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Afgørelse vedrørende sløjfning af drængrøft ved 
Nordholmen 2 og 4, 2650 Hvidovre 
 

 

Afgørelsen vedrører en retslig lovliggørelse af udført sløjfning af ca. 96 meter 

afvandingsgrøft i skellet mellem matriklerne 43aa og 43ab Avedøre By, 

Avedøre samt ca. 8 meter i det sydvestlige hjørne af matrikel 43ab Avedøre 

By, Avedøre. Sløjfningen er udført i påsken 2021. Matriklerne er henholdsvis 

beliggende på adresserne Nordholmen 2 og 4, 2650 Hvidovre. 

Herudover godkendes sløjfning af de resterende ca. 7-8 meter 

afvandingsgrøft i det sydvestlige hjørne af matrikel 43ab Avedøre By, 

Avedøre.  

 

Lovgrundlag: 

Afgørelsen er truffet med hjemmel i: 

• Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb 

(Vandløbsloven) 

o § 6, stk. 11 (Vands naturlige afstrømning må ikke ændres uden 

tilladelse)  

o § 162 (Regulering af vandløb). 

o § 173 (Regulering kun efter vandløbsmyndighedens 

bestemmelser). 

 

• Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og –

restaurering m.v. 

o § 34 (Regulering kun efter vandløbsmyndighedens 

bestemmelser). 

 

Formål med/begrundelse for projektet: 

Nordholmen 4 rettede i starten af 2021 henvendelse til Hvidovre Kommune 

vedr. en vandløbsregulering. I forbindelse med at der var planer om at bygge 

en ny kold hal på ca. 1.000 m2 på Nordholmen 4 kom byggeriet i konflikt med 

den åbne grøft, der ligger i grundens vestlige skel. Der lå yderligere en ca. 18 
                                                
1 § 6. Ingen må uden vandløbsmyndighedens tilladelse ændre vands naturlige afløb til anden ejendom 

eller hindre det naturlige afløb af vand fra højere liggende ejendomme. 
2 § 16. Ved regulering af et vandløb forstås ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, 

bredde, bundkote og skråningsanlæg, medmindre foranstaltningerne er omfattet af kapitel 8 eller kapitel 
10. 
3 § 17. Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse. 
4 § 3. Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse. 
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meter lang afvandingsgrøft i matriklens sydvestlige hjørne. Denne grøft kom 

ligeledes i konflikt med byggeriet. 

 

Nordholmen 2 oplyste, at de ønskede, at rydde beplantningsbæltet i skellet 

mod Nordholmen 4 samt sløjfe skelgrøften for at forbedre 

skadedyrsbekæmpelsen på grunden og dermed fødevaresikkerheden for den 

levnedsmiddelfabrik, der ligger på grunden. Det blev oplyst, at Nordholmen 2 

også havde byggeplaner. 

 

Jf. oplysninger fra ansøger, så havde grøfterne ikke længere nogen 

afvandingsmæssig funktion. 

 

Det blev yderligere oplyst, at Nordholmen 2 og 4 var i god dialog. 

 

Hvidovre Kommune kunne ved besigtigelse den 2. september 2021 

konstatere, at skelgrøften var sløjfet i hele dens længde, på nær 7-8 meter i 

det sydvestlige hjørne af matrikel 43ab Avedøre By, Avedøre. Kommunen fik 

oplyst, at sløjfningen var udført af Nordholmen 2 i påsken 2021. 

 

Vandløbsmyndigheden i Hvidovre Kommune var oprindeligt sindet at 

godkende sløjfningen, da det skønnes at grøften ikke længere har en 

afvandingsmæssig funktion op og nedstrøms den berørte strækning. 

Vandløbsmyndigheden har derfor den 13. oktober efter vandløbslovens 

bestemmelser besluttet at fremme en retslig lovliggørelse af den udførte 

sløjfning af ca. 96 meter afvandingsgrøft i skellet mellem matriklerne 43aa og 

43ab Avedøre By, Avedøre samt i det sydvestlige hjørne af matrikel 43ab. 

Herudover godkendes sløjfning af de resterende 7-8 meter i det sydvestlige 

hjørne af matrikel 43ab. 

 
Projektets parter: 
 
Ansøgere og fysisk berørte parter: 

• Ejendomsselskabet Nordholmen 4 ApS v/Allan Ploug, Nordholmen 4, 

2650 Hvidovre v/Allan Ploug, matr.nr.: 43ab Avedøre By, Avedøre 

 

• H.N.L. Ejendomme ApS, Nordholmen 2, 2650 Hvidovre v/Ole 

Hansen, matr.nr.: 43aa Avedøre By, Avedøre. 

 

Beskrivelse af vandløbet: 
Klassifikation: Privat unavngivet vandløb. 
 
  Hvidovre Kommune er vandløbsmyndighed. 
 
Vandsystem: De omhandlede grøfter vurderes afskåret 

afledningsmæssigt ved andre projekter på 
afvandingssystemet igennem tiden. 

 
Grøfterne i området afleder generelt til en 
afvandingskanal, der ejes af Hvidovre Kommune 
og driftes af HOFOR. HOFOR’s afvandingskanal 
løber ud i hovedafvandingskanalen mod syd. 
Vandet pumpes herfra ud i Køge Bugt. 
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Målsætning: Afvandingsgrøften i skellet mellem Nordholmen 2 
og 4 er ikke målsat i henhold til 
Vandområdeplanerne 2015-20215. Det er 
Kommunens vurdering, at den heller ikke ville 
blive målsat i fremtiden. 

  

Køge Bugt som tidligere slutrecipient er målsat 

med målsætning om god økologisk tilstand og god 

kemisk tilstand. 

Kystvandområdet har i dag: 

• Moderat økologisk tilstand vedr. ålegræs 

• God økologisk tilstand vedr. klorofyl 

• God økologisk tilstand vedr. bundfauna 

• Ukendt tilstand vedr. miljøfarlige 
forurenende stoffer (MFS). 

Dette resulterer samlet i en moderat økologisk 
tilstand. 

Kystvandområdets kemiske tilstand er i dag god. 

NBL § 3: Afvandingsgrøften er ikke omfattet af § 3 i 
naturbeskyttelsesloven6. 

 
 Der ligger heller ikke § 3-beskyttede naturområder 

i umiddelbar nærhed af afvandingsgrøften. 
 
Fysiske forhold: Før beplantningen blev ryddet og grøften kastet til, 

kunne man på nutidige luftfotos se, at skellet 
mellem de to omhandlede matrikler, hvor grøften 
lå, var tilvokset med træer. 

 
På hillshade-kort og historiske luftfotos ses 
afvandingsgrøften som en lige kanal uden 
variation. Den del af afvandingsgrøften, hvoraf der 
resterer 7-8 meter, ligger i det sydvestlige hjørne 
af matrikel 43ab Avedøre By, Avedøre. 
 
Kommunen er ikke bekendt med de præcise 
dimensioner for grøften, men på baggrund af 
tilsvarende grøfter i området er det vurderet, at 
den havde en bundbredde på ca. 20-25 cm og lå 
med en dybde på ca. 70 cm under terræn. 
 
Ved besigtigelse i september 2021 kunne det 
konstateres, at den resterende afvandingsgrøft på 
7-8 meter fremstod som en lige kanal med en 
sænkning på omkring 40-80 cm. Der kunne 
umiddelbart ikke konstateres til eller afløb, grøften 
fremstod let fugtig i bunden men uden blankt 
vandspejl.  

                                                
5 Bekendtgørelse nr. 448 af 11.04.2019 om miljømål for overfladevandområder og 

grundvandsforekomster 
6 Bekendtgørelse nr. 240 af 13.03.2019 af lov om naturbeskyttelse 



Side 4 af 14 

Jf. oplysninger fra ansøger var grøfterne ikke 
vandførende. 
 

 
Projektets lokalitet: 
Matr.nr.: 43aa og 43ab Avedøre By, Avedøre. 
 
 
Nedenstående figur 1 viser et oversigtskort i stor skala, hvor projektområdets 
beliggenhed er vist. 

 

 
Figur 1: Oversigtskort. Den røde cirkel markerer området, hvor afvandingsgrøfterne sløjfes ved 

Nordholmen 2 og 4. Målestok er angivet i nederste højre hjørne. Baggrundskort © SDFE, 

28.04.2021/WMS-tjeneste, skærmkort, almindeligt. 

 

Figur 2 viser et 2021-luftfoto af projektområdet, hvor matrikler er angivet. De 
stiplede røde linjer markerer grøftestrækninger, der er sløjfet i påsken 2021. 
Den solide blå linje markerer en resterende grøftestrækning på 7-8 meter, 
der godkendes sløjfet med nærværende afgørelse. 

 

 

Figur 2: 2021 luftfoto. De røde stiplede linjer markerer dele af afvandingsgrøften, der er sløjfet. Den solide 

blå linje markerer de resterende 7-8 meter, der nu godkendes sløjfet. De gule streger angiver matrikelskel. 

Målestok er angivet i nederste højre hjørne. Baggrundskort © SDFE, 08.09.2021/WMS-tjeneste, Ortofoto 

forår 2021 og matrikeldata. Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige 

data. 
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Figur 3 viser et hillshade-kort over matrikel 43aa og 43ab Avedøre By, 
Avedøre, hvor afvandingsgrøfterne kan ses som fordybninger i terrænet 

 

 

Figur 3: DTM Hillshade kort. Skelgrøften mellem matrikel 43aa og 43ab Avedøre By, Avedøre samt 

grøften i hjørnet af matrikel 43ab fremstår som mørke fordybninger i terrænet. Baggrundskort © SDFE, 

28.04.2021. 

 

Figur 4 viser et luftfoto af området fra 1978, hvor grøfterne kan ses. På det 
historiske luftfoto kan det nedstrøms liggende grøftesystem også ses som de 
omhandlede grøfter har afledt til. De nedstrøms grøfter kan ikke genfindes på 
nutidige luftfotos eller hillshadekort. 

 

 

Figur 4: 1978 luftfoto. På luftfotoet ses skelgrøften mellem matrikel 43aa og 43ab Avedøre By, Avedøre 

samt grøften i hjørnet af matrikel 43ab. Udklip af 1978-luftfoto fra Hvidovre Kommunes hjemmeside: 

https://www.hvidovre.dk/Hvidovre/Luftfoto. 

 

På figur 5 er vist projektområdets beliggenhed i forhold til det nærmeste 
Natura 2000-område. 
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Figur 5: Beliggenhed af projektområdet ift. nærmeste Natura 2000-område. Den røde cirkel markerer 

området, hvor afvandingsgrøfterne er sløjfet/sløjfes. Den grønne skravering markerer habitatområde H127 

og fuglebeskyttelsesområde F111. Målestok er angivet i nederste højre hjørne. Baggrundskort © SDFE, 

28.04.2021/ WMS-tjeneste, skærmkort, gråtoner. Natura 2000-planer © Miljøstyrelsen. Indeholder data, 

som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. 

 

Nedenfor er vises på foto 1 vises den sløjfede afvandingsgrøft i skellet 
mellem Nordholmen 2 og 4. 

 

 

Foto 1: Foto af den sløjfede afvandingsgrøft i skellet mellem Nordholmen 2 og 4. På fotoet ses den 

nyopførte bygning på Nordholmen 2 (til højre). Foto er taget mod syd ved besigtigelse den 2. september 

2021. 

 

På Nordholmen 4 er der planlagt opført en ca. 1.000 m2 kold hal tæt ved 

den opfyldte grøft (figur 6). 
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Figur 6: Skitsetegning af planlagt placering af ny ca. 1.000 m2 kold hal på Nordholmen 4 mod Nordholmen 

2. Tegningen er ikke nordvendt. Modtaget i mail af 26. marts 2021 sendt på vegne af Allan Ploug. 

 

Projektforslagets baggrund: 

• Henvendelse af 4. marts 2021 vedr. sløjfning af drængrøft fra H.N.L. 
Ejendomme ApS, Nordholmen 2, 2650 Hvidovre v/Ole Hansen. 

• Oplysninger vedr. projektet modtaget i brev af 26. marts 2021 fra 
ejeren af Ejendomsselskabet Nordholmen 4 ApS, Nordholmen 4, 
2650 Hvidovre v/Allan Ploug. 

• Skitsetegning af ny ca. 1.000 m2 kold hal modtaget i mail af 26. marts 
2021 sendt på vegne af Allan Ploug. 

• Mail af 8. april 2021 fra autoriseret kloakmester Martin Hansen, 
Strandvejen 165, 4200 Slagelse med oplysninger vedr. projektet for 
Nordholmen 2, 2650 Hvidovre. 

• Hvidovre Kommunes besigtigelse den 2. september 2021 på 
Nordholmen 2 og 4.  

 
Vilkår i evt. retslig lovliggørelse og godkendelse: 
1. Krav til udførelse:  
Reguleringsprojektet skal udføres som beskrevet i projektbeskrivelsen samt 
på følgende vilkår: 
 

1. Anlægsarbejdet må ikke igangsættes før endelige tilladelse er 
meddelt og klageperiode udløbet. Vandløbsmyndigheden skal 
orienteres senest 2 uger inden arbejdets opstart, så 
vandløbsmyndigheden har mulighed for at føre tilsyn med arbejdet, 
hvis det vurderes nødvendigt. 

2. Bliver det nødvendigt at ændre i projektet undervejs, så skal Hvidovre 
Kommunes vandløbsmyndighed kontaktes inden ændringen 
igangsættes. 

3. Da dele af projektet berører en grøftestrækning, der ligger i skel, skal 
der inden realisering være enighed vedr. projektet mellem ejerne af 
de to berørte matrikler 43aa og 43ab Avedøre By, Avedøre, 
henholdsvis Nordholmen 2 og 4, 2650 Hvidovre. 

4. Øvrige matrikler må ikke berøres af projektet. 
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5. Det skal sikres, at de afvandingsmæssige forhold i området ikke 
forringes som følge af projektet. 

6. Inden evt. gravearbejde igangsættes i forbindelse med projektet skal 
der søges oplysninger i LER (Ledningsejerregistret). 

7. Inden sløjfning skal grøftestrækningen gennemgås og kontrolleres for 
rørudløb, rørtilløb og rørafløb 

o Start og slut af strækningen skal kontrolleres for henholdsvis 
rørudløb og rørafløb. 

o Brinkerne skal kontrolleres for rørtilløb. 

8. Hvis der påtræffes rørudløb, skal vandløbsmyndigheden kontaktes. 

9. Konstateres der rørudløb/-tilløb stilles der krav om, at disse skal 
sikres forsat afledning, medmindre det sandsynliggøres, at de ikke 
længere er funktionelle. 

10. Hvis der under evt. gravearbejde i forbindelse med projektet 
påtræffes og beskadiges dræn eller forsyningsledninger, så skal disse 
retableres. Hvis forsyningsledninger bliver beskadiget, så skal 
HOFOR orienteres hurtigst muligt. 

11. Opfyldning af grøften skal ske med ren jord. Opfyldning af grøften må 
ikke benyttes som deponi af forurenet jord eller affald. 

12. Inden opfyldning skal evt. plastik, flamingo og lignende opsamles fra 
grøften og bortskaffes. 

13. Såfremt der under anlægsarbejdet konstateres jordforurening, så skal 
arbejdet standses og Kommunen skal orienteres, jf. § 717 i 
jordforureningsloven8. 

14. Godkendelsen må ikke udnyttes før der foreligger afgørelse på 
baggrund af VVM-screening efter miljøvurderingsloven. 

15. Hvis der konstateres problematiske ændringer i 
overfladeafstrømningsmønstrene i området som følge af opfyldning af 
grøft og terrænreguleringer i forbindelse med bebyggelsen af 
arealerne, så skal der etableres afværgeforanstaltninger. Ændringer 
kan vise sig som at der står vand på terræn, hvor der ikke tidligere 
har stået vand. 

 

Ansøger er ansvarlig for, at de stillede vilkår overholdes. Det er 
ansøgers pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet om 
godkendelsens indhold.  

For den del af grøften der ligger i skel er det dog begge grundejeres 
ansvar at sløjfning sker på de meddelte vilkår9. 

 

 

                                                
7 § 71. Såfremt der under bygge- eller jordarbejde på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en 

forurening af jorden, skal arbejdet standses. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den 
konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og 
den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. 
8 Bekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurenet jord. 
9 Vandløbslovens § 59 a.: Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at 
berigtige et ulovligt forhold, medmindre andet følger af kapitel 11 a. 
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2. Økonomi: 
Der er ikke oplyst en specifik omkostning ved sløjfning af grøften. 
 
Sløjfningen er foretaget/foretages som led i byggemodningen i forbindelse 
med tilbygning på Nordholmen 2 og anlæggelse af den nye hal på 
Nordholmen 4. 
 
Ansøger v/Allan Ploug har oplyst, at byggeprojektet på Nordholmen 4 
budgetmæssigt vil koste 3.000.000,00 kr. ekskl. moms. 
 
3. Tidsplan for udførelse: 
Sløjfningen af afvandingsgrøften er udført i påsken 2021. 
 
Ansøger v/Allan Ploug har oplyst, at byggesagen på Nordholmen 4 forventes 
at strække sig over 3. og 4. kvartal 2021. Sløjfningen af den resterende del 
på 7-8 meter vil ske i denne periode. 
 
4. Fremtidig vedligeholdelse: 
Vedligeholdelsespligten for vandløbstrækningen ophører, da 
afvandingsgrøften sløjfes. 
 
5. Godkendelsens varighed: 
Projektet skal være udført senest 3 år fra godkendelsesdatoen. Hvis dette 
ikke er tilfældet, bortfalder godkendelsen. Hvidovre Kommune skal 
orienteres, hvis godkendelsen ikke udnyttes. 
 
6. Færdigmelding: 
Hvidovre Kommune, vandløbsmyndigheden, skal orienteres, når sløjfningen 
er udført, senest én måned efter færdiggørelsen. 
 

Myndighedens vurdering 
Der er tale om en gammel afvandingsgrøft. Ud fra gennemgang af 
tilgængelige luftfotos, så er det konkluderet, at grøften er etableret i perioden 
1966 (ingen grøft) til 1974 (grøften er etableret). Der findes ikke luftfotos for 
den mellemliggende periode. 
 
Avedøre Holme blev inddæmmet i 1960’erne for at frembringe flere 
industrigrunde tæt ved København. Inden inddæmningen var der kun nogle 
småøer mellem Kalveboderne og Brøndby Strand. Der blev anlagt en del 
afvandingsgrøfter i området for at afvande det inddæmmede areal. 
 
Grøften vurderes ikke længere at have nogen afledningsmæssig funktion. 
Grundejerne er ikke klar over grøftens funktion og har ikke observeret, at den 
er vandførende. 
 
Langt størstedelen af grøften, ca. 96 meter, blev sløjfet og kastet til i påsken 
2021. Der har efter tilkastningen været nogle regnfulde perioder. Hvidovre 
Kommune har ikke modtaget henvendelser fra området vedr. manglende 
afvanding og vurderer derfor umiddelbart, at afvandingsgrøften ikke længere 
har haft nogen funktion.  
 
Det vurderes derfor, at de resterende 7-8 meter også vil kunne sløjfes uden 
afstrømningsmæssige konsekvenser. Ved kommunens besigtigelse blev der 
ikke umiddelbart konstateret tilløb eller afløb. 
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Jf. Tillæg 1 til Hvidovre Kommunes Spildevandsplan 2017, så er det 
pågældende område af Avedøre separatkloakeret. Afledning af regnvand 
vurderes til at være overgået fra at ske via afvandingsgrøfterne til at ske via 
regnvandsledningerne. De omhandlede afvandingsgrøfter har dermed mistet 
deres funktion, som primære afledningsvej af regnvand/drænvand. Det kan 
dog ikke udelukkes at grøfterne er i funktion under skybrud/ekstremregn. I 
sådanne tilfælde vil grundejer skulle acceptere, at der fremover står vand på 
egen grund, det er ansøger informeret om. 
 
Grøften har været anlagt til afvandingsmæssige formål som en lige kanal. 
Den er ikke omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven og den er ikke målsat iht. 
vandplanerne. Det vurderes heller ikke som sandsynligt, at grøften vil blive 
beskyttet eller målsat i fremtiden, hvis ikke den sløjfes. Grøften ligger i et 
industriområde omgivet af befæstede arealer og bygninger. Der er yderligere 
planer om at bygge tæt op ad den/oven på. Grundejerne vurderer ikke 
grøften til at være et funktionelt vandløb og undres over dens funktion. Det 
vurderes derfor, at den tidligere afvandingsgrøft vil kunne sløjfes uden 
konsekvenser for miljø, plante- og dyreliv i området. 
 
Det er Hvidovre Kommunes vurdering, at projektet med de stillede vilkår kan 
udføres uden negative afvandingsmæssige eller miljømæssige 
konsekvenser. 
 
Vandløbsmyndigheden har derfor besluttet at fremme en retslig lovliggørelse 
af den udførte sløjfning samt godkendelse af sløjfning af den resterende 
strækning på 7-8 meter. 
 
Grøften vil efter tilkastning og sløjfning ikke længere være omfattet af 
vandløbslovens bestemmelser. 
 

Aktindsigt: 

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør forvaltningslovens10 § 

9, stk. 1. 
 

Godkendelse efter anden lovgivning: 
Denne høring omhandler kun sløjfning af afvandingsgrøfter, der behandles 
med hjemmel i vandløbsloven. En evt. retslig lovliggørelse og godkendelse 
omfatter ikke samtidig godkendelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv 
ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet 
vedr. projektet. 
 
Naturbeskyttelsesloven 
Projektet er ikke vurderet i forhold til naturbeskyttelsesloven, da 
afvandingsgrøften ikke har været omfattet af loven og det heller ikke 
vurderes, at afvandingsgrøften har haft potentiale til at være omfattet af 
lovens § 3. Der er ikke § 3-beskyttede naturtyper i umiddelbar nærhed, der vil 
kunne blive påvirket af projektet. 
 
 
 
 
 
 

                                                
10 Bekendtgørelse nr. 433 af 22.04.2014 af forvaltningsloven 
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Miljøvurderingsloven 
Hvidovre Kommune har i henhold til § 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven11 
foretaget en screening af reguleringsprojektet. Regulering af vandløb er 
omfattet af lovens bilag 2, pkt. 10f. 
 
Hvidovre Kommune har på baggrund af screeningen truffet afgørelse om, at 
reguleringsprojektet ikke vil kunne påvirke miljøet i en grad, så projektet er 
omfattet af miljøvurderingspligt. 
 
Godkendelsen efter vandløbsloven må ikke endelig udnyttes før der 
foreligger afgørelse i forhold til miljøvurderingspligt. 
 

Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder og bilagsarter 

(beskyttelseskrævende dyr og planter): 

I henhold til Habitatbekendtgørelsen12 § 6 skal alle planer og projekter, der 

kan påvirke et Natura 2000-område, underkastes en vurdering af, om planen 

eller projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan 

påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Hvis det ikke kan udelukkes, at 

planen eller projektet kan medføre en væsentlig påvirkning skal 

myndigheden jævnfør habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2 foretage en 

nærmere konsekvensvurdering af planen eller projektets påvirkninger af 

Natura 2000-området, under hensyn til bevaringsmålsætningen for det 

pågældende område. Viser vurderingen, at planen eller projektet vil skade 

det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles tilladelse, 

dispensation eller godkendelse til det søgte. Jf. § 7, stk. 7, punkt 1 er 

regulering af vandløb omfattet af § 6. 

 

Bilag IV i habitatdirektivet13 indeholder en liste over udvalgte dyre- og 

plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både 

indenfor og udenfor Natura 2000-områderne. Disse arter betegnes i det 

følgende som bilag IV-arter. I forhold til bilag IV-arter skal det sikres, at det 

ansøgte projekt ikke forsætligt forstyrrer bilag IV-arter i deres naturlige 

udbredelsesområde eller beskadiger eller ødelægger arternes yngle- og 

rasteområde i arternes naturlige udbredelsesområde. Det er ikke tilladt at 

gennemføre projekter, der kan beskadige eller ødelægge yngle- og 

rasteområder for disse arter. Forudsætningen for dette er, at den økologiske 

funktionalitet af et yngle– eller rasteområde for bilag IV-arter opretholdes på 

mindst samme niveau som hidtil. 

 

Indledningsvist er der blevet foretaget en screening af, hvilke Natura 2000-

områder, der ligger nærmest projektområdet og derved potentielt kan 

påvirkes af projektet. 

 

Dernæst er der foretaget en vurdering af de eventuelle påvirkninger fra 

projektet i forhold til de naturtyper og arter, der er udpegningsgrundlag for de 

Natura 2000-områder, der vil kunne berøres af projektet. 

 

                                                
11 Bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 

konkrete projekter (VVM) 
12 Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
13 Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer. 
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Projektområdet på Nordholmen 2 og 4, 2650 Hvidovre er ikke beliggende i et 

Natura 2000-område. 

 

Det nærmeste internationalt beskyttede område er Natura 2000-område nr. 

143 – Vestamager og havet syd for. Natura 2000-området udgøres af 

Habitatområde H127 og Fuglebeskyttelsesområde F111. 

 

Udpegningsgrundlaget for det beskyttede område nr. 143 – Vestamager og 

havet syd for er vist i den nedenstående figur 7. 

 

 
Figur 7: Naturtyper og fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i 

parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * 

angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Ved fuglearter angiver: "T" = trækfugl og "Y" = ynglefugl. 

Fra Natura 2000-plan 2016-2021 – Vestamager og havet syd for. Natura 2000-område nr. 143. 

Habitatområde H127. Fuglebeskyttelsesområde F111. Fra Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen. 

 
Afgrænsningen af det beskyttede område ligger ca. 1,7 kilometer i luftlinje fra 
projektområdet (figur 5). 
 
På baggrund af at afvandingsgrøften ikke længere vurderes at være 
vandførende, er det Hvidovre Kommunes vurdering, at grøften vil kunne 
nedlægges uden at påvirke det internationalt beskyttede område negativt. 
 Det vurderes i øvrigt, at grøften, da den var vandførende, ikke har bidraget 
signifikant til den samlede vandmængde, der afledes fra HOFOR’s  
afvandingskanal eller fra hovedafvandingskanalen under pumpe- og 
digelaget. Projektets karakter og udpegningsgrundlaget for det beskyttede 
område giver yderligere ingen grund til at antage en væsentlig påvirkning. 
 
Jævnfør naturdata på Danmarks Miljøportal er der ikke registreret Rødliste-, 
Bilag IV- eller fredede arter i projektområdet. 
 
Ifølge Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007: Håndbog om arter på 
habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning. 
Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. – Faglig rapport fra DMU 
nr. 635. 226 s. er der potentielt følgende bilag IV-arter i samme UTM-kvadrat 
som projektområdet er beliggende i: langøret flagermus, skimmelflagermus, 
troldflagermus, dværgflagermus, markfirben, stor vandsalamander, 
spidssnudet frø og grønbroget tudse. 
 
Det er Hvidovre Kommunes vurdering, at vandløbsstrækningen, der ligger 
midt i et industriområde, er anlagt uden variation udelukkende til afvanding, 
er af beskeden størrelse og vurderes ikke længere at være vandførende ikke 
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har økologisk funktionalitet som hverken levested, yngle– og/eller 
rasteområde for de nævnte bilag IV-arter. 
 
I forhold til plantearter opført på habitatdirektivets bilag IV, litra b vurderer 
Kommunen, at der ikke sker nogen ødelæggelse af disse som følge af 
projektet, da ingen af de syv plantearter er registreret i området eller 
vurderes at findes der. 
 
Høring i forbindelse med godkendelsesprocedure: 
Den retslige lovliggørelse af den udførte sløjfning og godkendelse af 
reguleringssagen vedr. sløjfning af de resterende 7-8 meter behandles efter 
vandløbslovens bestemmelser med 4 ugers indsigelsesperiode og 4 ugers 
klageperiode. 
 
Kommunens fremme af forslaget har været offentliggjort på Hvidovre 
Kommunes hjemmeside fra d. 14. september til d. 12. oktober 2021. 
 
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til projektet. 
 
Klagevejledning: 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
inden for den lovpligtige 4 ugers klagefrist. 
 
Klageberettiget er for så vidt angår vandløbslovens §§ 6,16 og 17 
adressaten for afgørelsen, enhver med retlig interesse i sagens udfald og en 
nationalpark en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. 
Afgørelsen i henhold til vandløbsbekendtgørelsen § 3 kan endvidere 
påklages af Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks 
Sportsfiskerforbund. 
 
Der klages via Klageportalen, som der findes et link til på forsiden af 
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk.  
 
Der logges på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom man plejer, 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 klager betale et gebyr på 
900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers 
vedkommende, jf. § 18 i lov nr. 1715 af 27.12.2016 om Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. 
 
Klagefristen er d. 10. november 2021. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis 
man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en 
begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelsen om, hvorvidt anmodningen 
kan imødekommes. 
 
Hvis der er spørgsmål eller bemærkninger vedr. ovenstående er I 
velkommen til at kontakte undertegnede på tlf.: 36 39 35 18 / 41 73 84 62 
eller upr@hvidovre.dk. 
 

mailto:upr@hvidovre.dk
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Venlig hilsen 
 

 
Jonas Prehn 
Specialkonsulent 
Hvidovre Kommune 
 

Kopi til: 

• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 

 

mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
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