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Projektredegørelse til ansøgning om regulering af vandløb; Tranggade 4, 3730 Nexø
Center for Natur, Miljø & Fritid har den 3. december 2018, modtaget en ansøgning om regulering af et vandløb
på ejendommen; Tranggade 4, 3730 Nexø, matrikel 77n, Povlsker. Karen Larsen (ejer) er ansøger til projektet.
Ansøgningen behandles efter vandløbslovens § 16 og 17, LBK nr. 127 af 26/01/2017 samt kapitel 2 og 5 i
bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv., BEK nr. 834 af 27/06/2016, der omhandler
regulering af vandløb.
Formål
Ejer ønsker at rørlægge grøften grundet omfanget af vedligehold og planer om at bygge på grunden.
Oversigtskort

Figur 1: Matrikelkortet viser den åbne grøfts placering med en stiplet blå linje (kilde: Kortinfo).

Projektet
Ansøgningen omfatter følgende:
 Etablere et pvc rør med Ø400 mm på 57 meter til at erstatte det åbne vandløb
 Røret lægges i samme kote som det åbne vandløb dvs. ca. 1,2 m under terræn
 Fald ca. 2 ‰ (2 m pr. 1000 m)
 Tildække rørlægningen med ren jord
Overslag over udgifterne
Ansøger forestår udgifterne i forbindelse med projektets gennemførelse.
Tidsplan
Projektet ønskes udført, så snart tilladelse foreligger og senest indenfor 2 år.
Miljømål
Grøften er en del af et større vandsystem i Snogebæk, som afleder vand til Hundsemyre. Fra Hundsemyre
ledes vandet mod nedre Melå, som er målsat til god økologisk vandkvalitet jf. Statens Vandplaner (2015-2021).
Den åbne grøftestrækning ligger i forlængelse af rørlagte strækninger midt i et boligområde. Snogebæk er
præget af mange oversvømmelser i våde perioder.
Høring mv.
Projektredegørelsen vil være i offentlig høring på kommunens hjemmeside i 4 uger.
Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til ansøgningen, kan sendes via e-mail til nmf@brk.dk eller til Center
for Natur, Miljø & Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Tine Kent Egedal.
Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest: Den 7. januar 2019.
Videre behandling af ansøgningen
Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endelig stilling til ansøgningen.
Når der træffes en afgørelse, vil kommune tage hensyn til samtlige afvandingsinteresser ved vandløbet. Det vil
samtidig sikres, at projektet er foreneligt med hensynet til den miljømæssige målsætning, som vandløbet kan
være underlagt.
Godkendelse af projektet forudsætter tilladelse eller godkendelse efter bestemmelser i naturbeskyttelsesloven,
miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven eller fiskeriloven og kan derfor først meddeles, når der foreligger
afgørelse efter disse.
Venlig hilsen
Center for Natur, Miljø og Fritid
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