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Krydsningstilladelse efter vandløbsloven til styret boring under Margårds
Mølle Å, Søndersø
Munck forsyningsledninger har på vegne af Energi Fyn d. 18.12.2017 søgt om
tilladelse til en styret boring under det offentlige vandløb Margårds Mølle Å med et
Ø 110 mm rør, hvori der trækkes et fiberrør.
Boringens længde vil være ca. 25 m på hver side af åen og dybden min. 1,5 m.
under vandløbets bund.
Underboringen vedrører de offentlige vejmatrikler 7000f, Vigerslev By, Vigerslev
og 7000ø, Søndersø By, Søndersø som vist på vedhæftede luftfoto.
Tilladelse
Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens § 47, jf. § 9,
stk. 2 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v. til at krydse Margårds Mølle Å. Afgørelsen begrundes med, at
underføringen efter udførelse ikke skønnes at få væsentlig indflydelse på
Margårds Mølle Å, hverken på afstrømningen eller miljømæssigt. Tilladelsen gives
på følgende vilkår:
1. Krydsningen gennemføres ved underføring, uden opgravning af vandløbet.
2. Dækrørets overkant skal placeres mindst 1,5 m under eksisterende
vandløbsbund.
3. Krydsningsstedet skal afmærkes forsvarligt på begge sider af vandløbet, og
afmærkningen skal stedse vedligeholdes af ledningsejeren.
4. Såfremt anlægsarbejdet eller fremtidig vedligeholdelse af ledningerne forårsager
skade på vandløbets bund eller sideskråninger, påhviler det ledningsejeren at
retablere disse.
5. Ledningsejeren bærer alle følger for ledningen med hensyn til krydsningen, i tilfælde
hvor vandløbet senere skal uddybes, reguleres eller på anden måde ændres.
6. Ethvert ansvar som følge af ledningens tilstedeværelse påhviler ledningsejeren.
7. Vandløbet må ikke tilføres sediment eller på anden måde påvirkes i forbindelse med
anlægsarbejdet.
8. Eventuelle skader på dræn som følge af anlægsarbejdet skal reetableres for
ansøgers regning. Det være sig både direkte skader i forbindelse med boringen og
trykskader som følge af kørsel.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden et år fra tilladelsen er givet.
Der gives samtidig tilladelse efter § 30 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og
-restaurering m.v. til at iværksætte arbejdet. Iværksættelse af arbejdet indebærer ingen
begrænsning i Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en
påklaget tilladelse.
Margårds Mølle Å er omfattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven. Det vurderes, at der ikke
kræves dispensation, da krydsningen ikke medfører ændring af tilstanden i vandløbet.
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Afgørelsen kan i medfør af vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Klageberettiget er modtageren af afgørelsen, samt enhver der
må antages at have en individuel interesse i sagens udfald.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du
logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du 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 du klager,
skal der betales et gebyr på kr. 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders
og organisationers vedkommende. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Klagefristen udløber fire uger efter afgørelsen er meddelt. Klagen skal være tilgængelig i
klageportalen senest den 6. februar 2018.
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 den
myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter
anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.
Afgørelsen offentliggøres på Nordfyns Kommunes hjemmeside
www.nordfynskommune.dk d. 9. januar 2018.

Venlig hilsen
Sandra Arvidson
Miljøsagsbehandler
Direkte tlf. 64 82 81 42
sarvid@nordfynskommune.dk
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