Ringsted Kommune
Teknik- og Miljøcenteret
Rønnedevej 9
4100 Ringsted

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af optageplads til grøde ved
Ringsted Å i st. 8680- 8700 ved Havemøllevej 32 med klagefrist d. 10. august
2021
Ringsted Kommune har modtaget ansøgning om etablering af optageplads til
grøde ved Ringsted Å i st. 8680- 8700 ved Havemøllevej.
Ansøger:

Dato 13. 07. 2021

Ringsted Kommune
Teknik- og Miljøcenter
Team Natur og Land

Ringsted Kommune

Rønnedevej 9

Ejer af plads: Ringsted Kommune

4100 Ringsted
Tel.: +45 57 62 63 40

Kort beskrivelse af projektet

Dir.: +45 57 62 63 49
Mail.: BSl@RINGSTED.DK

Der ønskes etableret en optageplads til grøde. Pladsen forventes at blive 10 x 6
meter. Pladsen afgrænses af en 10 meter lang stensætning ud mod åen (se figur
1). Der udlægges sten til afgrænsning af pladsen ind mod eksisterende
parkeringsplads.

teknikogmiljo@ringsted.dk
www.ringsted.dk
EAN: 5798007643157
CVR-nr.: 18957981
Sagsnr. 21 -009671
Åbningstid:
Man.-Torsdag 11-15
Fredag 11-13
Telefontid:
Man.-Torsdag 10-15
Fredag 10-13

Figur 1. Skitsering af optagepladsen.

Ringsted Kommune meddeler hermed tilladelse til optageplads på følgende
vilkår:







Projektet skal udføres som beskrevet i ansøgningen af 2. juli 2021.
Pladsen skal udføres i en maksimal størrelse på 10 x 6 meter.
Pladsen skal udføres i stabilgrus eller lignende materiale
Pladsen skal afgrænses med kampesten ud mod Ringsted Å
Pladsen skal have fald væk fra Ringsted Å
Grøde må maksimalt ligge 7 dage inden fjernelse, og materiale skal være
fjernet senest 3 dage efter afsluttet vedligeholdelse på
vandløbsstrækningen.

Økonomi:


Alle udgifter til projektet afholdes af ansøger

Tidsplan for udførelse:


Projektet forventes udført i 2021

Fremtidig vedligeholdelse:


Fremtidig vedligeholdelse pladsen påhviler alene ejer af denne.

Tilladelsen:


Anlægsarbejdet skal være udført senest 2 år fra den dato, hvor der er
givet tilladelse. Hvis dette ikke er tilfældet, bortfalder tilladelsen.

Færdigmelding:


Ringsted Kommune, vandløbsmyndigheden, skal orienteres, når
anlægsarbejdet er udført, senest én måned efter færdiggørelsen. Hvis der
er ændringer i forhold til det ansøgte, skal dette meddeles. Færdigmelding
kan ske til E-mail vandloeb@ringsted.dk.

Øvrige forhold:







Tilladelsen og dermed anlægsarbejdet må først påbegyndes, når
klagefristen er udløbet og eventuelle klager er behandlet af Miljø- og
Fødevareklage-nævnet, jf. vandløbslovens § 82 stk. 8.
Findes der arkæologiske genstande eller forurening i forbindelse med
anlægsarbejdet skal dette straks indberettes se bilag 3.
Alle kort i tilladelsen er vejledende.
Det er vurderet, at krydsningen ikke kræver dispensation fra
Naturbeskyttelseslovens §3.
Pladsen er beliggende i byzone, hvorfor der ikke kræves tilladelse fra
bræmmebestemmelserne.
Pladsen godkendes efter vandløbsloven, og kræver derfor ikke
dispensation fra åbeskyttelseslinjen.

Tilladelsen gives efter vandløbslovens § 47 og tilhørende bekendtgørelse om
vandløbsregulering og -restaurering § 9 samt vandløbslovens §§17-20.

Tilladelsen kan påklages i 4 uger fra offentliggørelsen dvs. senest 10. august 2021

Ejerforhold og beliggenhed
Projektets beliggenhed og ejerforhold er beskrevet i tabellen herunder.
Ejer

Matrikel

Ejerlav

Ringsted Kommune

6e

Klosteret, Ringsted Jorder
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Beliggenhed

Figur 2. Placering af optagepladsen

Samlet vurdering
Samlet set vurderer vandløbsmyndigheden, at projektet ikke i nævneværdig grad
vil have væsentlig indflydelse på de afstrømnings-, naturmæssige- eller
miljømæssige forhold og dermed ingen negative miljø- eller afvandingsmæssige
konsekvenser.

Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder og Bilag IV arter.
Området er ikke beliggende i et Natura 2000-område, og der er ikke registreret
bilag IV arter. Projektet har ingen negativ virkning på miljøet og naturen i området.
Det nærmeste beskyttede område, der potentielt vil kunne påvirkes af projektet, er
Natura 2000-område nr. 163, Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds
Mose og Porsmose. Det ligger mere end 3 km fra området.
Ud fra udpegningsgrundlaget finder Ringsted Kommune ikke, at projektet i sig selv
eller som led i større planer vil have en væsentlig påvirkning af Natura 2000områdets arter eller naturtyper. Desuden vurderes det, at optageplads ikke
negativt vil påvirke områdets økologiske funktionalitet som eventuelt levested
samt yngle– og/eller rasteområde for bilag IV-arter.

Vurdering af projektets påvirkning af Bilag IV-arter
Følgende Bilag IV-arter vurderes at kunne forekomme omkring arealet:
Flagermus, padder og krybdyr.
Det vurderes ikke, at projektet vil skade eventuelle flagermus´ fouragering.
Det vurderes ligeledes, at projektet ikke vil skade padder og krybdyrs mulighed for
at yngle, vandre og fouragere.
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Ringsted Kommune vurderer derfor, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge
yngle- eller rasteområder for dyrearter eller ødelægge plantearter, der er optaget i
Habitatdirektivets Bilag IV.

Behandling af persondata
Oplysninger om Ringsted Kommunes behandling af dine data, kan findes her:
http://ringsted.dk/databehandling.html .

Klagemulighed
Vejledning til at klage er vedlagt i bilag 2.

Offentliggørelse/bekendtgørelse
Tilladelsen til optageplads er blevet offentliggjort på kommunens hjemmeside,
samt sendt til relevante parter og interessenter den 13. juli 2021
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til ovennævnte, er du meget velkomne
til at kontakte undertegnede på telefon nr. 5762 6349 eller mail bsl@ringsted.dk

Med venlig hilsen
Beth Søeborg Lundholm
Biolog

Kopi sendt til:
Ansøger:


Ringsted Kommune, Teknik- og Miljøcenteret

Bilag:
1. Uddrag af de relevante love
2. Klagevejledning
3. Forhold til andre myndigheder
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Bilag 1
Lovgrundlag
Den gældende vandløbslov: LBK nr. 1217 af 25/11/2019
§ 47. Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden
vandløbsmyndighedens godkendelse
Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v.
Den gældende bekendtgørelse: Bek. Nr. 834 af 27/06/2016
§9 Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden
vandløbsmyndighedens godkendelse.

Bilag 2
Klagevejledning
Der er en klagefrist på 4 uger fra afgørelsen er blevet offentliggjort. En klage skal
være skriftlig og skal sendes elektronisk til Klagenævnet inden klagefristens udløb.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk,
www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til Ringsted Kommune. En klage er
indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager,
skal du betale et gebyr på kr. 500. Gebyret betales med betalingskort i
Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis man får helt eller delvis medhold i
klagen. Yderligere vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og
Miljøklagenævnets hjemmeside på www.nmkn.dk

På klageportalen bliver du guidet igennem en række trin, hvor du udfylder
oplysninger om:







Hvem der klager
Den afgørelse som du klager over
Den lokalitet/ det sted som klagen drejer sig om
Hvad din klage går ud på
Betaling af gebyr for at klage - aktuelle klagegebyr fremgår af
Planklagenævnets hjemmeside nmkn.dk
Godkende og afslutte oprettelsen af klage

Du kan uploade dokumenter undervejs. Der er korte hjælpetekster i Klageportalen.
Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en
begrundet anmodning til Teknik- og Miljøcenter, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted
eller teknikogmiljo@ringsted.dk. Ringsted Kommune videresender herefter
anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning
kan imødekommes. Anmodning skal også indeholde den påklagede afgørelse og
oplysning om, hvorvidt du er fritaget for at bruge digital post. Hvis du bliver fritaget
for at bruge klageportalen, skal klage indgives direkte til Ringsted Kommune
skriftligt, inden for den frist der er fastsat i afgørelsen fra klagenævnet.
Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være
anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelse er annonceret. Har du påklaget sagen
til klagenævnet, regnes fristen fra klagenævnets afgørelse er meddelt.
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Bilag 3
Andre myndigheder
Museumsloven: Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller
anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jævnfør § 27, stk. 2 i museumsloven.
Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland, Oldenvej 25c, 4300
Holbæk, tlf.: 59 43 23 53 eller mail: plan@vestmuseum.dk. Kommunen har
orienteret museet om afgørelsen.
Miljøbeskyttelsesloven: Ejere og brugere af fast ejendom skal straks underrette
kommunen, hvis de forårsager eller konstaterer forurening af ejendommens jord
eller undergrund jævnfør § 21 i miljøbeskyttelsesloven.
Jordforureningsloven: Hvis der under bygge- og jordarbejde på et areal, der ikke
er kortlagt, konstateres en forurening af jorden skal arbejdet standses og
kommunen kontaktes, jævnfør § 71 i Lov om forurenet jord. Tilsvarende gælder på
et kortlagt areal, hvis den konstaterede forurening ikke er beskrevet i
kortlægningen. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller
lader udføre det pågældende arbejde.
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