Sofiendal Enge, Skalborg
Offentliggørelse af projektforslag samt vvm screening

Sagsbeskrivelse

Aalborg Kommune (Miljø og Energiforvaltningen) har modtaget en
ansøgning om regulering af det offentlige vandløb Svanholmgrøften
og Sofiendalgrøften fra st. 0 til st. 392 samt et privat vandløb beliggende matr. 2ac Sofiendal By, Skalborg. I forbindelse med etablering af ny tilkørselsvej - Anna Anchers vej - til nyt boligområde i Sofiendal Enge, søges der om at regulere hhv. et privat vandløb og et
offentlig vandløb. For det private vandløb omhandler reguleringsprojektet en forlægning så vandløbet kommer til at følge den nye
adgangsvej, samt en tildækning af en delstrækning. For det offentlige vandløb omfatter reguleringsprojektet dels en rørlægning af
den øverste strækning og dels en regulering (udvidelse) af strækningen nedstrøms den nye adgangsvej.
Projektet skal behandles af vandløbsmyndigheden som vandløbsregulering efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v. Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016.
På baggrund af en VVM screening, har Aalborg Kommune vurderet, at projektet ikke er VVM pligtigt. Der er truffet afgørelse om, at
der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM).

Indsigelse

Du kan komme med indsigelse eller ændringsforslag til reguleringsprojektet. Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag m.v. til vandløbsreguleringen kan inden 4 uger indgives skriftligt til Aalborg
Kommune, Vandmiljø, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, så
vidt muligt elektronisk på miljoeplan@aalborg.dk
Indsigelsesfrist 17. december 2018.

Klage

Afgørelsen om at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM) kan påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet.
Eventuel klage skal indgives via Klageportalen. Link hertil findes på
forsiden af www.nmkn.dk.
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du
også kan finde en vejledning. Klagen sendes gennem klageportalen
til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en
klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige
grunde for det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen.
Kommunen videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort.
Klagefristen udløber den 17. december 2018.
Afgørelsen kan også indbringes for domstolene. Søgsmålet skal
være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.

Spørgsmål

Kontakt Johan Pedersen, telefon 9931 2248.
Henvendelse via mail skal ske til: miljoeplan@aalborg.dk

Hent

Afgørelsen samt vvm-screeningen

Mere information

Se Miljø- og Fødevareklagenævnets gebyr for indsendelse af klage
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