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Screening for VVM-pligt af midlertidig grundvandssænkning ved etable-

ring af spildevands- og regnvandsledninger samt regnvandsbassiner på 

Ilderen og Skovmåren i Støvring  

 

Rådgivende ingeniørfirma Envidan har med ansøgning modtaget den 22. juni 2022 

på vegne af Rebild Vand og Spildevand søgt om tilladelse til midlertidig sænkning 

af grundvand i forbindelse med etablering af spildevands- og regnvandsledninger 

samt regnvandsbassiner på et område på matr. nr. 3a, 14æ, 24f, 21b og 16p 

Støvring By, Buderup. Se kort i bilag. 

 

I materialet står, at der skal indvindes og udledes maksimalt 94.000 m3 grund-

vand i en periode på 38 uger. Grundvandsspejlet vil bygherre sænke med op til 2-

5 meter anhængig af metode. Bygherre vil bruge sugespidser, tæppedræn og 

nedpløjede dræn og hvis det ikke er nok til sænke grundvandet, vil bygherre fore-

tage filterboringer. Sænkningstragtens udbredelse er 80-170 m og er vist i kortbi-

laget.  

 

Vandforsyningsanlæg er omfattet af bilag 2, pkt. 2d i lovbekendtgørelse om miljø-

vurdering1, Dybdeboringer, navnlig vandforsyningsboringer samt pkt. 10m, Arbej-

der i forbindelse med indvinding af grundvand. 

 

Anlæg på bilag 2 er kun omfattet af pligten til at udarbejde en miljøkonsekvens-

rapport, hvis det må antages, projektet kunne påvirke miljøet væsentligt. For at 

kunne afgøre dette er der gennemført en screening, jfr. bilag 6 i lovbekendtgørel-

se om miljøvurdering. 

 

Afgørelse    

På baggrund af screening, jfr. lovbekendtgørelse om miljøvurdering, bilag 6, har 

Rebild Kommune vurderet, at projektet ikke er omfattet af bestemmelserne om 

VVM-pligt efter § 21 stk. 1 i lovbekendtgørelse om miljøvurdering, idet sænknin-

gen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Det betyder, at 

ansøgningen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, se mere i bilag 1 og 3. 

 

 

 

 

1 Miljøvurderingsloven: lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og pro-

grammer og af konkrete projekter (VVM).   
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Offentliggørelse og klagevejledning: 

Afgørelsen om accept af midlertidig sænkning af grundvandet på Ilderen og 

Skovmåren i Støvring ikke er VVM-pligtig offentliggøres på Rebild Kommunes 

hjemmeside den 15. august 2022. 

 

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og  

Fødevareklage-nævnet, jfr. § 49 i lovbekendtgørelse om miljøvurdering.  

 

Afgørelsen kan påklages af  

- Miljø- og fødevareministeren 

- Enhver med retlig interesse i sagens udfald 

- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som 

hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller 

varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for 

arealanvendelse 

 

Klage over denne afgørelse, skal ske til Miljø- og fødevareklagenævnet. Klagen 

indsendes via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Der 

skal logges på www.borger.dk  eller på www.virk.dk, 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 

der klages, skal der betales et gebyr. Gebyret er på kr. 900 for private, og kr. 

1800 for virksomheder og foreninger. Gebyret betales med betalingskort eller ind-

betalingskort til Miljø- og fødevareklagenævnet. 

 

Miljø- og fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-

mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. For at blive 

fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til 

den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender her-

efter anmodningen til Miljø- og fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, 

hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

 

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen på Rebild Kommunes hjemmeside, og 

fristen udløber den 12. august 2022. 

 

Civil retssag 

Hvis du ønsker at indbringe kommunens afgørelse for domstolene, skal sagsanlæg 

ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Mark Bech Højfeldt 

Civilingeniør 

 

 

 

 

 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Kopi til: 

Danmarks Naturfredningsforening, dnrebild-sager@dn.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, himmer-

land@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk 

Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk 

Region Nordjylland – jordforurening, region@rn.dk 

Ejer af jorden, Hybel Huse, info@hybelhuse.dk 

Rådgiver Envidan, Mads, mkj@envidan.dk 

Rebild Vand og spildevand, Michael, mgj@rebildforsyning.dk 

Ejer af Ny Kærvej 14, flemming@mosen.dk 

 

Bilag 1: Skema til vurdering af anlæggets indvirkning på miljøet 

Bilag 2: Oversigtskort med placering af boring 

Bilag 3: Natur- og Habitatvurdering 

mailto:dnrebild-sager@dn.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:fbr@fbr.dk
mailto:region@rn.dk
mailto:info@hybelhuse.dk
mailto:mkj@envidan.dk
mailto:mgj@rebildforsyning.dk
mailto:flemming@mosen.dk
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Bilag 1 - Skema til brug for screening (VVM-pligt) 

VVM Myndighed  

Basis oplysninger Tekst 

Projekt beskrivelse – jf. anmeldel-

sen: 

Projektet omhandler midlertidig sænkning af grundvandet i forbin-

delse med kloakering og regnvandssøer på primært matr. nr. 3a og 

14æ, Støvring By, Buderup Se kort i bilag 

Grundvandet skal Rebild Vand og Spildevand sænke med op til 5 

meter og sænkningen sker med sugespidser, tæppedræn, drænrør 

og evt. filterboringer.  

 

Navn og adresse på bygherre Rebild vand og spildevand/Rebild Forsyning, Sverriggårdsvej 3, 

9520 Skørping 

Ejer af matr. nr. 3a og 14æ, Støvring By, Buderup er Hybel Nord 

A/S 

Bygherres kontaktperson og tele-

fonnr. 

Michael Glerup, tlf. 41787471, mgj@rebildforsyning.dk  

Projektets placering Matr. nr. 3a, 14æ, 24f, 21b og 16p Støvring By, Buderup 

Projektet berører følgende kommu-

ner 

Rebild Kommune 

Oversigtskort Kort er vedlagt (Bilag 2) Udbredelsen af sænkningen er vist med et 

grønt polygon.   

Kortbilag Bilag 2  

Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til 

bekendtgørelse nr. 1975 af 27. 

oktober 2021 

   X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt 

Er anlægget opført på bilag 2 til 

bekendtgørelse nr. 1975 af 27. 

oktober 2021 

 X   Bilag 2, pkt. d 
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Anlæggets karakteristika:      

1. Arealbehovet i ha: 

 

X     

2. Er der andre ejere end Bygher-

re? 

 

   X  

3. Det bebyggede areal i m2 og 
bygningsmasse i m3 

 

X     

4. Anlæggets maksimale bygnings-
højde i m: 

 

X     

5. Anlæggets kapacitet for så vidt 
angår flow og opbevaring af:  

   

   Råstoffer – type og mængde: 

    

   Mellemprodukter – type og 
mængde:  

   

   Færdigvarer – type og mængde:  

X    Rebild Vand og Spildevand ønsker at 
sænke og bortlede grundvandet langs 
udgravning med op til 94.000 m3 i ca. 38 
uger og de sænker grundvandet på min-
dre strækninger af gangen.   

6. Anlæggets kapacitet for stræk-
ningsanlæg: 

 

X     

7. Anlæggets længde for stræk-
ningsanlæg:  

 

X     

8. Anlægget behov for råstoffer – 
type og mængde: 

 

   I anlægsfasen: 

 

   I driftsfasen: 

 

X     

9. Behov for vand – kvalitet og 
mængde:  

     

      I anlægsfasen: 

 

      I driftsfasen: 

 

X     

10. Forudsætter anlægget etable-
ring af yderligere vandforsynings-
kapacitet:  

 

   X  

11. Affaldstype og mængder, som 
følge af anlægget:  

     

       Farligt affald: 

X    Rebild Vand og Spildevand har søgt om at 
lede det oppumpet grundvandet via eksi-
sterende regnvandsledninger til Linden-

borg Å (se separat afgørelse).  
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      Andet affald: 

   

      Spildevand: 

 

 

12. Kræver bortskaffelse af affald 
og spildevand ændringer af bestå-
ende ordninger: 

 

   X  

13. Overskrides de vejledende 
grænseværdier for støj: 

 

   X  

14. Overskrides de vejledende 
grænseværdier for luftforurening: 

 

   X  

15. Vil anlægget give anledning til 
vibrationsgener: 

 

   X  

16. Vil anlægget give anledning til 
støvgener: 

 

   X  

17. Vil anlægget give anledning til 
lugtgener:  

 

   X  

18. Vil anlægget give anledning til 
lysgener:  

 

   X  

19. Må anlægget forventes at ud-
gøre en særlig risiko for uheld:  

 

   X  

Anlæggets placering 

 

     

20. Forudsætter anlægget ændring 
af den eksisterende arealanvendel-
se:  

 

   X  

21. Forudsætter anlægget ændring 
af en eksisterende lokalplan for 
området:  

 

   X  

22. Forudsætter anlægget ændring 
af kommuneplanen:  

 

   X  

30. Indebærer anlægget behov for 
at begrænse anvendelsen af nabo-
arealer ud over hvad der fremgår 
af gældende kommune- og lokal-
planer: 

 

   X  

24. Vil anlægget udgøre en hin-
dring for fremtidig anvendelse af 
områdets råstoffer og grundvand:  

 

   X  
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25. Indebærer anlægget en mulig 
påvirkning af sårbare vådområder: 

 

   X Indvindingsmængden vurderes hverken 
alene eller sammen med andre indvindin-
ger at medføre en væsentlig påvirkning af 
målsatte vandløb eller at være til hinder 
for, at vandløbenes miljømål kan opnås 
eller opretholdes.  

Nærmeste vandløb er Lindenborg Å som 
er beliggende ca. 180 m øst for projekt-
området.  

Det ansøgte vurderes ikke at medføre 
væsentlige påvirkninger af områdets na-
turarealer. Det ansøgte vurderes ikke at 
udgøre en væsentlig påvirkning af arter 
og naturtyper inden for Natura 2000 om-
råder. Her lægges især vægt på, at det er 
en midlertidig indvinding på op til 38 uger 
og der indvindes op til 94.000 m3 fordelt 
på et stort areal. Sænkningsområdet har 
bygherre vurderet til maksimalt 80-170 
meter i radius. 

Se mere i pkt. 30. 

 

26. Er anlægget tænkt placeret 
indenfor kystnærhedszonen: 

 

   X  

27. Forudsætter anlægget rydning 
af skov:  

 

   X  

28. Vil anlægget være i strid med 
eller til hinder for etableringen af 

reservater eller naturparker:  

 

   X  

29. Tænkes anlægget placeret i 
Vadehavsområdet:  

 

   X  

30. Kan anlægget påvirke registre-
rede, beskyttede eller fredede 
områder –  

 

      Nationalt:     

      

      Internationalt (Natura 2000): 

   

      Forventes området at rumme 
beskyttede arter efter bilag IV 

 

      Forventes området at rumme 
danske rødlistearter: 

   X Udbredelsen af sænkning har ansøger 
vurderet til at være maksimal ca. 170 m 
radius fra sugespidserne i projektområdet.  

Projektområdet ligger i og tæt ved § 3-
naturtyper (eng og mose) og tæt ved 
Natura 2000 område, i Rebild Kommune; 
det drejer sig om Natura 2000 område nr. 
20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum 
Sø. 

Det vurderes, på baggrund af den midler-
tidig og reversible sænkning, at grund-
vandssænkningen ikke vil medføre en 
væsentlig påvirkning af arter og naturty-
per indenfor Natura 2000 området.  

På baggrund af de begrænsede påvirknin-
ger af områdets våde naturtyper, der 
også udgør potentielle levesteder for evt. 



 

 
Side 8 af 

11 

 
forekomster af bilag IV arter (odder, løg-
frø, spidssnudet frø, og stor vandsala-
mander), vurderes projektet ikke at be-
skadige arternes yngle- eller rasteområ-
der. Tilsvarende vurderes projektet ikke 
at påvirke eventuelle rødlistearter i områ-
det. 

Se mere i Natur- og Habitatvurdering i 
bilag 3 

 

31. Kan anlægget påvirke områder, 
hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer 
allerede er overskredet: 

 

      Overfladevand:     

      

      Grundvand: 

   

      Naturområder: 

 

      Boligområder (støj/lys og 
Luft): 

 

   X Rebild Kommune har ikke kendskab til, at 
fastsatte miljøkvalitetsnormer på områ-
derne grundvand, naturområder eller 
boligområder (støj/lys og luft) er over-
skredet. 

Grundvand: Den nærmeste vandindvin-
dingsboring i Jupiter er DGU 41.1834 og 
ligger ca. 15 m øst for grundvandssænk-
ningen. Boringen er en brønd tilhørende 
Ny Kærvej 14 og forsyner en husholdning. 
Brønden er 4 meter dyb og vandspejlet er 
2 meter under terræn. Der er umiddelbart 
risiko for at brønden løber tør for drikke-
vand, da ejendommen er beliggende i 
sænkningsområdet. Rebild vand og spil-
devand vil sikre vandforsyningen til ejen-
dommen ved at følge grundvandsstanden 
tæt med pejlerør eller ved eventuel til-
slutning til Støvring vandværks vandled-
ning som er forholdsvis tæt på.   

Projektet er ikke beliggende i område med 
vandindvindingsopland eller inden for 300 
meters afstand til en boring tilhørende et 
alment vandværk. Der er ikke umiddelbart 
andre vandindvindingsprojekter i nærhe-
den som samlet kan påvirke omgivelserne 
væsentligt.  

Midlertidig indvinding på 38 uger vil ikke 
påvirke de nærmeste indvindinger væ-
sentligt når bygherre foretager de nævnte 
tiltag. 

Overfladevand og naturområder: Se pkt. 

25. 

Der er kendskab til en V1 og en V2 kort-
lagte grunde inden for sænkningsområ-
det. Projektområdet er ikke områdeklassi-
ficeret. 
 
V1: Ny Kærvej 10 er v1 kortlagt. Ejen-
dommen er revet ned af Hybel Nord A/S 
og Olie tank skulle være fjernet og udgået 
er kortlægning skriver bygherres rådgiver.  
 
V2: Nedlagt losseplads er beliggende på 
matrikel 16ad, Støvring By, Buderup. 
Ejendommen er beliggende i udkanten af 
den forventede sænkningstragt og der 
forventes en meget lille eller ingen sænk-
ning her. De områder som er tæt på hvor 
vi skal grave er meget præget af tørv og 
gytje som kun kan lænses for grundvand 
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og derfor bliver tragten meget mindre. 
Rebild Vand og Spildevand opsætter pej-
lerør for at sikre at der ikke sker sænk-
ning af grundvand ved ejendommen for at 
sikrer at evt. forurening i grundvandet 
ikke flyttes.  

32. Tænkes anlægget etableret i et 
tæt befolket område: 

 

   X Projektet er beliggende i på landbrugsjord 

 

33. Kan anlægget påvirke: 

 

      Historiske landskabstræk: 

      

      Kulturelle landskabstræk: 

 

      Arkæologiske værdi-
er/landskabstræk: 

 

      Æstetiske landskabstræk: 

 

      Geologiske landskabstræk: 

 

   X  

    Kendetegn ved den potentiel-
le miljøpåvirkning   

 

     

34. Er området, hvor anlægget 
tænkes placeret, sårbar overfor 
den forventede miljøpåvirkning:  

 

   X Sænkningen forventes ikke at ændre 
tilstanden af beskyttede naturtyper eller 
at modvirke mål om gunstig bevaringssta-
tus for naturtyper og arter, der er udpeg-
ningsgrundlag for Natura 2000-områder 
eller forringe levevilkår for bilag IV-arter, 

ligesom sænkningen ikke forventes at 
påvirke vandføringen i målsatte vandløb 
væsentligt eller være til hinder for, at 
vandløbenes miljømål kan opnås eller 
opretholdes. 

Rebild Kommune vurderer derfor at an-
læggets omgivelser ikke er sårbare over-
for den forventede miljøpåvirkning.  

35. Er der andre anlæg eller aktivi-

teter i område, der sammen med 

det ansøgte medfører en påvirk-

ning af miljøet (Kumulative for-

hold): 

 

   X Sænkning på 94.000 m3 vurderes hver-
ken alene eller sammen med andre ind-
vindinger at medføre en væsentlig påvirk-
ning af målsatte vandløb, beskyttet §3 
natur eller natura 2000 områder. Her 
lægges især vægt på, at det er en midler-
tidig sænkning og der indvindes op til 
94.000 m3 fordelt på 38 uger. 

36. Er der andre kumulative for-
hold? 

 

   X  
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38. Den forventede miljøpåvirk-
nings geografiske udstrækning i 
areal: 

 

    Sænkningstragtens udbredelse er i stør-
relsesordenen ca. 80-170 m radius fra 
projekt området. Se udbredelsen på ved-
lagte kort i bilag 2.  

39. Omfanget af personer der for-
ventes berørt af miljøpåvirkningen: 

 

X     

40. Vil den forventede miljøpåvirk-
ning række ud over kommunen? 

 

   X  

41. Vil den forventede miljøpåvirk-
ning berøre nabolande: 

 

   X Påvirkningen har ingen sporbar effekt 
udenfor landets grænser.  

42. Forventes miljøpåvirkningerne 
at kunne være væsentlige – 

    

      Enkeltvis: 

 

      Eller samlet: 

 

   X  

43. Må den samlede miljøpåvirk-
ning betegnes som kompleks: 

 

   X  

44. Er der stor sandsynlighed for 
miljøpåvirkningen: 

 

   X  

45. Er påvirkningen af miljøet – 

 

      Varig: 

 

      Hyppig: 

 

      Reversibel: 

 

   X Den midlertidige tilladelse til at sænke 
grundvandet gives for en periode på 38 
uger i alt. 

En eventuel påvirkning forventes at fort-
sætte i den tid sænkningen opretholdes. 
Når der ikke indvindes, forventes grund-
vandspotentialet at stige til upåvirket 
niveau. 

 

 

Konklusion 

 

     

Giver resultatet af screeningen 
anledning til at antage, at det an-
meldte projekt vil kunne påvirke 
miljøet væsentligt, således at der 
er VVM-pligtigt: 

 

   X  
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 Bilag 2: Kort med sænkning af grundvand (lysegrøn polygon) 
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Natur- og Habitatvurdering 
 
Naturbeskyttelsesloven 
Det vurderes, at den midlertidige grundvandssænkning og den midlertidige udledning derfra til 
det beskyttede vandløb ikke kræver dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3.  
 
Der er tale om en midlertidig sænkning og udledning, der er tidsmæssigt afgrænset indenfor 
maksimalt 21 uger indenfor perioden 1. august 2022 til 1. april 2023, hvilket ikke er en kritisk 
periode for floraen, da der ofte er vand nok i form af nedbør, og der ikke er vækstsæson i den 
periode. Arealpåvirkning er på maksimalt 170 m (maksimalt i 7 uger) og 80 m (maksimalt i 21 
uger) i radius omkring sænkningen, se kortbilag I. Påvirkningen er størst i selve nedgravnings-
området og aftager gradvis mod det yderste af påvirkningszonen. 
 
Grundvandet fra den midlertidige sænkning udledes i to punkter i eksisterende grøfter, se 
kortbilag II. Det vurderes, at grøfterne kan modtage udledningen uden at skulle oprenses/ud-
dybes. 
 
På baggrund af at der er tale om en midlertidig påvirkning vurderes det at være under baga-
telgrænsen for, hvad der skal gives dispensation.  
 
Udløbsledningen fra regnvandsbassinerne skal dog nedgraves i beskyttet natur, og her er der 
givet en selvstændig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3. 
 
Habitatvurdering  
Udledningspunkterne kommer til at ligge ca. 60 meter opstrøms nærmeste Natura 2000-områ-
de, som er Natura 2000-område nr. 18, Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø. Natura 
2000-området består af habitatområde nr. 20, Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø og 
fuglebeskyttelsesområde nr. 4, Rold Skov.  
 
Udpegningen af Natura 2000-området betyder, at Danmark er forpligtet til at sikre og genop-
rette gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som området er udpeget for. Kom-
munen må derfor ikke give tilladelser og dispensationer til projekter, der kan skade de interna-
tionale naturbeskyttelsesområder eller arter og naturtyper på Natura 2000-områdets udpeg-
ningsgrundlag (habitatdirektivets bilag II-arter) eller strengt beskyttede arter på habitatdirek-
tivets bilag IV. Kommunen skal derfor udføre en vurdering jf. § 6 og § 10 i bekendtgørelse nr. 
2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel-
sesområder samt beskyttelse af visse arter. 
 
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet består af følgende arter og naturtyper:  
Arter: Kildevælds-vindelsnegl (1013), Skæv vindelsnegl (1014), Bred Vandkalv (1081), Hav-
lampret (1095), Bæklampret (1096), Stor vandsalamander (1166), Damflagermus (1318), 
Odder (1355), Grøn buxbaumia (1386), Blank Seglmos (1393) samt Fruesko (1902).  
Naturtyper: Kalk- og næringsfattigesøer og vandhuller (3110), Søbred med småurter (3130), 
Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger (3140), Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks (3150), Brunvandede søer og vandhuller (3160), Vandløb med 
vandplanter (3260), Våde dværgbusksamfund med klokkelyng (4010), Tørre dværgbusksam-
fund (4030), Enekrat på heder, overdrev eller skrænter (5130), Overdrev og krat på mere eller 
mindre kalkholdig bund (6210), Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur 
bund (6230), Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop (6410), Bræmmer 
med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn (6430), Aktiv Højmose (7110), Ned-
brudt højmose med mulighed for naturlig gendannelse (7120), Hængesæk og andre kærsam-
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fund dannet flydende i vand (7140), Kilder og væld med kalkholdigt vand (7220), Rigkær 
(7230), Bøgeskove på morbund uden kristtorn (9110), Bøgeskove på muldbund (9130), Bøge-
skove på kalkbund (9150), Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund (9160), 
Stilkegeskove og Stilkegekrat på mager sur bund (9190), Skovbevoksede tørvemoser (91D0) 
samt Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld (91E0).  
 
Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet består af følgende arter:  
Hedelærke, Hvepsevåge, Isfugl, Rødrygget tornskade, Rørhøg, Sortspætte samt Stor Hornugle.  
 
Der er foretaget en vurdering på den hydrauliske påvirkning af Lindenborg Å, som er den 
nærmeste habitatkortlagte naturtype (Vandløb med vandplanter, 3260). Lindenborg Å ligger 
310 meter nedstrøms udledningspunktet. Der er tidligere givet en permanent udledningstilla-
delse på 175 l/s i samme udløbspunkt (punktet længst mod øst), derfor vurderes de 16 l/s at 
være uden betydning i forhold til den hydrauliske belastning af Lindenborg Å.  
 
Der er etableret filter ifm. filterboringer, sugespidser og dræn, og der etableres sandfang inden 
udledning af oppumpet grundvand. Det vurderes derfor at evt. sand og miljøfremmede stoffer 
vil blive tilbageholdt og på denne baggrund vurderes det, at stofferne ikke bliver udledt til na-
tura 2000-området. 
 
Det vurderes at sænkningen af grundvandet ikke vil komme til at påvirke habitatkortlagt na-
tur, da det nærmeste areal med habitatnatur ligger 210 meter fra sænkningsområdet altså 
længere væk end de maksimalt 170 m, der er i påvirkningsradius, se kortbilag I.   
 
På denne baggrund vurderes det at udledningen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af 
arter og naturtyper indenfor Natura 2000 området.  
 
 
Vurdering af konsekvenser for bilag IV-arter  
En række dyr og planter er omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøg-
ningsområde eller sporadisk opholdssted i området omkring regnvandsbassinet. Ifølge oplys-
ninger i ”Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV” (DMU Faglig rapport nr. 635, 
2007) kan der i Rebild Kommune være forekomst af flere arter af flagermus samt odder, 
markfirben, løgfrø, spidssnudet frø og stor vandsalamander. 
 
Der er ikke kendskab til fund af dyre- og plantearter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV i 
området, og det vurderes usandsynligt at disse arter vil bruge Vaseholmgrøften som yngle- og 
rasteområde. Rebild Kommune vurderer, at sænkningen og udledningen ikke vil beskadige 
eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter på habitatdirektivets bilag IV a eller 
ødelægge plantearter på habitatdirektivets bilag IV b. 
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