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9. maj 2019
Sags id. 19/9237

Høring vedr. etablering af ny rørbro på Langkrogafløbet v. st. 570
Miljø og Natur, Assens Kommune har den 2. maj 2019 modtaget en ansøgning om etablering af
en rørbro på det offentlige vandløb Langkrogafløbet lidt syd for underføringen af Pejrupvej ved
ejendommen Pejrupvej 46, 5560 Aarup, mellem matr. nr. 1g, Pejrupgård, Orte og 7g, Frøbjerg
By, Orterup By, Køng, jf. kortbilag. Formålet med etablering af rørbroen er, at skaffe nødvendig
adgang mellem de to græsningsfolde på matriklerne. Sagen skal behandles efter vandløbslovens
bestemmelser. Der søges om en 4-6 m rørbro med diameter på Ø600 mm
Kommunens vurdering
Langkrogafløbet er et mindre offentligt type-1 vandløb, der løber til det offentlige vandløb Ladegårds Å. Langkrogafløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og ved krydsningsstedet
målsat til god økologisk tilstand og der er målopfyldelse på strækningen.
Efter besigtigelse d. 6. maj vurderer Miljø og Natur, at rørbroen ved de opstillede vilkår ikke vil
påvirke vandløbets afstrømningsmæssige forhold. Anlægget af rørbroen kan ske under hensyntagen til flora og fauna i vandløbet og sikre af en tilstrækkelig vandføringsevne på strækningen.
Det vurderes derfor, at der er grundlag for at meddele tilladelse.
Vilkår
Miljø og Natur vil tillade etablering af rørbroen på følgende vilkår:
1. at rørbroen placeres som beskrevet i ansøgning af 2. maj og besigtigelsen d. 6. maj 2019
2. at rørbroen udføres med et 4-6 m langt fast rør med indvendig dimension på mindst Ø
600 mm
3. at rørbunden graves 15-20 cm ned under eksisterende vandløbsbund
4. at vandløbsbunden føres igennem røret med gydegrus.
5. at brinker retableres, hvis de bliver beskadiget under anlægsarbejdet.
6. at bundbredde, bundkote, brinkhøjde og -hældning ikke må ændres.
7. at vandføringsevnen ikke ændres.
8. at arbejdet udføres i perioden 1. maj – 1. oktober.
9. at alle omkostninger vedrørende anlæg og drift m.m. dækkes af ansøger/bredejer.
10. at rørbroen fjernes, når den ikke længere tjener sit formål
11. at flytning af broen sker på ejers foranledning og regning, hvis det er nødvendigt at
flytte rørbroen i forbindelse med en eventuel fremtidig regulering/restaurering af vandløbet.
Ansøger er ansvarlig for, at de stillede vilkår overholdes.
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Miljø og Natur
Hjemmel
Assens Kommune forventer at meddele tilladelse efter vandløbslovens § 47, (LBK. 127 af
26.01.2017) og jf. § 9, i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. (Bek. 834
af 27.06.2016),
Anden lovgivning
Assens Kommune vurderer ikke, at projektet i forhold til Planloven og til Naturbeskyttelseslovens § 3, giver anledning til bemærkninger. Assens Kommune har ligeledes vurderet projektet i
henhold til Bekendtgørelse om udpegning og adm. af internationale naturbeskyttelsesområder
samt beskyttelse af visse arter jvf. §§ 7 og 8 (Bek. nr. 926 af 27.06.2016).
Vandløbsmyndigheden har vurderet at projektet ikke vil påvirke Natura 2000 områder negativt.
Tidsfrist
En evt. tilladelse vil gælde i 3 år og bortfalder herefter automatisk uden yderligere varsel.
Høring og det videre forløb
Inden der træffes afgørelse, sendes sagen hermed i høring i 4 uger via Assens Kommunes hjemmeside. Høringssvar skal være Assens Kommune i hænde senest den 7. juni 2019. Herefter vil
der blive truffet afgørelse i sagen som derefter sendes ud med 4 ugers klageperiode.
Hvis du har spørgsmål til ovenstående, så er du velkommen til at kontakte mig.
Venlig hilsen
Peter T. Worm
Miljømedarbejder
Høringsparter


Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø.



Odense Bys Museer, Overgade 48, 5000 Odense C.



Dansk Botanisk Forening, Sølvgade 83, 1307 København K.



Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen



Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø



Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Assens



Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.



DOF-Assens lokalafdeling



Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten.



Danmarks Sportsfiskerforbund, Vandområdedistrikt 9



Ministeriet for Fødevarer, Naturerhvervsstyrelsen, Fiskeridirektoratet Øst, Eltangvej 230, 1.,
6000 Kolding
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