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Høringsbrev vedr. vandløbsregulering - Norup Høje
Baggrund
Nordfyns Kommune har den 14. januar 2019 modtaget henvendelse fra ejeren af
matrikelnummer 3r, Norup By, Norup, angående åbningen af en rørlagt
strækning der løber mellem hans matrikel og matrikelnummer 4g, Emmelev By,
Hjadstrup.
Ansøger der ejer matrikelnummer 3r har været i kontakt med ejer af
matrikelnummer 4g. Strækningen der skal åbnes til grøft, ligger i matrikelskel.
Begge ejere er enige om at strækningen skal åbnes.
Den nuværende rørlagte strækning munder ud i Søndre Landkanal, som ligger
mod syd. I den nordlige ende af strækningen modtager nuværende rør
overfladevand fra allerede åben grøft.
Projektet
Projektet omhandler anlæggelse af grøft på en rørlagt strækning på ca. 400
meter der løber imellem de ovennævnte matrikler.
På matrikelnummer 4g opbevares og udsprøjtes der forurenet overfladevand fra
biodiselproduktion ved Emmelev A/S. For at undgå, at der ved udledning på
marken, sker tilførsel til den omhandlende grøftåbning, skal der laves en
forhøjning i terænnet ind mod matrikelnummer 4g fra grøften.
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Projektet kræver godkendelse efter vandløbslovens § 16. Et udkast til en sådan
tilladelse er vedhæftet dette høringsbrev og indeholder både kortmateriale over
projektområdet og de nærliggende arealer.
Kommunens vurdering
Projektet vurderes ikke at påvirke beskyttede naturarealer og Natura2000 områder
negativt. Projektet vil samtidig ikke påvirke miljøforholdende i Søndre Landkanal negativt,
idet der skal laves en terrænregulering og at eventuelle dræn skal frakobles. Dette kan
have en positiv virkning for Søndre Landkanal som er udpeget til målopfyldelse god
økologisk tilstand.
Høring
I henhold til bekendtgørelse nr. 834 af 26. juni 2016 om vandløbsregulering og
restaurering mv., sendes dette projekt i høring i 4 uger hos jer, så I som interessenter har
mulighed for at komme med kommentarer til det foreslåede projekt.
Eventuelle bemærkninger eller indsigelser skal skriftligt være Nordfyns Kommune i
hænde senest den 19. april 2019 og kan sendes til Teknik og Miljø, Rådhuspladsen 2,
5450 Otterup eller på e-mail til teknisk@nordfynskommune.dk.
Nordfyns Kommune skal desuden gøre opmærksom på, at projektet bliver offentliggjort i
henhold til § 15 i bekendtgørelse nr. 834 af 26. juni 2016 om vandløbsregulering og
restaurering mv.
Offentliggørelse sker den 21. marts 2019 på Nordfyns Kommunes hjemmeside.
Efter offentlighedsfasen vil den egentlige behandling efter vandløbsloven finde sted. Når
godkendelsen af projektet foreligger efter vandløbsloven, er der 4 ugers klagefrist.
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Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.
Venlig hilsen
Jacob Rysberg Nielsen
Vandløbsmedarbejder
Direkte tlf. 30 47 37 28
jacnie@nordfynskommune.dk
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