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Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurderingsrapport for
etablering af vandingsanlæg samt indvinding af vand fra Skals Å til vanding
af landbrugsafgrøder.
Viborg Kommune meddeler hermed, at det anmeldte vandingsanlæg samt
indvinding af vand ikke kræver miljøvurdering. Afgørelsen er truffet i henhold til
Bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 (Bekendtgørelse om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
I medfør af bekendtgørelsen, skal Kommunen efter modtagelse af en anmeldelse
af anlæg omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 vurdere, om anlægget på grund af
dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig
indvirkning på miljøet, så der skal udarbejdes en miljørapport.
Etablering af vandingsanlæg til indvinding af vand er omfattet af bek. om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bilag 2,
afsnit 1.c.
Ifølge § 36, skal en afgørelse om, at der ikke er miljøvurderings-pligt,
offentliggøres. Miljøvurderings-afgørelsen bliver sammen med anmeldelsen
offentliggjort på Kommunens hjemmeside www.viborg.dk den 5. juli 2018.
Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal
igennem en miljøvurderings-proces.
Hvis det anmeldte projekt ændres, skal ændringen anmeldes til Kommunen, der
skal vurdere, om ændringen skal miljøvurderes.
VVM-screening
Det ansøgte vandingsanlæg til vanding af landbrugsafgrøder falder ind under
bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 1c: Vandingsprojekter.
Indvindingsanlægget ligger i oplandet til Skals Å, som i de Statslige Vandplaner er
målsat som god økologisk tilstand. Den samlede indvinding i oplandet til Skals Å
må i henhold til Kommunens generelle retningslinier reducere
sommervandføringen (medianminimum) med 15 %. Den aktuelle påvirkning fra
indvindinger i oplandet er 12,1 %. På baggrund heraf er det vurderet at der i
oplandet til Skals Å, er tilstrækkelige vandressourcer til indvinding af 30.000 m3/år
overfladevand fra Skals Å.

I henhold til de Statslige Vandplaner må indvinding af vand ikke være større end,
at målsætningen for vandløbenes miljøkvalitet kan opfyldes. Det godkendte anlæg
ligger i oplandet til Skals Å, som i henhold til Vandplanen er målsat som god
økologisk tilstand. Det er vurderet, at den konkrete indvinding og anvendelse af
vandet ikke påvirke målsætningen for Skals Å.
Vurdering af indvindingens påvirkning på §3 natur i området og habitatområde
Skals Å er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 på hele sin udstrækning. Skals
Å har sit udspring í Fussing Sø, i Randers Kommune. Den forløber igennem flere
kommuner og falder ca. 16 højdemeter til sit udløb i Hjarbæk Fjord.
Skals Å har det kraftigste fald på det øverste stykke, hvorefter den flader ud ned
mod fjorden. Ved slutpunktet før udløb i Hjarbæk Fjord ligger bunden af vandløbet i
ca. kote -2,0 meter (DVR90).
For den del som Viborg Kommune administrerer er der et jævnt (ca. 0,2 - 0,3
promille) fald ned til Løvel Bro, hvorefter bunden langsomt fladere lidt ud inden den
afvander til Hjarbæk Fjord. Der er søgt om at indvinde vand fra åen omkring station
31.367 meter som er den nedre del af Skals Å. Skals Å har omkring
vandindvindingsstedet en vandspejlsbredde på ca. 8-15 meter og betegnes som et
af de større vandløb i Kommunen. Vandspejlet i åen er i nogen grad styret af
vandstanden i fjorden og fra seneste opmåling fra 2015/2016 lå vandspejlet
omkring 1,3 m (DVR90).
Omkring vandindvindingsstedet ligger Skals Å i tæt kontakt med terrænet.
Arealerne hvor der ønskes at foretage markvanding ligger nord for åen (i en
afstand af mindst 300 m fra åen). Arealer der ønskes at vande er ikke registeret
som beskyttet natur, men arealerne lige nord for indvindingsområdet registeret
som beskyttet natur (eng og mose).
Vandindvindingen fra Skals Å i vandingssæsonen vurderes ikke at medføre
væsentlige tilstandsændringer i vandløbet. Der forventes ikke en påvirkning på
vandspejlet, da indvindingsmængende er meget lille i forhold til vandføringen i åen.
Hele Skals ådal fra Fussing Sø til udløb i Hjarbæk Fjord er omfattet af Natura2000
område nr. 30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal.
Indvindingen af overfladevand fra Skals Å skal ske med en traktorpumpe og kan
potentielt påvirker forekomsten af Bæk- og Flodlampretlaver under deres vandring,
ved at de går tabt gennem utilstrækkelig afgitring af sugehovedet. Det anbefales at
sugehovedet afgitres med et net med en maskestørrelse på 4 mm, således man
undgår at suge lampretlarver op. Desuden anbefales at vandet indtages i toppen af
vandløbet og ikke nede langs bunden. Maskestørrelsen svare til den størrelse man
ville forlange ved ferskvands Dambrug, der indtager overfladevand fra vandløb
med samme udpegningsgrundlag.
Det vurderes ikke at indvindingen vil medføre en tilstandsændring i Natura2000
områder eller i § 3-områder.
Bilag IV-arter
Der kan være Odder i Skals Å. Odder er under streng beskyttelse, da det er en
bilag IV-art efter habitatdirektivet. Denne art vil ikke blive påvirket af

vandindvindingen. Kommunen har ikke kendskab til andre bilag IV-arter ved Skals
Å.
På baggrund af ovennævnte vurdering træffer Viborg Kommune hermed afgørelse
om, at det ansøgte anlæg ikke antages at kunne få en væsentlig indvirkning på
miljøet, og dermed at anlægget ikke kræver en miljøvurdering.
Denne afgørelse vil blive annonceret i uge 27 på Viborg Kommunes hjemmeside.
Indvinding af vand fra Skals Å
Der meddeles tilladelse til indvinding af vand fra Skals Å til vanding af
landbrugsafgrøder.
Det er vurderet, at indvindingen ikke vil være til væsentlig gene eller ulempe for
bestående anlæg eller medføre uacceptable følgevirkninger for omgivelserne.
Afgørelsen er truffet i medfør af vandforsyningslovens § 20 og 21.
Tilladelsen er meddelt på følgende vilkår, der er fastsat i henhold til gældende
bekendtgørelser og normer:
Vilkår
a.

Formål
Indvindingen og anlægget må kun anvendes til vanding af
landbrugsafgrøder på matr.nr. 2k, Skringstrup By, Skals og 20a Skals By,
Skals.

b.

Placering og indretning
Indvindingen skal ske fra det beskrevne anlæg placeret på matr.nr. 2k,
Skringstrup By, Skals.
Anlægget skal være indrettet således, at det ikke virker hindrende for
vandets frie løb samt besværliggør eller hindrer vandløbets vedligeholdelse,
og at de for vandløbet regulativmæssige bestemmelser overholdes.
Anlæggets indtagningsrør skal være afspærret med et fastmonteret gitter
eller net med største maskevidde på 4 mm. Indtagningsrør under
vandspejlet skal være afmærket med en synlig vedvarende pæl placeret på
vandløbskanten.

c.

Vandmængde
Der må indvindes op til i alt 30.000 m3/år svarende til 833 timers vanding
med det etablerede anlægs timekapacitet på 36 m3. Vandmængden svarer
til vanding af 30 ha landbrugsafgrøder med 100 mm/år.

d.

Tidsfrist
Tilladelsen gælder til den 1. juli 2028.

e.

Mængdekontrol
De indvundne vandmængder skal registreres med fastmonteret timetæller.
Målemetoden kan til enhver tid ændres af Kommunen.
Opgørelse over de indvundne vandmængder for perioden 1. januar til 31.
december skal sendes til Viborg Kommune - tilsynsmyndigheden - inden den
efterfølgende 1. februar.

Beskrivelse af anlæg
Indtag

: Sugekurv udlagt i vandløbet

Pumpe

: Type ukendt

Drivmiddel

: Traktor

Timeforbrug

: 36 m3

Målemetode

: Fastmonteret timetæller

Sagens behandling
Ansøgning om tilladelse til indvinding af 30.000 m3 overfladevand fra Skals Å til
vanding er modtaget hos Viborg Kommune den 2. juli 2018.
I ansøgningen er det oplyst at der ønskes indvundet 30.000 m3 vand fra Skals Å til
vanding af landbrugsafgrøder. Desuden er det oplyst, at der indvindes med en
timekapacitet på 36 m3/time svarende til 10 l/sek. Ifølge Viborg Kommunes
beregninger er medianminimum i deloplandet Skals Å/ vestsiden af Skals bro 550
l/sek.
Den samlede påvirkning fra indvindinger i deloplandet er herefter 66,5 l/sek.
Svarende til 12,1 % af medianminimum.
Viborg Kommune har på baggrund af det ansøgte vurderet de miljømæssige
konsekvenser af indvindingen af overfladevand fra Skals Å til vanding af
landbrugsafgrøder. Det er vurderet, at den konkrete indvinding og anvendelse af
vandet ikke vil påvirke målsætningen af miljøkvaliteten for Skals Å.
Strækningen betragtes som et stort vandløb, hvor indvinding af overfladevand kan
ske uden miljømæssige gener.
Erstatningsregler
Anlæggets ejer er erstatningspligtig efter reglerne i vandforsyningslovens § 23 for
skader, der voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden,
vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v. under anlæggets drift. I
mangel af enighed indbringes erstatningsspørgsmålet for taksationsmyndigheden
efter lov om offentlige veje.
Klagevejledning
Du kan klage over Kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
Klagen skal være modtaget senest den 3. august 2018.
En klage skal sendes skriftligt til den myndighed der har truffet afgørelsen via Miljøog Fødevareklagenævnets klageportal, som kan findes på www.borger.dk eller
www.virk.dk.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at
klageren indbetaler et gebyr på kr. 900 til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i klagen.
Der kan læses nærmere om klageadgang, hvordan klage indgives, gebyr m.v. på
Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside: www.nmkn.dk.
Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101, kan afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven
prøves ved domstolene. En evt. sag skal anlægges inden 6 måneder efter at
afgørelsen er truffet.
Du får besked, hvis der klages over afgørelsen.

Såfremt du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger er du velkommen til
at kontakte mig på telefon 87 87 56 10, e-mail naturogvand@viborg.dk.
Med venlig hilsen
Dorthe Elmbo
Miljøtekniker
Bilag:
1. Oversigtskort 1:25.000
Kopi af dette brev med bilag 1 er sendt til:
 Styrelsen for Patientsikkerhed, Falstersvej 10, 8940 Randers SV.
 Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø
 Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 Kbh. K
 Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsågade 1, 7100 Vejle

