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Tilladelse til krydsning af Kærum Å ved station ca. 2.450 m.
Assens Kommune har den 10. december 2021 modtaget jeres ansøgning på vegne af Vores Elnet
om tilladelse til krydsning af Kærum Å ved st. ca. 2.450 m. nord for Solsikkevej 5610 Assens.
Det er oplyst at krydsningen af vandløbet sker ved styret underboring, med PE-rør i en
diameter af Ø125 mm indeholdende et 10 kV højspændingskabel.
Assens Kommune vurderer, at projektet kan gennemføres, så der ikke opstår gener for senere
vedligeholdelsesarbejder i vandløbet.
Se kort sidst i denne tilladelse.
Afgørelse.
I medfør af Vandløbslovens § 47, (LBK. 1217 af 25.11.2019) og jf. § 9, stk. 2 i Bekendtgørelse om
vandløbsregulering og –restaurering m.v. (Bek. 834 af 27.06.2016), gives der hermed tilladelse
til at krydse Kærum Å ved St. ca.2.450 m med 125 mm PE-rør.
Tilladelsen gives på følgende vilkår:
1) At krydsningen af vandløbet placeres iht. til fremsendte kortmateriale og ansøgning
2) Krydsningen gennemføres ved styret underboring/gennempresning uden opgravning af
vandløbet
3) Rørets overkant skal placeres mindst 1 meter under regulativmæssig vandløbsbund og
minimum 5 m på hver side af vandløbet.
4) Krydsningsstedet skal afmærkes forsvarligt på begge sider af vandløbet, og
afmærkningen skal stedse vedligeholdes.
5) Såfremt anlægsarbejdet eller fremtidig vedligeholdelse af ledningen forårsager skade på
vandløbets bund og sider, påhviler det ledningsejeren at retablere disse.
6) Ledningsejeren sikre, at alle forhold vedrørende de berørte lodsejere er forhandlet
færdige inden anlægsarbejdet påbegyndes.
7) Ledningsejeren bærer alle følger herunder flytning, med hensyn til underføringen, i
tilfælde hvor vandløbet senere skal reguleres eller på anden måde ændres.
8) Ethvert ansvar som følge af underføringens tilstedeværelse påhviler ledningsejer Vores
Elnet.
Ansøger er ansvarlig for, at de stillede vilkår overholdes.
Begrundelse.
Kablet skal etableres for at sikre forsyningssikkerheden i forbindelse med driften af det nye
rensningsanlæg i Assens, derfor søger Vores Elnet tilladelse til krydsning af Kærum Å .
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Anden lovgivning
Vandløbet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.
Da det af projektet fremgår, at vandløbet krydses ved styret underboring vurderes det, at
projektet ikke vil have negative konsekvenser for vandløbet. Der kræves derfor ikke
dispensation fra NBL´s § 3 til krydsning af vandløbet.
Godkendelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Indgives der klage, må
godkendelsen ikke udnyttes før klagemyndighedens afgørelse foreligger jf. vandløbsloven § 82.
I vil blive underrettet, hvis vi modtager en klage fra anden side.
Tilladelsen omfatter kun forholdet til nævnte lovområde. Assens Kommune skal derfor
opfordre ansøger til at sætte sig ind i, om tilladelse eller godkendelse er nødvendig efter anden
lovgivning inden aktiviteterne påbegyndes.
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.
Klagevejledning
Vandløbsmyndighedens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for de
fastsatte 4 ugers klagefrist jf. vandløbslovens §§ 80 og 81. Klageberettigede er adressaten for
afgørelsen samt enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt
klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer. Klager skal være modtaget af
Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 3. februar 2022. Sags id. 22/371 bedes anvendt ved
alle henvendelser. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
https://naevneneshus.dk/ 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 du betale et gebyr på
900 kr. hvis du er en borger og 1.800 kr. hvis det er en virksomhed eller organisation du klager
for. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får
helt eller delvis medhold i din klage. Miljø- og Fødevareklagenævnet påbegynder ikke
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. På nævnets hjemmeside –
https://naevneneshus.dk/ – kan du læse mere om gebyrordningen. 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 Miljø- og
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder, regnet fra samme dato som
klagefristen. Afgørelsen offentliggøres på Assens Kommunes høringsportal på:
http://www.assens.dk/ Hvis du har spørgsmål til ovenstående så er du velkommen til at ringe
på tlf. 6474 6926 eller sende en mail til: sobay@assens.dk.

Venlig hilsen
Søren Bay
Biolog
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Kort

Placering af krydsningen vist med rød ring.

Oversigts kort.
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