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1. Frederikshavn Kommunes tilladelse og vilkår

1.1 Tilladelse

I henhold til § 28 i Miljøbeskyttelsesloven1 og spildevandsbekendtgørelsen2, samt 
bekendtgørelsen om udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet3, 
meddeles herved tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Søvangsbækken og 
Afløb fra Sæbygård Mose på de i afsnit 1.2 følgende vilkår:

Tilladelsen meddeles på baggrund af oplysninger angivet i ansøgning dateret d. 14
september 2022. 

Denne tilladelse omfatter kun tilladelse til udledning af oppumpet grundvand. Det er 
ansøgers ansvar, at indhente øvrige tilladelser, der skal til for, at det samlede projekt 
kan lovliggøres.

Det samlede projekt, med etablering af trykledning fra Danish Crown Sæby til Sæby 

Renseanlæg, er screenet efter VVM-reglerne (Sag GEO-2022-06630) Forhold vedr. 

udledninger er behandlet i denne screening, herunder forhold vedr. okker. Der er ikke 

udført en separat screening af selve udledningen, men der henvises i stedet til 

screeningen af det samlede projekt. VVM-screening er dateret 14. november og er 

vedhæftet som bilag 1.

1.2 Vilkår for tilladelsen

1. Tilladelsen gælder udledning af oppumpet grundvand fra anlægsprojekt med 
etablering af ny trykledning fra Danish Crown slagteri i Sæby, til Sæby 
Renseanlæg.

2. Tilladelsen er gældende fra dags dato og skal udnyttes inden for to år.

3. Tilladelsen gives på baggrund af forudsætningerne i ansøgnings- og 
kortmaterialet, og skal udføres i overensstemmelse med dette. 

4. Det er en forudsætning for tilladelse til udledning, at ansøger sikrer, at øvrige 
fornødne tilladelser/aftaler med lodsejere mv. indgås inden projektstart.

5. Udledningen skal ske på en måde, der sikrer mod erosion ved udløbene. Det 
skal ligeledes sikres at der ikke sker udledning af sand, ler m.v. til 
vandområderne.

6. Den samlede udledning af vand må ikke overstige 100000 m3.

Udledning til Søvangsbækken/regnvandsledninger i tilknytning hertil

7. Udledningen af oppumpet grundvand foregår via udløb til 
Søvangsbækken/regnvandsledninger med udløb til Kattegat. Udløbet er 
placeret omtrentligt i nedenstående koordinat:

                                                       
1 Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991, med senere bekendtgørelser
2 Bek. nr.  1393 21. juni 2021 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
3 Bek. nr. 1433 af 21. november 2017 om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, 
søer, overgangsvande, kystvande og havområder.
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Udløbsplacering
Euref 89 (øst/nord)

Recipient Vandområde

591108 6354781 Søvangsbækken/regnvandsledninger 
med udløb til Kattegat

Kattegat

8. Udledningen til Søvangsbækken skal neddrosles til maksimalt 1 l/s tilsvarende 
3,6 m3/timen.

9. Udledningen må ikke være til hinder for at målsætningen om god økologisk 
tilstand i Søvangsbækken kan opfyldes.

10. Såfremt der opdages okkerpåvirket vand i forbindelse med udledningen til 
Søvangsbækken skal Frederikshavn Kommune kontaktes omgående, med 
henblik på at iværksætte tiltag for at forhindre okkerforurening af vandløbet.

Udledning til Afløb fra Sæbygård Mose

11. Udledningen af oppumpet grundvand foregår via udløb til Afløb fra Sæbygård 
Mose. Udløbet er placeret omtrentligt i nedenstående koordinat:

Udløbsplacering
Euref 89 (øst/nord)

Recipient Vandområde

591455 6351893 Afløb fra Sæbygård 
Mose

Kattegat

12. Alt oppumpet grundvand der udledes skal oxideres via okkerrenseanlæg inden 
det udledes.

13. Udledningen må ikke give anledning til forringelse af badevandskvalitet og 
miljøtilstanden i nedstrøms beliggende miljømålsatte vandområder. Indholdet 
af Ferrojern må maksimalt være 0,2 mg/l. 

14. Indholdet af andre miljøfremmede stoffer i det udledte vand må på ingen 
tidspunkter overskride de til enhver tid gældende grænseværdier for indhold af 
MFS. Overskrides værdierne skal Frederikshavn Kommune kontaktes 
umiddelbart, og der skal iværksættes tiltag der minimerer indholdet af MFS.

15. Frederikshavn Kommune kan på forlangende kræve at der udtages 
dokumentationsprøver for indholdet af Ferrojern og MFS.

16. Udledningen til Afløb fra Sæbygård Mose skal neddrosles til maksimalt 20 l/s 
tilsvarende 72 m3/timen.

17. Udledningen må ikke være til hinder for at målsætningen om god økologisk 
tilstand i Afløb fra Sæbygård mose kan opfyldes.

2. Bygge- og anlægsarbejde

Denne tilladelse indebærer anlægsarbejde. I henhold til Miljøbeskyttelsesloven har en 
klage ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen jf. §96, hvorfor 
anlægsarbejde kan påbegyndes straks. Afgørelsen af en eventuel klage kan medføre 
ændringer af projektet eller tilbagekaldelse af tilladelsen. Det er derfor bygherres eget 
ansvar og risiko, hvis arbejdet påbegyndes før klagefristens udløb.

3. Grundlag for Frederikshavn Kommunes afgørelse
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3.1 Lovgrundlag

Tilladelsen er meddelt i henhold til 
 § 28 i Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991, med senere ændringer
 § 17 i bek. nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser m.v. efter 

miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
 Bek. nr. 1433 af 21. november 2017 om krav til udledning af visse forurenende 

stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder.
 Bek. nr. 1625 af 19. december 2017 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, 

søer, overgangsvande, kystvande og grundvand
 Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn. Juni 2016.

3.2 Beskrivelse af sagen

Frederikshavn Spildevand A/S skal etablere en 4,2 km lang dedikeret trykledning til 
håndtering af spildevand fra Danish Crown slagteriet i Sæby til Sæby Renseanlæg. 

I forbindelse med anlægsarbejdet er der behov for at dels nedgrave, dels skyde 
ledningen ned i undergrunden. Ledningen lægges fortrinsvis i 1,6 m dybde.

I forbindelse med anlægsarbejderne er der behov for at sænke grundvandsstanden, for 
at tørholde ledningsgravene. Nedsænkning af grundvandsstanden foregår i den 
nordlige del af projektstrækningen ved lænsning, og i den sydlige del af 
projektstrækningen med sugespidsanlæg. 

Det fremgår af ansøgningsmaterialet at der planlægges udledt 73500 m3 oppumpet 
grundvand i forbindelse med projektet. Langt størstedelen af vandet planlægges udledt 
til Afløb fra Sæbygård Mose. Ligeledes fremgår det af ansøgningsmaterialet at 
størstedelen af det udledte grundvand sker med sugespidsanlæg.

3.3 Frederikshavn Kommunes vurdering

Jf. Miljøbeskyttelseslovens §28 er Frederikshavn Kommune tilladelsesmyndighed for 
udledning af processpildevand samt overfladevand til recipient. 

Jf. ansøgningsmaterialet er det oplyst at der er planlagt udledt ca. 73500 m3 oppumpet 
grundvand ved udledningspunktet.

Et af udledningspunkterne for oppumpet grundvand er ved Søvangsbækken ved 
Toldbodvej. Søvangsbækken er et målsat vandløb med mål om god økologisk tilstand. 
Der er ikke målopfyldelse. Det vurderes at hydraulisk belastning af vandløbet er en 
kilde til manglende målopfyldelse. Der er således i forbindelse med denne tilladelse sat 
vilkår omkring maksimalt flow af vand, der ledes til vandløbet. Der er ligeledes sat vilkår 
der skal sikre at der ikke sker en uhensigtsmæssig påvirkning af Søvangsbækken.

Det er i ansøgningsmaterialet vurderet, at den sydlige del af projektarealets 
grundvandsstand er særligt varierende, og nedbørsafhængigt. 

Projektarealet langs ledningstraceet, er beliggende i et område udpeget med stor risiko 
for okkerudledning. Der er derfor sat vilkår vedr. renseløsninger samt udfældning af 
okker før udledning af det oppumpede grundvand.

Det vurderes at problematikken er størst i den sydlige del af projektarealet.

Det vurderes overordnet, at siden der kun pumpes grundvand midlertidigt og der 
således kun vil være en tidsmæssigt afgrænset, og volumenmæssigt begrænset 
påvirkning af recipienterne, at det ansøgte kan foregå uden varig og reversibel skade 
på omgivelserne og miljøet.
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3.4 Samlet konklusion

Frederikshavn Kommune vurderer på baggrund af ovenstående og med de i tilladelsen 

stillede vilkår, at kunne give tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand 

fra projektstrækningen i forbindelse med anlægsprojekt, nedgravning af trykledning fra 

Danish Crown til Sæby Renseanlæg.

4. Partshøring, offentliggørelse og klagevejledning

Partshøring

Frederikshavn Kommune har haft udkast til tilladelse 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 
februar 2023 (13. februar 2023). Opstarten er fremrykket ca. 2 uger ift. ansøgte 
periode tilbage i september grundet andre myndighedstilladelser.

 Er der mulighed for, at vi kan udlede en del af vandmængden til Afløb fra 
Sæbygård Mose længere opstrøms det ansøgte udledningspunkt? På en 
længere del af strækningen skal vi arbejde parallelt med vandløbet. For at 
reducere strækningen det oppumpet grundvand skal transporteres på, vil vi 
gerne forespørge muligheden for at udlede en del af vandmængden langs 
strækningen. Vi sørger naturligvis for de nødvendige aftaler med grundejerne, 
hvis arealer med slanger skal krydse andetsteds end det ansøgte punkt. Vi 
sikrer naturligvis fortsat mod erosion i udledningspunktet. Situationen er 
forsøgt visualiseret på følgende skitse:

Frederikshavn Kommune vurderer, at de forhold der nævnes i de fremsendte 
bemærkninger, kan indeholdes i tilladelsens ordlyd og vilkår, og har ikke givet 
anledning til ændringer af disse.

Offentliggørelse

Tilladelsen annonceres på Frederikshavn Kommunes hjemmeside d. 4. januar 2023.

Klagevejledning

Afgørelsen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og 
interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i 
sagens udfald. 

Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er meddelt, dvs. den 1. februar 2023.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via 
dette link: https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også logge på via borger.dk (som 
borger) eller via virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen 
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 som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og 
organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i 
Klageportalen. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. 

https://indberet.virk.dk/
https://www.borger.dk/
https://kpo.naevneneshus.dk/
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Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
udenom 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt 
din anmodning kan imødekommes.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter 
loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.

Tilladelsen annonceres på Frederikshavn Kommunes hjemmeside den 4. januar 2023.

Med venlig hilsen

Rasmus Arvidson

Miljømedarbejder

Kopi sendt til:
Embedslægeinstitutionen Nordjylland (senord@sst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening (dnfrederikshavn-sager@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)
Danmarks Sportsfiskerforbund, miljøkoordinator Per Sonne (per.sonne@mail.tele.dk)
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
Danmarks Fiskeriforening (mail@dkfisk.dk)
Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn,(formandlfo@gmail.com)
Sæby Sportsfisker Klub (info.saeby@ssfk.dk)

mailto:info.saeby@ssfk.dk
mailto:formandlfo@gmail.com
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:per.sonne@mail.tele.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:dnfrederikshavn-sager@dn.dk
mailto:senord@sst.dk
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Bilag 1: Screening af konkret projekt vedrørende midlertidig grundvandssænkning og udledning ved etable-
ring af kloakledning fra Danish Crown til Sæby renseanlæg jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer 
og af konkrete projekter (VVM)
Sagsnr.: GEO-2022-06630

Miljøscreening udført pr. 11. november 2022 ud fra ansøgningsskema pr. den 14. september 2022.

VVM Myndighed Frederikshavn Kommune

Basis oplysninger Tekst

Projektbeskrivelse – jf. ansøgning (kan vedlægges): Projektet omfatter midlertidig grundvandssænkning og udledning i forbindelse med etablering af kloakledning på en strækning på ca. 4200 
meter mellem Danish Crown og Sæby renseanlæg. Omtrent halvdelen af ledningen anlægges ved en styret boring og den resterende ved 
udgravning i rende. Grundvand indvundet i forbindelse med arbejdet i Toldbodvej, Kjeldgaardsvej samt nordlige del af Sølystvej påregnes 
udledt til eks. regnvandskloak langs det aktuelle ledningstracé, hvorfra grundvandet udledes til Kattegat. Grundvandssænkning i den 
sydlige del af projektområdet ved Sølystvej påregnes udledt til ”Afløb fra Sæbygård Mose” der ligeledes har udløb til Kattegat. Udledning 
planlægges udført i koordinat (591455,2 – 6351893,14), hvor ledning skal krydse grøften.

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre: Frederikshavn Forsyning A/S

Knivholtvej 15

9900 Frederikshavn

Tlf.: 9829 9000

Gudmundur Haflidason

guha@forsyningen.dk

51 63 30 68

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson: Sebastian Lund Pedersen

UCON

Tlf.: 60 14 43 90

E-mail: sl@ucon.dk

Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæg-
gets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 
hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum):

Toldbodvej, Kjeldgaardsvej, Sølystvej (kommunevej)

7000æ, 7000bd - Sæby Markjorder, 7000t, 1l, 1d, 7000r, 7000s, 25cd, 25bs, 25aø, 176, 25cz, 25ea, 25a - Toftlund, Volstrup

Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel 
den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de 
kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet):

Frederikshavn Kommune
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Oversigtskort i målestok f.eks. 1:50.000, men afhænger af det kon-
krete projekt – Målestok angives::

Figurtekst: 
Toldbodvej (rød linje) – vand ledes væk ved lænsning
Kjeldgaardsvej (orange linje) – vand ledes væk ved lænsning
Sølystvej (mørkeblå linje) – grundvandssænkes ved brug af sugespidser ved gruber (boringer hver 200 m hvor der sker lokal sænkning omkring)
Sølystvej (lyseblå linje) - grundvandssænkes ved brug af sugespidser langs ledningsrende (sugespidser hver 30-50 meter)
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Kortbilag i målestok i f.eks. 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af 
anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg):

Forholdet til VVM reglerne Ja Nej

Er projektet opført på bilag 1 til ”Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og konkrete projekter (VVM)” - (lovbekendtgørelse nr. 
1976 af 27. oktober 2021):

X

Er projektet opført på bilag 2 til ”Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM)” - (lovbekendtgørelse nr. 
1976 af 27. oktober 2021):

X
Bilag 2 10.m) Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfat-
tet af bilag 1
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Projektets karakteristika: Bemærkning/begrundelse

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfat-
ter, angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, 
matr.nr. og ejerlav:

Kommunevej ejet af Frederikshavn Kommune. Øvrige arealer er privatejet, hvor projektet delvist er beliggende i privat-fællesveje. De 
private arealer fremgår af følgende skema:

2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige 
samlede bebyggede areal i m2:

Projektet omfatter ikke bebyggelse.

Anlægsarbejderne for etablering af trykledninger øger ikke det befæstede areal. Det omfatter alene retablering af de befæstede arealer, 
der berøres. Alle anlæg er beliggende i offentlige veje iht. gæsteprincippet.

 Det fremtidige samlede befæstede areal i m2:

 Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2:

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning:

 Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med 
projektet og i givet fald hvor meget i m:

Det forventes at der bliver behov for stedvis midlertidig grundvandssænkning for at etablere ledningsanlægget. 

Grundvand indvundet i forbindelse med arbejdet i Toldbodvej, Kjeldgaardsvej samt nordlige del af Sølystvej påregnes udledt til eks. regn-
vandskloak langs det aktuelle ledningstracé, hvorfra grundvandet udledes til Kattegat. Grundvandssænkning i den sydlige del af projekt-
området ved Sølystvej påregnes udledt til afløb fra Sæbygård Mose der ligeledes har udløb til Kattegat. Udledning planlægges udført i
koordinat (591455,2 – 6351893,14), hvor ledning skal krydse grøften.

 Projektets samlede grundareal angivet i ha. eller m2: Projektet omfatter ca. 4200 m ledningsgrav.
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 Projektets bebyggede areal i m2: Der er ingen bygninger, nedrivning eller nye befæstede arealer

 Projektets nye befæstede areal i m2: Ikke relevant for midlertidig grundvandssænkning og udledning

 Projektets samlede bygningsmasse i m3: Ikke relevant for midlertidig grundvandssænkning og udledning

 Projektets maksimale bygningshøjde i m: Ikke relevant for midlertidig grundvandssænkning og udledning

 Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder 
i forbindelse med projektet:

Ikke relevant for midlertidig grundvandssænkning og udledning

 Projektets kapacitet for strækningsanlæg: Ikke relevant for midlertidig grundvandssænkning og udledning

 Projektets længde for strækningsanlæg: Ikke relevant for midlertidig grundvandssænkning og udledning

Projektets karakteristika: Bemærkning/begrundelse

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden: Spildevand fra skurvogne ledes til spildevandskloak.

 Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:

 Vandmængde i anlægsperioden:

 Affaldstype og mængder i anlægsperioden:

 Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden:

 Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i 
anlægsperioden:

 Håndtering af regnvand i anlægsperioden:

 Anlægsperioden angivet som mm/åååå – mm/åååå: Anlægsperioden for kloakledningen er fra marts 2023 til og med juni 2023. Perioden for grundvandssænkning indgår i skemaet i pkt. 3.

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt 
angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstof-
fet/produktet i driftsfasen:

Ikke relevant for midlertidig grundvandssænkning og udledning

 Råstoffer – type og mængde i driftsfasen:

 Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen:

 Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen:

 Vandmængde i driftsfasen:

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i drifts-
fasen:

Ikke relevant for midlertidig grundvandssænkning og udledning

 Farligt affald:
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 Andet affald:

 Spildevand til rensningsanlæg:

 Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:

 Håndtering af regnvand:

Projektets karakteristika: JA Skal undersø-
ges i miljøvur-

dering

NEJ Bemærkning/begrundelse

7. Forudsætter projektet yderligere vandforsyningskapacitet
(herunder etablering af selvstændig vandforsyning)?

X
Nej

8. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af 
bestående ordninger? X

Projektet kræver som udgangspunkt ikke ændringer af bestående ordninger. Der udarbejdes et 
tillæg til spildevandsplanen, for at kunne sikre hjemmel til at gennemføre entreprenørarbejder på 
privat grund.

9. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?

 I anlægsfasen? X Almindeligt entreprenørarbejde, uden nogen særligt støjbelastende operationer.

 I driftsfasen? X Ikke relevant

10. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?

 I anlægsfasen? X Almindeligt entreprenørarbejde, ingen særligt støvende eller luftforurenende aktiviteter. 

 I driftsfasen? X Ikke relevant

11. Vil projektet give anledning til vibrationsgener?

 I anlægsfasen? X Almindeligt entreprenørarbejde, ingen særlige vibrationsgener.

 I driftsfasen? X Ikke relevant

12. Vil projektet give anledning til støvgener?

 I anlægsfasen? X Almindeligt entreprenørarbejde, ingen væsentligt støvende aktiviteter

 I driftsfasen? X Ikke relevant

13. Vil projektet give anledning til lugtgener?

 I anlægsfasen? X Almindeligt entreprenørarbejde, ingen væsentlige lugtgener.

 I driftsfasen?
X

Der kan forekomme periodevise lugtgener i forbindelse med udluftning, men disse vurderes for ikke 
væsentlige.

14. Vil projektet give anledning til lysgener?
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 I anlægsfasen? X Ikke relevant, da der er tale om en midlertidig grundvandssænkning 

 I driftsfasen? X Ikke relevant, da der er tale om en midlertidig grundvandssænkning

Projektets karakteristika: JA Skal undersø-
ges i miljøvur-

dering

NEJ Bemærkning/begrundelse

15. Må projektet forventes at udgøre en særlig risiko for uheld, 
herunder er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. be-
kendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med far-
lige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?

 I anlægsfasen? X Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen

 I driftsfasen? X Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen

Projektets placering: JA Skal undersø-
ges i miljøvur-

dering

NEJ Bemærkning/begrundelse

16. Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for 
området?

X
Der nævnes skurvogne. Der gøres opmærksom på at der på nogle dele af strækningen ikke må 
etableres bebyggelse. 

17. Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen? X Ikke relevant, da det er en midlertidig grundvandssænkning og ikke bebyggelse.

18. Vil projektet påvirke den samlede arealressource i kommunen 
i negativ retning?

X
Ikke relevant, da det er en midlertidig grundvandssænkning og ikke bebyggelse.

19. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og 
beskyttelseslinjer? X

Ikke relevant, da det er en midlertidig grundvandssænkning og ikke bebyggelse. 

Dele af projektstrækningen ligger inden for skovbyggelinjen, men en midlertidig grundvandssænk-
ning er ikke i konflikt med denne.  

20. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? X Nej Hele Sæby er placeret inden for kystnærhedszonen.

21. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer ud over, hvad der fremgår af gældende kommu-
ne- og lokalplaner?

X
Ikke relevant, da det er en midlertidig grundvandssænkning og ikke bebyggelse.

22. Vil projektet kunne udgøre en risiko for mobilisering af nærlig-
gende jordforureninger?

X

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 forbindelse med projektet håndteres efter 
reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen.

23. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af 
udlagte råstofområder?

X
Det nærmeste råstofområde ligger ca. 1,4 km vest fra projektområdet. Ifølge BEST kommer sænk-
ningstragten ikke ind over råstofområdet. 

24. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af 
områdets grundvand?

X
Projektet er ved Sølystvej beliggende inden for områder med drikkevandsinteresser, men uden for 
både områder med særlige drikkevandsinteresser og de almene vandværkers indvindingsoplande. 
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Flere boringer er beliggende i umiddelbar nærhed af grundvandssænkningen ved Toldbodvej og 
Kjeldgaardsvej og benyttes til havevanding. Da der på disse strækninger grundvandssænkes ved 
brug af lænsning, hvor en pumpe installeres i udgravningen der fjerner tilstrømmende grundvand 
eller overfladevand, vurderes den eventuelle grundvandssænkning ikke at påvirke vandindvinding 
fra omkringliggende boringer.

Ved grundvandssænkningen ved Sølystvej er de to nærmeste boring beliggende ca. 530 meter fra 
grundvandssænkningen. Disse boringer er ejet af ansøgeren, Danish Crown, er hhv.108 og 102 
meter dybe, samt har en tilladt indvinding på hver 220.000 m3/år. Ved den midlertidige grundvands-
sænkningen ifm. projektet indvindes grundvand i magasinet KS1, mens boringerne ejet af Danish 
Crown indvinder fra magasinet KS2. Ifølge beregninger af BEST, vil den midlertidige grundvands-
sænkning potentielt kunne skabe en sænkning på 6 mm i disse boringer. På baggrund af ovenstå-
ende, vurderes grundvandssænkningen ikke at kunne udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af 
områdets grundvand.

Kort fra kortinfo.

Lyseblå: områder med drikkevandsinteresser
Mørkeblå: områder med særlige drikkevandsinteresser
Blå skraveret: indvindingsoplande almene vandværker

25. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand, f.eks. i 
form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder
(herunder sårbare vådområder)? X

Udledning fra grundvandssænkning i den nordre del af projektområdet afledes til regnvands kloaker.

I den sydlige del af projektområdet afledes til et mindre vandløb. Der planlægges afledt maksimalt 
20 liter pr. sekund. I udledningstilladelsen stilles der vilkår om udledningen, således at der ikke 
skabes erosion i vandløbet.
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Grundvandssænkningen sker i områder der er udpeget til stor risiko for okkerudledning. I udled-
ningstilladelsen stilles der vilkår om at der ikke udledes okker til skade for recipienterne, ligesom der 
stilles vilkår omkring rensning for okker.

Jf. Best beregning vil 4 op lande blive påvirket. Det vurderes ikke, at den midlertidige grundvands-
sænkning påvirker vandløbene i væsentlig grad.

26. Forudsætter projektet rydning af skov? X Ifm. grundvandssænkningen vil der ikke blive ryddet skov. 

27. Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af 
reservater eller naturparker?

X
Ikke relevant

28. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af 
en rejst fredningssag?

X
Nej, projektet er ikke inden for et fredet område, eller et forslag heraf. 

Projektets placering: JA Skal undersø-
ges i miljøvur-

dering

NEJ Bemærkning/begrundelse

29. Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede 
områder?

 Nationalt?

X Nej

Grundvandssænkningen ved Toldbodvej og Kjeldgaardsvej sker ved brug af lænsning, hvor kun 
tilstrømmende grundvand eller overfladevand pumpes væk. Disse strækninger er beliggende inde i 
tættere bebygget område, og der forventes oppumpet op til maks. 1900 m3 grundvand over en kort 
tidsperiode. Det vurderes derfor, at der ikke vil være nogen påvirkning på omkringliggende naturlo-
kaliteter.   

Ifølge beregninger i BEST vil en del naturlokaliteter bliver påvirket af grundvandssænkningen ved 
Sølystvej. Projektet er delt op i to delområder med hver deres påvirkning, markeret med mørkeblå 
og lyseblå linje på oversigtskortet. Hver delstrækning vurderes herunder:  

Mørkeblå – Indvinding af 5400m3 vand i løbet af 15 dage.

21 naturlokaliteter vil blive påvirket ifølge BEST - De naturlokaliteter som bliver påvirket mest af 
indvindingen er:

- Sø (en sænkning på 54 cm ift. referencen), afstand ca. 4 meter

- Sø (en sænkning på 46 cm ift. referencen), afstand ca. 4 meter   

- Eng (en sænkning på 42 cm ift. referencen), afstand ca. 4 meter   

- Sø (en sænkning på 42 cm ift. referencen), afstand ca. 4 meter

- Sø (en sænkning på 50 cm ift. referencen), afstand ca. 5 meter

- Eng (en sænkning på 64 cm ift. referencen), afstand ca. 3 meter

De mest påvirkede naturlokaliteter et markeret på nedenstående billede. Sø (blå) og eng (grøn). 
Selve projektruten er markeret med mørkeblåt.  
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Lyseblå – 64.800m3 vand i løbet af 60 dage. 

97 naturlokaliteter vil blive påvirket ifølge BEST – De naturlokaliteter som bliver påvirket mest af 
indvindingen er:

- Hede (en sænkning på 79 cm ift. referencen), afstand til grundvand ca. 3 meter. 

- Hede (en sænkning på 80 cm ift. referencen), afstand til grundvand ca. 3 meter

- Hede (en sænkning på 73 cm ift. referencen), afstand til grundvand ca. 4 meter

- Hede (en sænkning på 71 cm ift. referencen), afstand til grundvand ca. 3 meter

- Hede (en sænkning på 64 cm ift. referencen), afstand til grundvand ca. 3,5 meter

- Sø (en sænkning på 67 cm ift. referencen), afstand ca. til grundvand 3,5 meter

- Sø (en sænkning på 57 cm ift. referencen), afstand ca. til grundvand 4 meter

- Eng (en sænkning på 64 cm ift. referencen), afstand ca. til grundvand 3 meter.

De mest påvirkede naturlokaliteter et markeret på nedenstående billede. Hede (lilla), sø (blå) og eng 
(grøn). Selve projektruten er markeret med lyseblåt.  
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Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil påvirke naturlokaliteterne væsentligt pga. af pro-
jektets karakter. Grundvandssænkningen sker så tideligt som muligt i år 2023, og er planlagt på en 
sådan måde, at den blå og lyseblå strækning grundvandssænkes først og vil være færdig senest 1. 
juni 2023. Indvindingen er midlertidig, forholdsvist kort og der anvendes sugespidser ved gruber,
hvor der i projektperioden installeres boringer pr. 200 meter på den mørkeblå delstrækning og der-
ved sker en lokal grundvandssænkning omkring boringerne. Ved den lyseblå delstrækning grund-
vandssænkes med sugespidser langs ledningsrende. Det er erfaringen, at BEST overestimerer den 
slags tilfælde. Sænkningen er kortvarig og flyttes med gravearbejdet, så det ikke sker på samme 
lokalitet ret længe. Brugen af sugespids og at her er tale om en midlertidig grundvandssænkning 
gør, at sænkningstragten og grundvandssænkningen i realiteten er mindre end BEST angiver. 
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 Internationalt (Natura 2000 områder, habitatområder, fug-
lebeskyttelsesområder og Ramsar områder)?

X

Det nærmeste Natura 2000-habitatområdet nr. 11, Solsbæk ligger ca. 1,75 km sydøst for projektom-
rådet. Der er ingen arter på udpegningsgrundlaget. Grundvandssænkningen vil ifølge BEST ikke 
komme i nærheden af dette Natura 2000 område, og derfor vurderes der ikke at være nogen kon-
flikt.  

 Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV?

X Nej

En række dyr og planter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsom-
råde eller sporadisk opholdssted i området. Potentiel forekomst i området af de nævnte bilag IV-arter 
vurderes knyttet til områdets beskyttede naturarealer, småskove, vandløb og udyrkede arealer i 
øvrigt. 

På baggrund af faglig rapport nr. 322 og 635 fra DMU samt øvrigt kendskab til området vurderes 
umiddelbart, at det kunne være: Spidssnudet Frø, Løgfrø, Strandtudse, Markfirben, Odder, Dværg-
flagermus, Troldflagermus, Skimmelflagermus, Sydflagermus, Brunflagermus, Vandflagermus, 
Pipistrelflagermus og Gul Stenbræk.

I nærheden af projektområdet er der observeret de fem flagermusarter, herunder Pipistrelflagermus, 
Vandflagermus, Sydflagermus, Dværgflagermus og Brunflagermus ca. 1,5 km nord for den mørkeblå 
delstrækning. Der er flere observationer af markfirben i det sydlige del af projektområdet (lyseblå 
linje), med den nærmeste observation ca. 200 meter mod sydvest. Derudover er der en ældre ob-
servation (2014) af Gul stenbræk 950 meter mod øst nær stranden som vist på nedenstående bille-
de. Ifølge BEST vil den midlertidige grundvandssænkning i det område højest blive på omkring 4 
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cm. 

  

Frederikshavn Kommune vurderer, at det ansøgte projekt har en neutral effekt på levesteder samt 
yngle- og rasteområder for de nævnte arter, da påvirkningen på naturlokaliteterne ikke vil være af
væsentlig størrelse samt af midlertidig karakter. Dette er redegjort med begrundelse ovenfor. 

 Forventes området at rumme danske rødlistearter?

X Nej

Flere rødlistede arter er observeret i nærområdet: Hvid næbfrø, Humle-kløver, Bugtet frøstjerne, 
Lysegul sølv-potentil, natravn, bakke-gøgelilje, isfugl, skov-gøgelilje, almindelig månerude, Dansk 
rundbælg, Hvinand, Sortand, Toppet skallesluger, Edderfugl og Hættemåge. Det ansøgte projekt 
vurderes at have en neutral effekt på levesteder samt yngle- og rasteområder for de nævnte arter, 
da påvirkningen på naturlokaliteterne ikke vil være af væsentlig størrelse samt midlertidigt. Dette er 
redegjort med begrundelse ovenfor.  

30. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitets-
normer allerede er overskredet?

 Overfladevand?
X

Da der ikke udledes til Søvangsbækken, sker der ikke påvirkning af vandløb, hvor der ikke er målop-
fyldelse.

 Grundvand?
X

Ifølge vandområdeplaner 2021-2027, som pt. er i høring, er der i området ringe kemisk tilstand af 
den regionale grundvandsforekomst grundet nitrat og pesticider. Dog vurderes den midlertidige 
grundvandssænkning ikke at forringe tilstanden.

 Naturområder? X Se punkt 29.

 Boligområder (støj/lys og Luft)? X Ikke relevant

31. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er 
udpeget som område med risiko for oversvømmelse?

X Nej
Dele af projektstrækningen er beliggende inden for område der er udpeget med risiko for over-
svømmelse.
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32. Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område? X Ikke relevant, da det er en midlertidig grundvandssænkning og ikke bebyggelse.

33. Kan projektet påvirke?

 Historiske landskabstræk? X Ingen inden for projektområdet.

 Kulturelle landskabstræk? X Ingen inden for projektområdet. 

 Arkæologiske værdier/landskabstræk? X Ingen inden for projektområdet. 

 Æstetiske landskabstræk?

X

Projektet ligger delvist inden for et område som er udlagt som bevaringsværdige landskaber nærme-
re bestemt ”Særlig værdifulde landskaber”, hvor der er lagt vægt på oplevelsen af landskabet samt, 
at området har et væsentligt geologisk, kulturhistorisk eller biologisk indhold. Det vurderes, at en 
midlertidig grundvandssænkning i sig selv ikke er i konflikt med disse værdier, da her er tale om en 
midlertidig sænkning og det ikke får nogle indvirkninger på hvordan landskabet opleves.   

 Geologiske landskabstræk?

X

Projektet ligger delvist inden for et område, som er udlagt som bevaringsværdige landskaber nær-
mere bestemt ”Rimmer og dobber”. Områder med rimmer og dobber er udpeget for at bevare og 
give mulighed for at opleve den særlige landskabskarakter, som områderne har. Derfor skal det så 
vidt muligt undgås, at der foregår en overpløjning, tilgroning og tilplantning inden for områderne. Det 
vurderes, at en midlertidig grundvandssænkning i sig selv ikke er i konflikt med disse værdier, da her 
er tale om en midlertidig sænkning og det ikke får nogle indvirkninger på disse. 

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning: JA Skal undersø-
ges i miljøvur-

dering

NEJ Bemærkning/begrundelse

34. Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar over for 
den forventede miljøpåvirkning?

X
Nej, området, hvor projektet tænkes placeret er ikke sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning.

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen 
med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative 
forhold)?

X

Der er en midlertidig grundvandssænkning ved Vangkærvej, matrikel nr. 6ab Langtved By, Volstrup 
og 102c Sæby Markjorder, Sæby, ifm. etablering af kloakanlæg ved byggemodning. Indvindings-
mængden forventes at være op til 180.000 m3 grundvand inden for perioden fra d. 1. juni 2022 til d. 
30. juni 2023.
Derudover er der en midlertidig grundvandssænkning ved Sæby Havn, matr.nr. 7000ø og 221c 
Sæby Bygrunde samt 7000ch Sæby Markjorder, ifm. etablering af kloakledninger. Indvindings-
mængden forventes at være op til 10.000 m3 grundvand inden for perioden fra november 2022 til og 
med februar 2023. 

Den forventede sænkningstragt fra dette projekt er beregnet ud fra værktøjet BEST. BEST er et
konservativ program, og grundet den korte periode der grundvandssænkes i samt metoden heraf,
forventes sænkningstragten at være mindre end estimeret. Sænkningstragten fra denne
grundvandssænkning vil ikke konflikte med den igangværende grundvandssænkning ved Vangkær-
vej og Sæby Havn, og derved vil påvirkningen på miljøet ikke være kumulativ.

Danish Crown har to vandindvindingsboringer beliggende ca. 530 meter vest for grundvandssænk-
ningen ved Sølystvej, som hver har en indvindingstilladelse på 220.000 m3 grundvand pr. år. Disse 
to boringer har i forvejen en påvirkning på miljøet og de omkringliggende naturlokaliteter, men det er 
vurderet, at den midlertidige grundvandssænkning ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på disse 
naturlokaliteter når der grundvandssænkes på denne strækning i vinterhalvåret.
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36. Er der andre kumulative forhold? X Der er ikke kendskab til andre kumulative forhold.

37. Den forventede miljøpåvirknings størrelsesorden og rumlige 
udstrækning, f.eks. geografisk område?

Sænkningstragt ved Sølystvej (mørkeblå strækning): for at kunne beregne den midlertidige grund-
vandssænknings påvirkning på naturen er beregningen i BEST lavet ud fra 7 boringer, hvor den 
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samlede forventede mængde oppumpede grundvand er fordelt på. Den samlede mængde oppum-
pede grundvand er på 5.400 m3 for hele strækningen, mens hver boring er sat til en indvinding på 
771 m3. Sænkningstragten er på ovenstående kort vist ved boringen midt på stækningen.

Sænkningstragt ved Sølystvej (lyseblå strækning): for at kunne beregne den midlertidige grund-
vandssænknings påvirkning på naturen er beregningen i BEST lavet ud fra 15 boringer, hvor den 
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samlede forventede mængde oppumpede grundvand er fordelt på. Den samlede mængde oppum-
pede grundvand er på 64.800 m3 for hele strækningen, mens hver boring er sat til en indvinding på 
4.320 m3. Sænkningstragten er på ovenstående kort vist ved boringen midt på stækningen.

38. Antallet af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen? Ingen

39. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens 
område?

X

40. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande? X

41. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige? Miljøpåvirkningerne forventes hverken enkeltvis eller samlet at være væsentlige.

 Enkeltvis? X

 Eller samlet? X

42. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks? X

43. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen? X

44. Er påvirkningen af miljøet?

 Varig? X

 Hyppig? X

 Reversibel? X Påvirkningen vurderes reversibel ved ophør af grundvandssænkningen.

Konklusion: JA NEJ

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det an-
meldte projekt på grund af dets art, dimensioner eller placering kan 
få en væsentlig indvirkning på miljøet, og således er omfattet af krav 
om miljøvurdering?

X

Påvirkningen fra projektet vurderes ikke væsentlig og er ikke vurderet af medføre kritisk påvirkning af hverken natur,

vandløb, eller øvrige omgivelser. Projektet er således ikke omfattet af pligt til miljøvurdering.
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