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Partshøring inden regulering af det rørlagte vandløb, Bjiselbæk
Vandløb:
Matr.nr.:

Bjiselbæk (Lun 11.1), offentligt vandløb
1018a, Felsted Ejerlav, Felsted

Aabenraa Kommune agter at træffe afgørelse om regulering af en
rørlagt vandløbsstrækning. Reguleringen består i en udskiftning af
rørene i det offentlige vandløb Bjiselbæk mellem station 1.760 meter
og station 2.320 meter. Reguleringen er nødvendig for en acceptabel
sikkerhed for rørledningens fortsatte funktion.
Udgifterne til reguleringen fordeles efter nytteprincippet. Det betyder,
at de der afleder vand via det rørlagte vandløb, også betaler for udskiftningen jf.
vandløbslovens § 24. Afgørelsen træffes med hjemmel i § 17 i vandløbsloven.
Du ejer matr. nr. «Matrikeloplysninger» og modtager derfor dette høringsbrev. Du kan
finde din ejendom i vedlagte forslag til fordeling af udgifter.
Afgørelsens grundlag
Der er den 13. november 2017 truffet afgørelse om at rørene på strækningen af
Bjiselbæk er udtjente og skal skiftes. Reguleringen af det rørlagte vandløb skal
således sikre vandløbet funktion fremadrettet. I perioden siden denne afgørelse har
sagen afventet afklaring omkring muligheden for at inkorporere et minivådområde på
det rørlagte vandløb. Dette er nu skrinlagt og selve reguleringen af strækningen
genoptages hermed.
Afgørelsens vilkår
Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med den vedlagte
projektbeskrivelse.
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Anlægsarbejdets igangsætning
Anlægsarbejdet vil blive igangsat efter klagefristens udløb, såfremt der ikke
indkommer klager der har opsættende virkning på denne afgørelse.
Godkendelsens varighed
Anlægsarbejdet skal være udført senest 3 år fra godkendelsesdatoen. Hvis dette ikke
er tilfældet bortfalder godkendelsen.
Økonomi
Udgifter til reguleringen vil blive fordelt blandt de, der vurderes at have nytte af
projektet. Vurderingen af hvem der er part i sagen samt udgiftsfordelingen beskrives i
bilaget Udgiftsfordeling ved regulering af Bjiselbæk.
Lovhjemmel
Afgørelsen meddeles efter § 17 i vandløbsloven (lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25.
november 2019 om vandløb). Udgifterne fordeles efter nytteprincippet med hjemmel i
samme lovs § 24.
Partshøring
Projekter om regulering af vandløb skal fremlægges i offentlig høring i en periode på
mindst 4 uger inden der træffes afgørelse efter vandløbsloven.
Du kan således komme med kommentarer til- eller indsigelser mod projektet om
regulering af Bjiselbæk i perioden 12. maj 2022 til og med 9. juni 2022. Efter
høringsperioden vil der blive truffet endelig afgørelse om reguleringen.
Eventuelle kommentarer eller indsigelser skal være skriftlige og fremsendes til email:
vandoeb@aabenraa.dk, alternativt til Aabenraa Kommune, Natur & Miljø, Att.
Vandløbsgruppen, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Din henvendelse skal være
Aabenraa Kommune i hænde inden høringsfristens udløb.
Sagens parter
Aabenraa Kommune vurderer, at man er part i sagen hvis man ejer:
•
•
•

befæstede arealer der leder uforsinket vand til det rørlagte vandløb
arealer over vandløbet, som har en direkte nytte af, at vandløbet er rørlagt
arealer som ikke ville kunne benyttes såfremt vandløbet ikke var rørlagt i den
pågældende dybde

Hvis du ikke mener at være part i sagen skal du kontakte os i høringsperioden. Dette
kan være tilfældet, hvis du ikke ejer arealer i umiddelbar tilknytning til vandløbet og
hvis du ikke afleder uforsinket vand til det rørlagte vandløb. I så fald bedes du
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fremsende dokumentation for, at tag- og overfladevand håndteres på egen ejendom,
forsinkes til naturlig afstrømning eller at det håndteres af Arwos. Dokumentation kan
for eksempel bestå i, at der er betalt tilslutningsbidrag og ført en regnvandsledning til
ejendommen, udtalelse fra autoriseret kloakmester der beskriver, at vandet fra
ejendommen forsinkes til naturlig afstrømningsniveau på selve ejendommen eller
nedsives på egen grund – en såkaldt LAR-løsning (Lokal Afledning af Regnvand, eller
Lokal Anvendelse af Regnvand).
Projektets konsekvenser i forhold til Natura 2000 områder, bilag IV arter og
fredede områder
Det fremgår af bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale
beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 1595 af 6. december
2018), at der skal foretages en vurdering af, om et påtænkt projekt kan påvirke et
Natura 2000 område væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder sted uden
for Natura 2000 områder, men som kan have betydning ind i Natura 2000 området.
Reguleringen af Bjiselbæk ligger ca. 5 km opstrøms det nærmeste Natura 2000
habitatområde (Natura 2000-område nr. 95, Habitatområde nr. 84,
Fuglebeskyttelsesområde nr. 58; Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted
Vestermark).
Aabenraa kommune skal desuden i henhold til habitatbekendtgørelsen (§10 i
Bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter) foretage en
vurdering af tilladelsen i forhold til den generelle beskyttelse af visse dyre- og
plantearter.
Aabenraa Kommune vurderer, at der ikke er sandsynlighed for, at projektet vil
medføre en negativ påvirkning af Natura 2000 området og dets udpegningsgrundlag
gundet reguleringsprojektets omfang.
Inden for projektarealet, er der ikke registreret hverken bilag IV arter eller rødlistede
arter. I forhold til dyrearter optaget på habitatdirektivets bilag IV a) vurderer
kommunen, at udskiftning af rør i vandløbet ikke vil beskadige eller ødelægge yngleog rasteområder for arterne omfattet af bilaget. Dette baseres på, at anlægsarbejdet
vil foregå i et område udelukkende bestående af intensivt dyrkede landbrugsarealer.
I forhold til plantearter optaget på habitatdirektivets bilag IV b) vurderer kommunen,
at der ikke sker nogen ødelæggelse af disse som følge af projektet, da det rørlagte
vandløb udelukkende forløber på en strækning med intensivt dyrkede
landbrugsarealer.
I nærheden af projektet er en fredet genforeningssten. Desuden er Felsted Kirke
omfatte af kirkefredning. Disse bliver ikke påvirket af projektet. Der er ikke øvrige
fredede områder eller bygninger i eller i nærheden af projektområdet.
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Screening for krav om miljøvurdering
Efter miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021) § 21 skal
vandløbsreguleringsprojekter screenes for eventuel miljøvurdering (VVM).
Aabenraa Kommune foretager VVM-screening af det samlede projekt ud fra kriterierne
i bekendtgørelsen. Denne behandles særskilt og sideløbende med behandlingen efter
vandløbsloven.
Vurdering af projektet i forhold til vandløbsloven
Aabenraa Kommune bemærker, at projektet tager hensyn til de afvandingsmæssige
interesser, der er knyttet til vandløbet. Der er ingen natur- og miljømæssige forhold
knyttet til reguleringen af det rørlagte vandløb. Samlet set er projektet derfor
foreneligt med formålsbestemmelserne i vandløbsloven.
Anden lovgivning
Denne afgørelse omfatter ikke godkendelse efter anden lovgivning. Projektet vurderes
ikke at kræve behandling efter anden lovgivning end nævnt i dette brev.
Aktindsigt
Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør vandløbsloves § 77.
Klagevejledning
Når der træffes endelig afgørelse, efter høringsperiodens udløb, vil denne kunne
påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i en periode på fire uger fra den dato
afgørelsen meddeles.
Kontakt
Har du spørgsmål til dette høringsmateriale, er du meget velkommen til at kontakte
mig på tbknu@aabenraa.dk.
Venlig hilsen

Mette Arnoldsen Juhl
Biolog

Tobias B. Knudsen
Biolog

Vedlagt
• Relevante paragraffer
• Projektbeskrivelse
• Udgiftsfordeling ved regulering af Bjiselbæk
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Kopi til
Dette brev er sendt til alle høringsberettigede lodsejere i oplandet til den berørte
strækning samt til følgende myndigheder og interesseorganisationer efter
vandløbslovens bestemmelser:
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
• Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
• Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Relevante paragraffer - Uddrag af vandløbsloven
(Lovbekendtgørelse nr. 127 af 25. november 2019 om vandløb)
Kap. 6. Regulering mv. af vandløb og anlæg af nye vandløb
REGULERING AF VANDLØB
§ 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.
FÆLLES BESTEMMELSER
§ 24 Udgifterne i forbindelse med de foranstaltninger, der er nævnt i §§ 16 og 18,
afholdes af de grundejere, der skønnes at have nytte af foranstaltningerne. Udgifterne
fordeles mellem grundejerne efter den nytte, foranstaltningerne har for den enkelte
ejendom.
Stk. 2. Vandløbsmyndigheden kan for offentlige vandløb helt eller delvis afholde de
udgifter, der er nævnt i stk. 1.
Stk. 3. Spørgsmål om fordeling af udgifterne kan indbringes for
vandløbsmyndigheden. I mangel af forlig kan spørgsmålet forlanges indbragt for
taksationsmyndighederne efter §§ 105 og 106 i lov om offentlige veje. Om sagens
behandling for taksationsmyndighederne finder bestemmelserne i §§ 107-111, 114118 og 122 i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse.
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