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Regulering / fritlægning af rørlagt vandløb
Samsø Kommune har behandlet en ansøgning om at fritlægge
et rørlagt vandløb på matr. nr. 6f, Onsbjerg By, Onsbjerg.
Beliggenheden fremgår af vedlagte kort.

Kommunens afgørelse
Samsø Kommune meddeler hermed tilladelse efter
vandløbsloven til at fritlægge vandløbet på matr. nr. 6f,
Onsbjerg By, Onsbjerg.
Tilladelsen meddeles efter vandløbslovens § 17 og § 3 i
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bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering mv.
(bek. nr. 834 af 27-06-2016).

Vilkår
Det er en forudsætning for denne tilladelse,
at

Moesgaard Museum kontaktes inden gravearbejdet
påbegyndes (T: 8739 4000)

at

rørledningen fritlægges som beskrevet i
projektbeskrivelse og på vedlagt kort,

at

Terrænkoten efter fritlægningen følger bunden af
rørledningen (Koten er 385 ved indløbet under
Sælvigvejen),

at

arbejdet udføres således, at vandløbet nedstrøms
ikke tilføres forurenende stoffer eller påvirkes
miljømæssigt uforsvarligt

at

skadelige opstuvninger opstrøms undgås,
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at

der etableres skrånende brinkanlæg og en
minimum bundbredde på 40 cm. tilsvarende
opstrøms rørledning,

at

det fritlagte vandløb løbende vedligeholdes så
vandføringskapaciteten ikke forringes,

at

alle udgifter til projektet afholdes som beskrevet i
ansøgningen, og at disse udgifter er kommunen
uvedkommende,

at

der rettes henvendelse til kommunen når arbejdet
er færdiggjort.

Baggrund for afgørelsen
Ved regulering af et vandløb forstås enhver ændring af
vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde,
bundkote og skråningsanlæg. Vandløb må kun reguleres efter
vandløbsmyndighedens bestemmelse. Ifølge bekendtgørelse om
vandløbsregulering og – restaurering mv. skal der i forbindelse
med en ansøgning om at regulere et vandløb redegøres for:
1) Formål. 2) Oversigtskort 3) Parter, 4) Udgiftsfordeling og 5)
Tidsplan.
Samsø Kommune har modtaget en ansøgning om at regulere
vandløbet d. 18 februar 2021.
Projektet medfører at det rørlagte vandløb (Ø 30 cm), der
krydser matr. nr. 6f, Onsbjerg By, Onsbjerg, fritlægges til et
åbent vandløb.
Det bemærkes, at Kommunen i forbindelse med et
reguleringsprojekt i 2015 på samme vandløb, vurderede at
netop denne strækning med fordel kunne fritlægges, af hensyn
til vandløbets samlede afvandingskapacitet.
Kommunen har indledningsvist vurderet, at der er redegjort for
de nødvendige hensyn til vandløbets afstrømning / miljø og
fremsendte derfor projektet i offentlig høring i perioden 14. april
til 12. maj 2021.
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Høringen gav anledning til en enkelt bemærkning fra opstrøms
lodsejere Peter og Henrik Bertelsen, Onsbjerg Mark 4, der gør
indsigelse mod projektet:
I den udaterede ansøgning fra Carsten Bruun, er der ikke anført nogen
begrundelse for en fritlægning af den rørlagte strækning over
matr.nr.6f. Der har ikke været konstateret afstrømningsproblemer hos
opstrøms lodsejere eller i ledningen over matr. nr. 6f, siden
oprensningen af vandløbet nord for Sælvigvejen på matr. nr. 6a.
Ledningen over matr. nr. 6f, skal derfor fortsat henligge i dens
nuværende tilstand = rørlagt, i henhold til indgået overenskomst af
17.06.2015, som Carsten Bruun selv har tiltrådt.
I perioden fra 1996 til 2015, i forbindelse med reguleringsprojekt, har
Carsten Bruun haft rig mulighed for en fritlægning af det rørlagte
vandløb, men disse muligheder er blevet afvist fra Carsten Bruuns side,
i de senere år hovedsagelig på grund af udsigten til betalingen for en
fritlægning. Udover den manglende vilje til at ville betale for en
fritlægning, har Carsten Bruun tillige udtalt, at en fritlægning af
rørledningen, ville kræve et større offer fra hans side - dette på grund
af, at: 1) han ville blive pålagt dyrkningsbegrænsninger på 10 meter
randzone på hver side af det nye vandløb, 2) samt at et mindre areal,
vest for vandløbet mod den tilstødende bakkes sydlige del, ville blive
ubrugeligt. I marts 2012, tilbød opstrøms lodsejere Carsten Bruun, at
betale for en fritlægning af strækningen - men dette blev afvist af
Carsten Bruun på grund af hans "offer" - opstrøms lodsejere trak
derfor dette tilbud tilbage.

Da indsigelsen ikke er begrundet i afvandingsmæssige forhold,
og hele projektudgiften varetages af ansøger, har Kommunen
vurderet, at indsigelsen ikke skal føre til ændringer af projektet.
Kommunen fremhæver også, at de opstrøms ejendomme
tidligere har tilbudt at afholde udgiften for netop denne
fritlægning af hensyn til vandløbets samlede
afvandingskapacitet.
Følgende projektbeskrivelse er en opsummering af
oplysningerne fra ansøgningen og drøftelse med ansøger:
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1) Formål med reguleringen
Formålet med projektet er at fritlægge en rørlagt
vandløbsstrækning på 75 meter. Fritlægningen er til gavn for
plante- og dyrelivet og vil øge vandløbets samlede buffer /
afvandingskapacitet.
Der opkræves normalt et gebyr for vandløbsreguleringssager,
men Kommunen har i den konkrete sag vurderet, at der ikke
skal opkræves gebyr, fordi projektet forbedrer vandløbets natur
-og miljømæssige tilstand.
2) Oversigtskort
Vedlagt.
3) Berørte ejendomme
Vandløbets kendte brugere:
6a og 6f
Onsbjerg by, Onsbjerg

Sælvig 4
Carsten Bruun

4a

8305 Samsø
Tingvej 14

Onsbjerg by, Onsbjerg

Peder Kremmer Jensen

8305 Samsø

8a, 12f, 12n, 13b, 13ac og

Peter Lave Bertelsen

Onsbjerg Mark 4

14a, Onsbjerg by, Onsbjerg

Henrik Lave Bertelsen

8305 Samsø

16a
Onsbjerg by, Onsbjerg

Onsbjerg Mark 6
Bent Ellegård Mortensen

21s
Onsbjerg By, Onsbjerg

8305 Samsø
Pillemarksvej 2

Thomas Kremmer

8305 Samsø

Jensen
21b
Onsbjerg By, Onsbjerg

Kirkevej 5
Thomas Holse Müller

3bq, 3q, 3be og 3a
Tanderup By, Onsbjerg

8305 Samsø
Pillemarksvej 2

Thomas Kremmer

8305 Samsø

Jensen
Reguleringen foretages alene på matr.nr. 6f, Onsbjerg By,
Onsbjerg (Ejer: Carsten Bruun, Sælvig 4).
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Da koten på overløbet ikke ændres i forbindelse med projektet
vurderes projektet ikke at medføre ændrede afvandingsforhold
for de pågældende ejendomme.
4) Udgiftsfordeling
Alle udgifter afholdes af ejeren af matr. nr. 6f, Onsbjerg By,
Onsbjerg, Carsten Bruun.
5) Tidsplan for arbejdets udførelse
Arbejdet forventes udført i perioden 1. november 2021 – 1.
marts 2022.
Øvrigt administrationsgrundlag
Vandløbet er omfattet af vandløbsloven, da der er
afvandingsinteresser for mere end en enkelt ejendom.
Vandløbet er klassificeret som privat og er ikke omfattet af
Naturbeskyttelseslovens § 3. Vandløbet er rørlagt undtagen det
nederste forløb til udløb i Sælvig bugten.
I henhold til habitatbekendtgørelsen skal kommunen i
forbindelse med administration af vandløbsloven foretage en
vurdering af, om en ansøgning kan påvirke et Natura 2000område væsentligt, beskadige yngle- eller rasteområder for
dyrearter der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV, eller
beskadige plantearter der er optaget på EF-habitatdirektivets
bilag IV. Kommunen har vurderet at fritlægningen af
rørledningen ikke påvirker et Natura 2000 område negativt, idet
nærmeste område er beliggende flere km væk.
Klagevejledning
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside d. 4.
oktober 2021. Klagefristen udløber efter 4 uger.
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet af
den, afgørelsen er rettet til, enhver, der må antages at have en
individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt Danmarks
Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund.
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Du klager via Klageportalen, som findes på www.borger.dk og
www.virk.dk. - typisk med NEM-ID. Klagen sendes via
Klageportalen til Samsø Kommune. En klage er indgivet, når
den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen.
Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med
betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr
rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via
Nævnenes Hus – www.naevneneshus.dk.
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
Samsø Kommune, Teknisk forvaltning, Søtofte 10, 8305 Samsø
eller pr. mail til kommune@samsoe.dk. Kommunen
videresender herefter anmodningen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.
Afgørelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og
Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Med venlig hilsen
Sune Petersen
Afdelingsleder
auspe@samsoe.dk
3010 5462
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Kopi til:
Peder Kremmer Jensen, tingvej 14, 8305 Samsø
Peter og Henrik Bertelsen, Onsbjerg Mark 4, 8305 Samsø
Bent Mortensen, Onsbjerg Mark 6, 8305 Samsø
Thomas Kremmer Jensen, Pillemarksvej 2, 8305 Samsø
Thomas Holse Müller, Kirkevej 5, 8305 Samsø
Miljøstyrelsen (mst@mst.dk)
Moesgaard Museum (ark@moesgaardmuseum.dk)
Danmarks Naturfredningsforening (dnsamsoe-sager@dn.dk)
Dansk Ornitologisk Forening (samsoe@dof.dk)
Dansk Botanisk Forening (dbotf@mail.tele.dk)
Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)
Friluftsrådet Aarhus bugt (aarhus@friluftsraadet.dk)

Samsø Kommunes behandling af dine personoplysninger:
Samsø Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine
oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på telefon: 51 37 71 41 eller mail: dpo@samsoe.dk.
Som sikker beskedfunktion kan du benytte vores login-løsning NemLogin, hvor du bruger dit NemID som login-nøgle. Vi opfordrer til, at du bruger den sikre
beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.
Dine rettigheder:
Du har efter Databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder: Ret til at se oplysninger, ret til berigtigelse, ret til indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til
sletning eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger. Læs mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder,
som du finder på datatilsynet.dk. Vil du gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Klagemuligheder
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.
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Fritlægning af rørledning, matr. nr. 6f, Onsbjerg By, Onsbjerg:
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