Mette Bang Jensen & Anders Gleitze Nielsen
Jegstrupvej 15
7800 Skive

25. oktober 2017
Nordre Landkanal - Medbenyttelsestilladelse
Skive Kommune meddeler hermed tilladelse til tilslutning af tagvand fra matrikel 27 b Tastum Sø, Dommerby til det private vandløb Nordre Landkanal.

Vilkår
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:
1. Op- og nedstrømsliggende ejere må ikke påvirkes negativt i forhold
til afstrømningen.
2. Alle udgifter til etableringen afholdes af ansøger.
3. Anlægsarbejdet må ikke medføre transport af sand, mudder med videre til den nedstrøms del af vandløbet.
4. Anlægsarbejdet må ikke medføre erosion af vandløbets brinker.
5. Rørets udløb skal placeres skråt i vandløbets strømretning, for at
undgå erosion af modsatte brink.
6. Vedligeholdelse af den nyanlagte Ø110 mm rørledning påhviler den til
enhver tid værende ejer af matr. 27 b, Tastum Sø, Dommerby.
7. Vedligeholdelse af Nordre Landkanal påhviler Tastum Sø Landvindingslag jf. Vedtægter for Tastum Sø Landvindigslag.
8. Hvis der under arbejdet konstateres forurenet jord, skal anlægsarbejdet straks standses, og Skive Kommune kontaktes derefter.
9. Hvis der findes spor af fortidsminder eller arkæologiske genstande
under anlægsarbejdet, skal arbejdet straks standses. Fundet skal
derefter anmeldes til Museum Salling på tlf. 99 15 71 90 eller pr. mail
til many@museumsalling.dk
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Henvendelse til:
Katrine Tuborg Pasgaard
Direkte tlf.: 99 15 66 42
ktpa@skivekommune.dk

Projektets parter
Ansøger:
Mette Bang Jensen og Anders Gleitze Nielsen, Jegstrupvej 15, 7800 Skive
Berørte parter:
·

Søvang Gods A/S, Søbyvej 40, 7840 Højslev, Matr. 93 Tastum Sø,
Dommerby.

·

Tastum Sø Landvindingslag, v./ formand Svend Otto Søgaard, Vester
Skivevej 15, 7850 Stoholm

Projektets lokalitet
Matrikel: 27 b, Tastum Sø, Dommerby

Oversigtskort. Den røde cirkel viser projektområdet.

Beskrivelse af projektet
Projektets formål er at aflede tagvand fra nyt stuehus på matrikel 27b,
Tastum Sø, Dommerby til Nordre Landkanal.
Der nedgraves en rørledning fra stuehuset til udløb i Nordre Landkanal. Røret
er et lukket rør med en dimension på Ø110 mm.
Alle omkostninger i forbindelse med projektet afholdes af ansøger.
Den fremtidige vedligeholdelse af rørledningen påhviler ejer af matrikel 27b
Tastum Sø, Dommerby.
Den fremtidige vedligeholdelse af Nordre Landkanal påhviler fortsat Tastum
Sø Landvindingslag.
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Luftfoto 2017. Det gule punkt viser udledningspunktet i Nordre Landkanal. Den orange
linje viser matrikelgrænserne. Forløbet af Nordre Landkanal er vist med blå linje.

Myndighedens vurdering
Nordre Landkanal er målsat god økologisk tilstand Vandområdeplan 20152021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn. Den økologiske tilstand i vandløbet er ukendt.
Vandløbet er en kunstig gravet landkanal med en bundbredde på ca. 3 meter.
Vandløbet har et ringe fald og begrænset fysisk variation.
Vandløbet er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens1 § 3.
Skive Kommune vurderer, at Nordre Landkanals afvandingsevne og miljøtilstand ikke påvirkes af projektet idet projektet er af begrænset karakter og
Nordre Landkanal er en hydraulisk robust recipient. Derfor vurderer Skive
Kommune, at projekter ikke hindrer muligheden for målopfyldelse i Nordre
Landkanal.
Skive Kommune vurderer, at projektet ikke ændrer vandløbets tilstand og
derfor kræver projektet ikke en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.
Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-område
nr. 30, Lovns bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal der er beliggende ca. 12
km fra projektområdet.
Grundet afstanden til Natura 2000-området og projektets karakter vurderes
det, at projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter, ikke påvirker arter eller naturtyper på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag.
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Lovbekendtgørelse nr. 121 af 26. januar 2017 – om naturbeskyttelse
3

Arter beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV må ikke fanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, og deres levesteder må ikke beskadiges eller ødelægges.
Ifølge Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, er der registreret følgende bilag IV arter i området
omkring Nordre Landkanal: damflagermus, vandflagermus, sydflagermus,
odder, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø.
Det er Skive Kommunes vurdering, at ingen af overstående arters yngle- og
rasteområder vil blive påvirket af projektet, grundet projektets begrænsede
karakter.

Lovgivning
Tilladelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens2 § 5 og § 63.
Vandløbslovens bestemmelser finder anvendelse for projektet jf. lovens § 2.
Tilkobling til kunstigt gravede kanaler kræver en medbenyttelsestilladelse efter vandløbsloven § 63, da vandløbet er anlagt for en bestemt kreds af
grundejere og med et formål, der ikke indbefatter det ansøgte jf. § 5.

Godkendelse efter anden lovgivning
Godkendelsen omhandler kun forhold, der behandles med hjemmel i vandløbsloven. Ansøger er selv ansvarlig for, at eventuelle godkendelser efter anden lovgivning er meddelt.
I henhold til VVM-bekendtgørelsen3 skal der, ved gennemførelse af en række
anlægsprojekter, foretages en vurdering af disses påvirkning af miljøet. Idet
medbenyttelsens fysiske påvirkning er af begrænset karakter har Skive
Kommune vurderet, at det ikke er relevant at gennemføre en VVM-screening
af projektet.

Godkendelsesprocedure
Ansøger har indhentet partserklæring fra Tastum Sø Landvindingslag ved
formand Svend Otto Søgaard, som har givet samtykke til projektet.
Projektforslaget har været i 2 ugers partshøring hos ansøger og berørte lodsejere fra den 6. oktober 2017 til den 20. oktober 2017 med mulighed for at
fremsende bemærkninger. Der er ikke indkommet bemærkninger.
Kommunens godkendelse af projektet offentliggøres på Skive Kommunes
hjemmeside den 25. oktober 2017 med 4 ugers klageperiode. Klagefristen er
den 22. november 2017.
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Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017
Bekendtgørelse nr. 447 af 10. maj 2017, Bekendtgørelse om samordning
af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer
og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter
3
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Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på
forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk. Du kan logge på 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. Du betaler gebyret med betalingskort
i Klageportalen. 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 den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljøog Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning
kan imødekommes.
Konkrete spørgsmål om brug af Klageportalen kan rettes til supportfunktionen på e-mail nmkn@nmkn.dk eller telefon 72 54 11 01.
Med venlig hilsen

Katrine Tuborg Pasgaard
Skov- og landskabsingeniør

Dette brev er sendt til
Ansøger:
·

Mette Bang Jensen og Anders Gleitze Nielsen,
Jegstrupvej 15, 7800 Skive

Berørte parter:
·

Søvang Gods A/S, Søbyvej 40, 7840 Højslev

·

Tastum Sø Landvindingslag, v./ formand Svend Otto Søgaard,
Vester Skivevej 15, 7850 Stoholm

Interesseorganisationer:
·
Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk og skive@dn.dk
·
Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk,
lbt@sportsfiskerforbundet.dk, jkm@sportsfiskerforbundet.dk
·
Museum Salling: Malene Kramer Nymann: many@museumsalling.dk
·
Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk og skive@dof.dk
·
Friluftsrådet, Kreds Limfjord Syd: a.e.oppel@vip.cybercity.dk
·
Lystfiskerforeningen for Skive og omegn:
helge-jakobsen@fiberpost.dk
5

