vurderet, at der er tale om en plan, der omfatter projekter opført på 
miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2. Sådanne planer skal miljøvurderes efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, 
nr. 1, men da der er tale om planer for et mindre område på lokalt plan, skal planerne først screenes efter 
miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 1. 
 
Ved en screening foretager kommunen en vurdering efter kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 3 af, om 
planerne må antages at kunne medføre en væsentlig påvirkning af miljøet og dermed er omfattet af krav om 
miljøvurdering.   
 
På baggrund af miljøvurderingslovens § 32, stk. 1, nr. 1 har Bornholms Regionskommune gennemført en 
høring af berørte myndigheder i perioden 23. oktober 2020 til 9. november 2020.  
 
Klagevejledning  
Afgørelsen om ikke miljøvurderingspligt kan påklages efter reglerne fastsat i den lovgivning, som regulativet 
udarbejdes i henhold til, jf. § 48, stk. 1 i miljøvurderingsloven. 
 
Regulativ for Kærby Å - Byåen er udarbejdet i henhold til vandløbsloven2. Afgørelsen om ikke 
miljøvurderingspligt af regulativet kan derfor påklages i henhold til reglerne i vandløbslovens § 80, stk. 1. Både 
skønsmæssige og retlige spørgsmål kan påklages. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der er 
klageinstans.  
 
Afgørelsen om ikke miljøvurderingspligt kan påklages af den, afgørelsen er rettet til, enhver med en væsentlig 
og individuel interesse i sagens udfald, 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, jf. vandløbsloven § 84, stk. 1 og 2. 
 
En klage efter vandløbslovens § 80, stk. 1 har som udgangspunkt opsættende virkning, jf. vandløbsloven § 82, 
stk. 6. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i 
særlige tilfælde. 

                                                      
2 LBK nr. 1217 af 25/11/2019: Bekendtgørelse af lov om vandløb 
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Du klager via Klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.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 Bornholms Regionskommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 
900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. 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 til det Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt din 
anmodning kan imødekommes. 
 
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Nævnenes Hus. 
 
Klagen skal indgives inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 
klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges 
klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
 
Klagefristen er den 1. december 2021. 
 
Afgørelsen om ikke miljøvurderingspligt offentliggøres samtidig med offentliggørelsen af forslaget til Regulativ 
for Kærby Å – Byåen og det dertil hørende forslag til Redegørelse vedrørende Regulativ for Kærby Å – Byåen.  
 
Bornholms Regionskommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens 
offentlige bekendtgørelse 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Mette Nordvig Sonne 
Miljøplanlægger 
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Bilag 1 – Skema over miljøfaktorer i høring hos berørte myndigheder samt 
høringssvar 
 

 

Forslag til Vandløbsregulativ for Kærby Å - Byåen 
 
 
 

Klima 

Planens betydning for: Ingen 

påvirkning 

Mindre 

påvirkning 

Væsentlig 

påvirkning 

Bemærkninger 

CO2 udledning X   Regulativet vurderes ikke at have nogen væsentlig påvirkning i 

ft. CO2-udledning. 

Energiforbrug X   Regulativet vurderes ikke at have nogen væsentlig påvirkning i 

ft. energiforbrug. 

Tilpasningsbehov  X  I redegørelsen til regulativet påpeges behovet for løbende at 

følge vandløbets ledningsevne og tilstand, idet det vurderes at 

vandløbet allerede er på grænsen af ydeevne sin den 

nuværende udformning tilpasset en 100 års hændelse. Det 

vurderes som en positiv ændring, (ift. tidligere) at det påpeges i 

regulativet, at yderligere tilpasningsbehov i forhold til de 

løbende klimaændringer kan være påkrævet.  

Ressourcer 

Planens betydning for: Ingen 

påvirkning 

Mindre 

påvirkning 

Væsentlig 

påvirkning 

Bemærkninger 

Råstoffer X   Regulativet vurderes ikke at have nogen væsentlig påvirkning 

på råstofinteresser. 

Vandforbrug X    

Affald, herunder 

byggeaffald, jord, farligt 

affald mv. 

X   Opdateringen af regulativet tillader fortsat ingen ændring af 

vandløbstilstanden uden forudgående tilladelse, hvorfor 

forholdet ikke vurderes påvirket.  

Arealressourcen 

(anvendelse / 

arealforbrug) 

 X  Tilgangen til arealressourcen som brinker og vandløb udgør 

vurderes ikke i væsentlig grad ændret. Dog er visse forhold 

præciseret ift. ansvar ml. kommune og bredejere.   

Vand 

Planens betydning for: Ingen 

påvirkning 

Mindre 

påvirkning 

Væsentlig 

påvirkning 

Bemærkninger 

Udledning af spildevand  x  En spildevandsudledning til et vandløb vil altid medføre en 

mindre miljøpåvirkning, men med kravene sat i regulativet, samt 

i de medfølgende udledningstilladelser, vurderer 

spildevandsmyndigheden, at påvirkningen ikke er væsentlig.  
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Overfladevand (evt. 

påvirkning af hav, 

vandløb og vådområder) 

 x  Udledning af tag- og overfladevand til et vandløb vil altid 

medføre en mindre miljøpåvirkning, men med kravene sat i 

regulativet, samt i de medfølgende udledningstilladelser, 

vurderer spildevandsmyndigheden, at påvirkningen ikke er 

væsentlig. 

 

Ingen bemærkninger 

Grundvandsforhold, 

herunder 

drikkevandsinteresser 

og risiko for forurening 

og nedsivning 

 

 

 

 

 

 

X 

  Byåen gennemstrømmer og afvander områder, som er vigtige 

for vandforsyningen af Bornholm. 

 

Det ansøgte ses dog som en videreførelse og formalisering af 

praksis, der allerede har pågået i en årrække, uden at det har 

haft negative konsekvenser for vandforsyningen. 

 

En detailkortlægning af sammenhængen mellem vandføring i 

Byåen og grundvandsforhold er derfor ikke påkrævet. 

Jord 

Planens betydning for: Ingen 

påvirkning 

Mindre 

påvirkning 

Væsentlig 

påvirkning 

Bemærkninger 

Eksisterende 

jordforurening 

X   Ændring i regulativet forventes ikke at påvirke eksisterende 

jordforureninger 

Risiko for forurening X   Ændring i regulativet forventes ikke at påvirke risikoen for 

jordforureninger 

Luft 

Planens betydning for: Ingen 

påvirkning 

Mindre 

påvirkning 

Væsentlig 

påvirkning 

Bemærkninger 

Luftforurening, herunder 

støv og lugt 

X   Ingen bemærkninger 

Emissioner (partikler 

mv.) 

X   Ingen bemærkninger 

Diffuse kilder x   Ingen bemærkninger 

Støj og vibrationer 

Planens betydning for: Ingen 

påvirkning 

Mindre 

påvirkning 

Væsentlig 

påvirkning 

Bemærkninger 

Støj fra omgivelser X   Ingen bemærkninger 

Støj på omgivelser X   Ingen bemærkninger 

Vibrationer / komfort X   Ingen bemærkninger 

Trafik 

Planens betydning for: Ingen 

påvirkning 

Mindre 

påvirkning 

Væsentlig 

påvirkning 

Bemærkninger 

Trafikale konsekvenser i 

området 

X   Ændring i regulativet forventes ikke at give anledning til trafikale 

konsekvenser i området 
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(tilgængelighed, 

belastning og 

fremkommelighed) 

Trafikale konsekvenser 

på omgivelserne 

X   Ændring i regulativet forventes ikke at give anledning til trafikale 

konsekvenser på omgivelserne 

Trafiksikkerhed X   Ændring i regulativet forventes ikke at påvirke trafiksikkerheden 

Kollektiv transport X   Ændring i regulativet forventes ikke at påvirke den kollektive 

trafik 

Natur 

Planens betydning for: Ingen 

påvirkning 

Mindre 

påvirkning 

Væsentlig 

påvirkning 

Bemærkninger 

Natura 2000-områder X   Kærby Å-Byåen løber ikke igennem nogen Natura 2000-

områder, og der er mere end 4 km til nærmeste Natura 2000-

område på land. Regulativet vurderes dermed ikke at påvirke 

Natura 2000-områder på land. Nærmeste Natura 2000-område 

på havet er nr. 211 Hvideodde Rev, som er beliggende i 

Østersøen ca. 450 m vest for Byåens udløb. 

Regulativrevisionen for Kærby Å-Byåen ændrer ikke vandløbets 

afvandingsforhold, og regulativet påvirker ikke vandløbets 

kemiske tilstand eller indhold af næringsstoffer. Regulativet 

vurderes på baggrund heraf ikke at kunne medføre nogen 

væsentlig påvirkning på Natura 2000-området Hvideodde Rev 

eller andre Natura 2000-områder på havet.  

Truede arter (Bilag IV-

arter) 

 X  Bornholms Regionskommune er bekendt med, at der tidligere er 

registreret Bilag IV-arten løvfrø i forbindelse med Byåen øst for 

Stavelund. Herudover har Bornholms Regionskommune 

hverken fra egne registreringer eller data på Danmarks 

Miljøportal eller Naturbasen kendskab til, at der er registeret 

Bilag IV-arter i eller i forbindelse med vandløbet. Idet 

regulativrevisionen ikke ændrer på vandløbets skikkelse eller 

afvandingsforhold, og idet vedligeholdelsesbestemmelserne i 

regulativet ikke er ændret væsentligt i forhold til den 

vedligeholdelsespraksis, der har været i vandløbet de sidste 

mange år, vurderes regulativet ikke at medføre nogen væsentlig 

påvirkning af Bilag IV-arter eller potentielle leveområder for 

Bilag IV-arter. Der er dog foretaget nogle mindre justeringer og 

præciseringer af regulativets bestemmelser i forhold til det 

tidligere regulativ. Hvis disse ændringer har nogen påvirkning 

på Bilag IV-arter overhovedet, vurderes der at være tale om en 

lille positiv påvirkning som følge af regulativets præciseringer af 

bestemmelser vedrørende tidspunkt og metode for 

grødeskæring. 

§3-arealer (beskyttede 

naturtyper) 

 X  Kærby Å-Byåen er station 0 til station 2.401, omtrent svarende 

til den del, der ligger uden for byzone, omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 3 som beskyttet vandløb. Der er 

langs med vandløbet flere § 3-beskyttede søer, som 

formodentlig afvander til vandløbet. Idet regulativrevisionen ikke 



 

Side 9 af 12 

ændrer på vandløbets skikkelse eller afvandingsforhold, og idet 

vedligeholdelsesbestemmelserne i regulativet ikke er ændret 

væsentligt i forhold til den vedligeholdelsespraksis, der har 

været i vandløbet de sidste mange år, vurderes regulativet ikke 

at medføre nogen væsentlig påvirkning af tilstanden i det 

beskyttede vandløb eller de beskyttede søer langs vandløbet. 

Der er dog foretaget nogle mindre justeringer og præciseringer 

af regulativets bestemmelser i forhold til det tidligere regulativ. 

Hvis disse ændringer har nogen påvirkning på det beskyttede 

vandløb, vurderes der at være tale om en lille positiv påvirkning 

som følge af regulativets præciseringer af bestemmelser 

vedrørende tidspunkt og metode for grødeskæring.  

Skovarealer  X  Kærby Å-Byåen løber en del steder gennem arealer med skov 

såvel fredskov som ikke-fredskov. Regulativets bestemmelser 

om plantning og bevarelse af skyggegivende vegetation afviger 

ikke væsentligt fra bestemmelserne i det tidligere regulativ, men 

er dog blevet præciseret. Kommunen har fundet det nødvendigt 

at indføre en bestemmelse, så der kan påbydes fjernelse af 

væltede træer i arbejdsbæltet, der hindrer udførelse af 

vedligeholdelsen. Dette vurderes at medføre en mindre 

påvirkning af skovarealer. 

Flora og fauna  X  Kærby Å-Byåen og arealer langs denne udgør et levested og en 

spredningskorridor for dyr og planter. Idet regulativrevisionen 

ikke ændrer på vandløbets skikkelse eller afvandingsforhold, og 

idet vedligeholdelsesbestemmelserne i regulativet ikke er 

ændret væsentligt i forhold til den vedligeholdelsespraksis, der 

har været i vandløbet de sidste mange år, vurderes regulativet 

ikke at medføre nogen væsentlig påvirkning af vandløbet og 

dets omgivelser og hermed heller ikke af den flora og fauna, 

som er tilknyttet vandløbet. Der er dog foretaget nogle mindre 

justeringer og præciseringer af regulativets bestemmelser i 

forhold til det tidligere regulativ. Hvis disse ændringer har nogen 

påvirkning på flora og fauna overhovedet, vurderes der at være 

tale om en lille positiv påvirkning som følge af regulativets 

præciseringer af bestemmelser vedrørende tidspunkt og metode 

for grødeskæring. 

Spredningskorridorer  X  Kærby Å-Byåen løber på størstedelen af den strækning, der 

ligger uden for byzone, gennem områder, der i den gældende 

kommuneplan er udpeget som særligt naturområde eller 

interesseområde for natur, landskab og økologiske forbindelser. 

Kærby Å-Byåen og arealer langs denne vurderes at udgøre en 

spredningskorridor for dyr og planter. Idet regulativrevisionen 

ikke ændrer på vandløbets skikkelse eller afvandingsforhold, og 

idet vedligeholdelsesbestemmelserne i regulativet ikke er 

ændret væsentligt i forhold til den vedligeholdelsespraksis, der 

har været i vandløbet de sidste mange år, vurderes regulativet 

ikke at medføre nogen væsentlig påvirkning af vandløbet og 

dets omgivelser som spredningskorridor. Der er dog foretaget 

nogle mindre justeringer og præciseringer af regulativets 
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bestemmelser i forhold til det tidligere regulativ. Hvis disse 

ændringer har nogen påvirkning på spredningskorridorer 

overhovedet, vurderes der at være tale om en lille positiv 

påvirkning som følge af regulativets præciseringer af 

bestemmelser vedrørende tidspunkt og metode for 

grødeskæring. 

Lavbundsarealer  X  Kærby Å-Byåen løber tre steder gennem registrerede 

lavbundsområder og flere steder tæt på andre 

lavbundsområder. Idet regulativrevisionen ikke ændrer på 

vandløbets skikkelse eller afvandingsforhold, og idet 

vedligeholdelsesbestemmelserne i regulativet ikke er ændret 

væsentligt i forhold til den vedligeholdelsespraksis, der har 

været i vandløbet de sidste mange år, vurderes regulativet ikke 

at medføre nogen væsentlig påvirkning af lavbundsarealer. Der 

er dog foretaget nogle mindre justeringer og præciseringer af 

regulativets bestemmelser i forhold til det tidligere regulativ. 

Hvis disse ændringer har nogen påvirkning på lavbundsarealer 

overhovedet, vurderes der at være tale om en lille påvirkning 

som følge af regulativets præciseringer af bestemmelser 

vedrørende tidspunkt og metode for grødeskæring.  

Landskab 

Planens betydning for: Ingen 

påvirkning 

Mindre 

påvirkning 

Væsentlig 

påvirkning 

Bemærkninger 

Fredede arealer 

(fredningssager og 

klitfredninger) 

X   Ingen fredede arealer bliver påvirket i modstrid med 

deklarationerne 

Bygge- og 

beskyttelseslinjer 

Nbl § 15-19 (strand-, å-, 

sø-, skov-, kirke- og 

fortidsmindelinje) 

X   Ingen beskyttelseslinjer bliver påvirket i modstrid med 

bestemmelserne 

Landskabelig værdi og 

overordnet 

landskabsstruktur 

X   Der sker ikke ændringer af landskabelige værdier 

Bynær natur og 

rekreative områder 

X   Der sker ikke ændringer af rekreative forhold 

Geologisk værdifulde 

områder 

X   Ikke relevant 

Kystnærhedszonen X   Ikke relevant, da der er tale om et eksisterende vandløb, og ikke 

sker nævneværdig ændring af det bestående miljø. 

Visuel påvirkning i øvrigt 

(landskab / bymiljø) 

x   Der sker ikke ændringer af landskabelige værdier eller bymiljøer 

Kulturarv og kulturmiljøer 

Planens betydning for: Ingen 

påvirkning 

Mindre 

påvirkning 

Væsentlig 

påvirkning 

Bemærkninger 
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Beskyttede diger X   Der er ét sted registreret et beskyttet dige, som grænser helt 

ned til vandløbet. Herudover er der ikke registreret beskyttede 

diger inden for en afstand af 5 m fra vandløbet eller mere. Idet 

regulativets bestemmelser om 2 m-bræmmen og arbejdsbælter 

på 5 m ikke ændres væsentligt for strækninger med åbne 

vandløb, og idet der ikke vurderes at være nogen ændringer, 

som specifikt påvirker beskyttede diger, vurderes regulativet 

ikke at medføre nogen påvirkning af beskyttede diger. 

Museumslovens bestemmelser om beskyttede diger er som før 

gældende, hvorfor behov for et gennembrud i et beskyttet dige 

f.eks. i forbindelse med vedligeholdelse af vandløbet, vil kræve 

en dispensation fra museumsloven. 

Fredede og 

bevaringsværdige 

bygninger 

x   Ikke relevant 

Værdifulde kulturmiljøer 

/ -områder 

X    

Kirkeindsigtsområder X    

Fortidsminder X    

Arkæologiske 

kulturminder 

x   Vi har fra Bornholms Museum ingen indvendinger, i forhold til 

arkæologiske interesser, i forhold til Vandløbsregulativ for 

Kærby Å – Byåen. 

Befolkning og samfund 

Planens betydning for: Ingen 

påvirkning 

Mindre 

påvirkning 

Væsentlig 

påvirkning 

Bemærkninger 

Erhvervsliv, herunder 

detailhandel (opland, 

omsætning, 

branchestrukturer) 

X   Regulativet vurderes ikke at påvirke erhvervslivet. 

Materielle goder 

(offentlige 

servicefunktioner) 

X   Regulativet skal medvirke til at minimere risici for skader på 

materielle goder. Revisionen vurderes ikke at indeholde 

ændringer mht. dette forhold. 

Sundhed (friluftsliv og 

rekreative interesser) 

X   Regulativet vurderes ikke at påvirke sundhedsforhold, ud over 

den generelle hensigt med at medvirke til at vandet skaber 

mindst mulig risiko for, at vandet løber over brinkkant og 

forårsager skader der kan medføre sundhedsrisici. 

Svage grupper / 

handicappede 

(tilgængelighed til 

fællesarealer, pladser og 

bygninger) 

X   Regulativet vurderes ikke at påvirke forhold for svage grupper. 

Sociale forhold X   Regulativet vurderes ikke at have nogen væsentlig påvirkning 

på sociale forhold. 
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Utryghed / kriminalitet X   Regulativet skal være med til at skabe større tryghed i forhold til 

vandhændelser. Revisionen af regulativet vurderes ikke at 

havde ændret på dette forhold.  

Sikkerhed 

(giftpåvirkning, brand- 

og eksplosionsfare) 

X   Der ses ingen påvirkning af sikkerhedsforhold.  

 

Det er ikke en vandløbsstrækning der giver problemer ved store 

regnvandshændelser. 

Vindforhold / turbulens X   Regulativet vurderes ikke at påvirke vindforhold. 

Skyggevirkninger / 

refleksion 

x   Regulativet vurderes ikke at påvirke skyggeforhold. 

Midlertidige og sammenlagte effekter 

Planens betydning for: Ingen 

påvirkning 

Mindre 

påvirkning 

Væsentlig 

påvirkning 

Bemærkninger 

Midlertidige effekter – 

anlægsfase (støj, 

ressourcer, vibrationer, 

trafik mv.) 

X   Ikke relevant. 

Kumulative effekter – af 

flere emner eller flere 

områder (etaper eller 

tilstødende områder) 

 X  Reguleringen af forhold omkring Kærby Å-Byåen er afgørende i 

forhold til at minimere skaderne ved nedbørshændelse, hvor 

volumenet og tilstanden i åen er af betydning for tilbageholdelse 

og afstrømning af vand, der i modsat fald kan have kumulativ 

effekt. Justeringer i det reviderede regulativ, bl.a. nedjustering af 

manningtallet, vurderes at være en positiv forbedring af 

regulativet, der bl.a. kan imødegå kumulative forhold.     

 
 


