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03. november 2020

Høring af vandløbsregulering, genåbning af rørlagt vandløb.
Assens Kommune påtænker at opstarte et reguleringsprojekt efter vandløbslovens1 §16 og 17, i
forbindelse med genåbning af rørlagt vandløb ved Bred.
§ 16. Ved regulering af et vandløb forstås ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde,
bundkote og skråningsanlæg, medmindre foranstaltningerne er omfattet af kapitel 8 eller kapitel 10.
§ 17. Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

Samt bekendtgørelse om vandløbsrestaurering og regulering mv.2
§ 3. Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

Assens Kommune som vandløbsmyndighed påtænker at træffe følgende afgørelse, og sender
den i 4 ugers høring fra den 3. November 2020;
Godkendelse af vandløbsregulering med genåbning af rørlagt vandløb på den optegnede
strækning markeret med blå på Fig. 1
Denne påtænkte afgørelse sendes i 4 ugers høring hvor interessenter kan indsende
kommentarer.
Spørgsmål eller høringssvar kan sendes til Nikki Hilliard Assens Kommune på nikhi@assens.dk
, senest 4 uger efter offentliggørelsen af denne høring.
Beskrivelse af projektet:
Assens kommune har fået mulighed for at åbne den rørlagte strækning, dette gøres med henblik
på at forbedre forholdene for vandløbets dyre og planteliv. Den rørlagte strækning vil blive
åbnet i samme kote som den rørlagte strækning og med en bundbrede svarende til det
nuværende rørs dimension Ø 60 cm
Da området indeholder fredskov har Assens kommune søgt om dispensation efter skovlovens
§11 hvortil miljøstyrelsen er sindet til at give en dispensation
På kortet på næste side ses området, og en markering af strækningen. Et større kort kan ses på
bilag 1.
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LBK 1217 af 25. november 2019.
BEK 834 af 27. juni 2016.
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Fig. 1 Kort over området markering med blå indikere genåbningsstrækningen. Projektområdet er indikeret med rød på
oversigtskortet

Berørte matrikler:
De berørte matrikler er 3bq og 8ac Bred by, Vissenbjerg.
Påvirkning af vandafledning, og miljømæssige påvirkninger.
Det vurderes at anlægsarbejdet er af så begrænset omfang, at det ikke påvirker skoven negativt
og at genåbningen af vandløbet vil sikre forbedrede naturværdier i området.
Økonomi og tidsplan.
Assens Kommune afholder alle udgifter i forbindelse med projektet.
Projektet forventes gennemført umiddelbart efter tilladelsen er opnået.
Kommunes kommentarer.
Det eksisterende rørlagte vandløb, der er et betonrør Ø 60 cm, er nedslidt og vil skulle udskiftes
inden for en kortere årrække. Det er kommunens vurdering at projektet ikke vil medføre en
forringelse af vandløbets vandføringsevne, men forbedre den. Projektet tilgodeser dermed både
afvanding og de miljømæssige forhold, vandløbslovens §1 er dermed opfyldt, og kommunen
vurderer at projektet kan gennemføres.
Fortidsminder
I henhold til bestemmelserne i museumslovens § 27 skal anlægsarbejdet standses, hvis der
under jordarbejdet findes spor af fortidsminder og Odense Bys Museer informeres herom.
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Klagevejledning:
Da dette er en høring medsendes ikke klagevejledning, den medsendes den endelige
godkendelse.
Med venlig hilsen
Nikki Hilliard
Biolog
Assens Kommune.
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Bilag 1
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