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Screeningsafgørelse af midlertidig grundvandssænkning og udledning ved 

etablering af kloakledning fra Danish Crown til Sæby renseanlæg

Frederikshavn Kommune har d. 5. oktober 2022 modtaget ansøgning fra UCON,

der ansøger på vegne af Frederikshavn Spildevand omkring midlertidig grundvands-

sænkning ved adresserne Toldbodvej, Kjeldgaardsvej og Sølystvej i 9300 Sæby.

Grundvandssænkningen foretages i forbindelse med etablering af kloakledning fra 

Danish Crown til Sæby renseanlæg. Arbejdet forventes at forløbe inden for perioden 

medio februar 2023 til og med juni 2023 på de tre lokationer.

Grundvandssænkningen forventes at ske ved hjælp af lænsning ved Toldbodvej og 

Kjeldgaardsvej, mens der forventes at anvende sugespidsanlæg ved Sølystvej (se 

nedenstående kort). 

Kort 1: Strækning, hvor der 

skal foretages grundvands-

sænkning fra Danish Crown 

til Sæby renseanlæg. 

Toldbodvej (rød strækning)

vand ledes væk ved læsning. 

Kjeldgaardsvej (orange 

strækning) vand ledes væk 

ved lænsning. 

Sølystvej (mørkeblå stræk-

ning) grundvandssænkes ved 

brug af sugespidser ved hver 

grube. 

Sølystvej (lyseblå strækning) 

grundvandssænkes ved brug 

af sugespidser langs led-

ningsrende. 
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De forventede oppumpede mængder, ydelse samt den skønnet varighed af grund-

vandssænkningen ved hver lokation kan ses i Tabel 1.

Tabel 1: Skønnede mængder af oppumpet grundvand ved midlertidig grundvands-

sænkning for hver lokation.

Strækning Metode Ydelse 

[m3/t]

Skønnet varig-

hed [dage]

Skønnet 

mængde [m3]

Toldbodvej Lænsning 2-4 20 1.900

Kjeldgaardsvej Lænsning 2-4 15 1.400

Sølystvej Sugespidser ved 

gruber

10-15 15 5.400

Sølystvej Sugespidser langs 

ledningsrende

40-45 60 64.800

Sum 73.500

Det vurderes at der i perioden vil blive grundvandssænket med maksimalt 73.500 m3

grundvand. Det oppumpede grundvand udledes til Søvangsbækken og Afløb fra Sæ-

bygård Mose. Udledningen kræver tilladelse, som er indhentet af Frederikshavn Kom-

mune (se ” Udledningstilladelse oppumpet grundvand, nedgravning af trykledning fra

Danish Crown Sæby, til Sæby Renseanlæg”).

Da projektet er omfattet af bilag 2 punkt nr. 10m i Miljøvurderingsloven, LBK nr. 1976 af

27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

(VVM), har Frederikshavn Kommune screenet projektet for miljøvurdering.

Afgørelse

Frederikshavn Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at grundvands-

sænkningen samt udledningen ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er om-

fattet af pligt til miljøvurdering. Afgørelsen af truffet jf. § 21 i Miljøvurderingsloven.

Denne afgørelse er ikke en tilladelse til gennemførelse af projektet, men alene en afgø-

relse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af grundvandssænkningen og

udledningen.

Grundet grundvandssænkningen begrænsede størrelse er en tilladelse ikke påkrævet.

Tilladelse til udledningen af det oppumpede grundvand er indhentet af Frederikshavn 

Kommune. 

Baggrunden for afgørelsen kan ses i vedlagte screening. Screeningen er gennemført

med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Frederikshavn Kommune og de

miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis der ved oppumpningen konstateres forurening skal Frederikshavn Kommune

straks kontaktes.
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Vurdering i forhold til internationale naturbeskyttelsesområder samt

beskyttelse af visse arter

Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på

Natura 2000-områder eller bilag IV-arter, jf. bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november

2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt

beskyttelse af visse arter. Dette skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse

med andre projekter vurderes at kunne påvirke Natura 2000-områder eller konkrete

bilag IV-arter væsentligt.

Der er foretaget beregninger af de midlertidige grundvandssænkningers påvirkning på 

de omkringliggende arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 for de to stræknin-

ger på Sølystvej, hvor der anvendes sugespidsanlæg. Derimod er der ikke foretaget 

beregninger af grundvandssænkningerne på strækningerne Toldbodvej og Kjeld-

gaardsvej, da der oppumpes en lav mængde vand ved brug af lænsning, som vurderes 

ikke at danne en sænkningstragt og dermed ikke påvirke miljøet væsentligt. 

Der er lavet BEST beregninger på de to strækninger på Sølystvej, hvor der henholdsvis 

grundvandssænkes op til 5.400 m3 med sugespidser ved gruber, og hvor der grund-

vandssænkes op til 64.800 m3 med sugespidser langs ledningsrenden. Disse bereg-

ninger viser, at flere naturlokaliteter vil blive påvirket af grundvandssænkningen. 

BEST er et konservativt vurderingsredskab, som især overestimerer påvirkningen af

midlertidige grundvandssænkninger på naturen, og tager ikke højde for, hvordan

grundvandssænkningen udføres. De midlertidige grundvandssænkninger foretages på 

begge strækninger med sugespidsanlæg, hvilket gør at sænkningstragten som følge af 

grundvandssænkningen formentlig ikke vil være af så stor udbredelse som beregnet. 

Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke naturlokaliteterne kritisk, da det er forholdsvis 

kortvarige grundvandssænkninger, der anvendes sugespidsanlæg som skaber en lokal 

sænkning, samt disse grundvandssænkninger sker i perioden 1. marts 2023 til 30. juni

2023.

Derudover viser BEST beregningerne, at fire oplande vil blive påvirket af den midlerti-

dige grundvandssænkning, blandt andet oplande til Sæby Å. Det vurderes dog, at 

vandløbene ikke påvirkes i væsentlig grad. 

Projektområdet for de midlertidige grundvandssænkninger er beliggende ca. 1,75 nord-

vest for Natura 2000-habitatområde nr. 11, Solsbæk. Der er ingen arter på udpeg-

ningsgrundlaget, og sænkningstragten som følge af grundvandssænkningerne vil ifølge 

BEST ikke komme i nærheden af dette Natura 2000 område. Det vurderes, at projektet 

ikke vil have en væsentlig påvirkning på Natura 2000-habitatområdet.

En række dyr og planter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fø-

desøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Potentiel forekomst i områ-

det af de nævnte bilag IV-arter vurderes knyttet til områdets beskyttede naturarealer,

småskove, vandløb og udyrkede arealer i øvrigt.

Bilag IV arter i området kan omfatte Spidssnudet Frø, Løgfrø, Strandtudse, Markfirben, 

Odder, Dværgflagermus, Troldflagermus, Skimmelflagermus, Sydflagermus, Brunfla-

germus, Vandflagermus, Pipistrelflagermus og Gul Stenbræk.
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I nærheden af projektområdet er fem flagermusarter observeret, herunder Pipistrelfla-

germus, Vandflagermus, Sydflagermus, Dværgflagermus og Brunflagermus ca. 1,5 km 

nord for Sølystvej (mørkeblå strækning). Der er flere observationer af markfirben i det 

sydlige del af projektområdet Sølystvej (lyseblå strækning), med den nærmeste obser-

vation ca. 200 meter mod sydvest. Derudover er der en ældre observation (2014) af 

Gul stenbræk ca. 950 meter mod øst nær stranden som vist på nedenstående billede. 

Ifølge BEST vil den midlertidige grundvandssænkning i det område højest blive på 

omkring 4 cm ved registreringen.

Frederikshavn Kommune vurderer, at det ansøgte projekt har en neutral effekt på leve-

steder samt yngle- og rasteområder for de nævnte arter, da påvirkningen på naturloka-

liteterne ikke vil være af væsentlig størrelse samt er af midlertidig karakter. 

Der er observeret flere rødlistede arter i nærområdet som Hvid næbfrø, Humle-kløver, 

Bugtet frøstjerne, Lysegul sølv-potentil, natravn, bakke-gøgelilje, isfugl, skov-gøgelilje, 

almindelig månerude, Dansk rundbælg, Hvinand, Sortand, Toppet skallesluger, Edder-

fugl og Hættemåge. Det ansøgte projekt vurderes at have en neutral effekt på leveste-

der samt yngle- og rasteområder for de nævnte arter, da påvirkningen på naturlokalite-

terne ikke vil være af væsentlig størrelse samt er midlertidigt. 

Vurdering i forhold til risiko for mobilisering af forurening fra forurenede grunde

Projektet foregår inden for delvist bymæssig bebyggelse, hvor der kan være en risiko 

for diffus baggrundsforurening i jorden. Uden for bymæssig bebyggelse vurderes der 

ikke at være risiko for mobilisering af jordforurening. Opgravet overskudsjord, i forbin-

delse med projektet håndteres efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen.

Partshøring

Frederikshavn Kommune har haft udkast til afgørelse i høring ved ansøger fra d. 20.

december 2022. Ansøgers rådgiver har d. 21 december 2022 fremsendt følgende

bemærkninger:

 Grundvandssænkningen er angivet til perioden 1. marts 2023 – 30. juni 2023.

Vi ønsker at have mulighed for at opstarte grundvandssænkningen medio fe-
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bruar 2023 (13. februar 2023). Opstarten er fremrykket ca. 2 uger ift. ansøgte

periode tilbage i september grundet andre myndighedstilladelser.

Frederikshavn Kommune vurderer, at opstarten af projektet kan fremrykkes som øn-

sket.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Frederikshavn Kommunes hjemmeside den 4. januar 

2023.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse ifølge miljøvurderingsloven kan påklages jf. vedlagte klagevej-

ledning. Klagefristen udløber ved midnat den 1. februar 2023.

Kopi til: 

Gudmundur Haflidason, Frederikshavn Forsyning, guha@forsyningen.dk

Sebastian Lund Pedersen, UCON, sl@ucon.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

DN, Lokalkomiteen for Frederikshavn og Læsø, dnfrederikshavn-sager@dn.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk

Friluftsrådet. lokal, vendsyssel@friluftsraadet.dk

Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

Lystfiskerforeningen Frederikshavn formandlfo@gmail.com

Med venlig hilsen

Julie Maysfelt

Biolog


