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Tilladelse efter vandløbsloven
nedlægning af fibernet under Sidinge Nordkanal ved Vestgårdsvej/Sidinge Fjordvej

I forbindelse med kabellægning af fibernet for FIBIA ønsker I. Anker Andersen A/S at nedlægge
fibernet under Sidinge Nordkanal ved Vestgårdsvej/Sidinge Fjordvej.
Berørte matrikler er:
1a Sidinge Fjord, Vig
2b Bognæs By, Vig
Projektet kræver tilladelse efter vandløbsloveni, da broer, overkørsler eller lignende ikke må
anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.
Der må ikke nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløbet uden vandløbsmyndighedens
godkendelse.

Tilladelse
Odsherred Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbslovensii § 47 samt § 9 stk. 2 i
bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v.iii til krydsning af Sidinge Nordkanal
med fiberkabel ved Vestgårdsvej/Sidinge Fjordvej på matrikel nr. 1a Sidinge Fjord, Vig og 2b
Bognæs By, Vig.
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:
• Den krydsende ledning/kablet skal placeres mindst 1,5 m under bundkoten i Sidinge Nordkanal.
Det vil sige 1,5 meter under kote -0,51 meter DNN (-0,58 m DVR90).
• Kablet skal placeres mindst 2 meter fra øverste vandløbskant.
• Nedlægning af kablet under vandløbet skal ske ved styret underboring.
• Huller til styrede underboringer skal etableres mindst 2 meter fra øverste vandløbskant.
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Såfremt der sker skader på vandløbet i forbindelse med arbejdet, skal vandløbet retableres efter
vandløbsmyndighedens anvisning.
Såfremt vandløbet skal reguleres eller restaureres, skal ledningsejer foranstalte og betale flytning
af kablet, således at vandløbsprojektet kan gennemføres.
Kablet vil fortsat skulle ligge minimum 1,5 m under den nye vandløbsbund.
Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommunes Vandteam på
vand@odsherred.dk senest 2 måneder efter projektet er færdigt.
Arbejdet skal være udført inden 3 år fra dags dato.

Forhold til andre myndigheder
Projektet kræver gravetilladelse fra vejmyndigheden, da der skal graves i vejareal.
https://www.odsherred.dk/erhverv/trafik-og-veje-erhverv/gravetilladelser
Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet
standses jf. museumslovensiv § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på
tlf. 25 52 83 83.
Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på
miljoe@odsherred.dk. Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på
tlf. 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på
tlf. 44 22 71 12.
Udtalelser fra interesserede myndigheder
Odsherred Kommune vurderer, at projektet ikke vil have væsentlig indflydelse på vandløbets
afstrømning eller miljømæssige forhold. Bestemmelserne omkring udtalelser fra interesserede
myndigheder samt indkaldelse til offentligt møde er derfor udeladtv.

Partshøring
Udkast til tilladelse har været i 14 dages partshøring hos ejere af matrikel nr. 1a Sidinge Fjord, Vig
og 2b Bognæs By, Vig.
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Redegørelse
FIBIA skal nedlægge kabel i området med fibernet. Projektet hedder ”4560, Hønsinge, Egebjerg og
Eskildstrup Acc 2 - 014210 - EBJL-06-F”
I den forbindelse er der behov for at fremføre fiberkablet under Sidinge Nordkanal ved
Vestgårdsvej/Sidinge Fjordvej.
Krydsningspunktet vil være lige opstrøms vejbroen Bognæs Bro over Sidinge Fjordvej.
Krydsningen af Sidinge Nordkanal vil ske på matrikel nr. 1a Sidinge Fjord, Vig og 2b Bognæs By, Vig.
Krydsningen vil ske som styret underboring, hvor kablet lægges 1,5 meter under bundkote og i
110mm foringsrør.

Vandløbet
Sidinge Nordkanal er en landkanal i kanten af den inddæmmede Sidinge Fjord.
Sidinge Nordkanal er optaget som offentligt vandløb på strækningen station 0 ved udløb fra Vig
Renseanlæg til udløb i Isefjord i station 6200.

Figur 1 – Projektområdet er vist med rød cirkel.

Sidinge Nordkanal har en bundbredde på 2 meter ved krydsningspunktet ved Bognæs Bro, som er
beliggende i station 1985. Bognæs Bro har et vandslug på 4,0 meter.
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Oversigtskort over krydsningspunkt
Krydsningspunkterne fremgår af nedenstående kort fra ansøgningen.

Figur 2 - Oversigtskort fra ansøgningen. Krydsningspunkt ved Sidinge Fjordvej/Vestgårdsvej.
Anboringshuller vist med cirkler.

Vurdering
Odsherred Kommunes Vandteam vurderer, at afstrømningen i Sidinge Nordkanal ikke vil påvirkes af
projektet, da kablet skydes 1,5 meter under kanalbunden.
Afstanden mellem kabel og vandløbsbund sikrer, at der ikke er risiko for at kablet beskadiges ved
vedligeholdelse af kanalen.
Beskyttet natur (§3)vi, bilag IV-arter og Natura 2000-område
Sidinge Nordkanal er ikke omfattet af Statens Vandområdeplaner 2015-2021 på strækningen.
Sidinge Nordkanal er kun omfattet af Statens Vandområdeplan på strækningen station 3100 til
6200. Denne strækning er udpeget som et kunstigt vandløb med godt økologisk potentiale. Den
nuværende tilstand i kanalen vurderes at være godt økologisk potentiale.
Odsherred Kommune har vurderet, at projektet ikke vil kunne have en væsentlig negativ påvirkning
på bilag IV arter eller disses yngle og raste områder. Samtidig vurderes det at projektet heller ikke
vil kunne påvirke arter eller naturtypers bevaringstilstand i Natura 2000-områder. Det nærmeste
beliggende Natura 2000-område ”Annebjerg Skov og Ulkerup Skov” ligger ca. 3 km nordøst for

4 af 6

projektområdet. I vurderingen er lagt vægt på projektets meget lokale karakter, som sikrer at en
vidtrækkende påvirkning er usandsynlig.
Kommunen vurderer samlet, at projektet ikke vil påvirke afstrømning eller miljø og at der derfor
kan gives tilladelse til projektet.

Tidsplan
Projektet udføres hurtigst muligt i 2021.
Annoncering
Afgørelsen er annonceret på Odsherred Kommunens hjemmeside
http://www.odsherred.dk/kommuneinformationer/afgoerelser

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
www.naevneneshus.dk
Klageportalen ligger også på www.borger.dk.
Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.
Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen.
Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale
et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved
elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist.
Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.
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 Odsherred Kommune, Miljø og Teknik,
Nyvej 22, 4573 Højby eller pr. mail vand@odsherred.dk, der har truffet afgørelse i sagen.
Odsherred Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Hvem kan klage?
•
•

Den, afgørelse er rettet til.
Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

•

En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vandteamet 59 66 60 77.
Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.
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Hvis der ikke indkommer klager indenfor klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens
udløb.
Venlig hilsen
Gry Annika Jensen
Naturgeograf
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Sendt til

Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk
Odsherred Kommunes Trafikteam, trafik@odsherred.dk
Ejer af matr. nr. 1a Sidinge Fjord, Vig
Ejer af matr. nr. 2b Bognæs By, Vig
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