Til lodsejere og parter

Regulering af Osbæk, høringsbrev

Vand & Natur
Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har modtaget et forslag til regulering af
vandløbet Osbæk fra Sønderborg Forsyning. Projektet er en lovliggørelse af en
brønd på vandløbet samt lovliggørelse af korrekt rørdimension på en rørlagt
strækning, som er forkert beskrevet i vandløbsregulativet.
Brønden er etableret på matrikelnr.: 65, Sebbelev, Ketting nær Augustenborg (se
nedenstående oversigtskort).
Lovliggørelse af korrekt rørdimension berører den rørlagte strækning på
matriklerne: 1102, 939, 890, 1152, 888, 676 i Augustenborg og 65 i Sebbelev,
Ketting.
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Oversigtskort, projektområdet (markeret med rød cirkel)

Formålet med brønden er at undgå at ødelægge de ældre rør ved at sætte en
uforholdsmæssig stor rørledning på som stik. Sønderborg Forsyning har ved
etablering af forsinkelsesbassin i stedet vurderet, at der skulle etableres en brønd
på den rørlagte del af Osbæk.
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I forbindelse med etableringen er jeg blevet opmærksomme på, at
rørdimensionerne på strækningen ca. station 630-751 er angivet forkert (Ø500) i
regulativet. Reguleringen vil også omfatte lovliggørelse af den korrekte dimension
(Ø600).
Offentliggørelse
Ansøgning om regulering bliver offentliggjort i 4 uger fra d. 14. juni 2018 på
kommunens hjemmeside, www.sonderborgkommune.dk under ”Høringer og afgørelser”.
Indsigelser
Inden jeg træffer afgørelse i sagen, kan du komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til projektet.
Indsigelser m.m. til projektet skal sendes til Sønderborg Kommune, Vand & Natur,
Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg eller vand-natur@sonderborg.dk. Fristen er
12. juli 2018.
Efter høringsperioden behandler jeg indsigelser, bemærkninger og
ændringsforslag til projektet, hvorefter jeg vil træffe afgørelse i sagen.
Alle spørgsmål i sagen kan rettes direkte til mig.

Venlig hilsen
Palle Smedegaard Nielsen
Telefon 88 72 56 31
panl@sonderborg.dk

Bilag:
Ansøgning om regulering af vandløb, dateret 18. april 2018
Sendt til:
Lodsejere og parter samt:
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dnsoenderborg-sager@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Sportfiskerforbunds miljøkoordinator i Sønderborgområdet, Morten
Ringive, mri@fleggaard.dk
Danmarks Sportfiskerforbunds miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen,
lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Vandplejen A.N.A., Rudi Haupt, rudi.haupt@fritid.tele.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk
Friluftsrådet, lokal: soenderjylland@friluftsraadet.dk
Dansk Ornitologisk Forening (DOF), natur@dof.dk
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Dansk Ornitologisk Forening, Sønderborg, soenderborg@dof.dk
Fiskeriinspektorat Vest, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk,
jlj@fiskeristyrelsen.dk
Dansk Entomologisk Forening c/o Zoologisk Museum, def@entoweb.dk
Museum Sønderjylland, planer@msj.dk
LandboSyd, Åbenrå, info@landbosyd.dk
Landwirtschaftlicher Haubtverein, Tinglev, lhn@lhn.dk
Sønderjysk Landboforening, Vojens, slf@slf.dk
Sønderjysk Familielandbrug, dsh@lrs.dk
Sønderjyske Vandløb, info@soenderjyskevandloeb.dk

