Aalborg, Sø – og Kanalanlægget, Universitetsområdet
Tilladelse til tilslutning af overfladevand fra fællesprivat
sø- og kanalanlæg til Aalborg Kloak A/S regnvandssystem i K-område 0.4.22
Sagsbeskrivelse Niras har på vegne af Bygningsstyrelsen, søgt om tilladelse til
tilslutning af overfladevand fra fællesprivat sø- og kanalanlæg til
Kloak A/S udløbsledning U 0.4.22 med udløb til Toppentuegrøften,
del af Romdrup å vandsystem.
Bygningsstyrelsen repræsenterer Regnvandslauget for Sø-og
Kanalanlægget Universitetsområdet Aalborg. Det private fællesprivat
sø- og kanalanlæg håndterer regnvand fra et areal på ca. 53,6 ha.
Der er tale om en eksisterende forhold der ændres i forbindelse med
renovering af Sø- og Kanalanlægget i området. Ændringerne
medfører, at kanalanlæggets hårde betonkanter udskiftes med en
vandrende med et mere naturligt vandløbsudseende. Et
eksisterende regnvandsbassin udvides således der opnås en bedre
forsinkelse og rensning af overfladevandet. Endvidere etableres der
terrænændringer der klimasikrer et lavtliggende boligområde mod
kraftige regnskyl. Ændringerne medfører at den tilførte vandmængde
for en 1 års regn ændres fra ca. 1050 l/s til 130 l/s.
Drift og vedligeholdelse af området vil blive varetaget af
regnvandslavet Regnvandslauget for Sø-og Kanalanlægget
Universitetsområdet Aalborg.
Klage

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Eventuel klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via
Nævnenes Hus.
Link hertil findes på forsiden af www.naevneneshus.dk, hvor du kan
finde vejledning i hvordan du kan klage.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling
af klagen, at der indbetales et gebyr. Gebyret reguleres én gang
årligt og størrelsen på gebyret kan findes under Miljø- og
Fødevareklagenævnet på www.naevneneshus.dk

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 8. februar 2021.
Afgørelsen kan også indbringes for domstolene. Søgsmålet skal
være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er
offentliggjort.
Spørgsmål

Kontakt Jens Bøgh Vinther, telefon 3196 4462.
Henvendelse via mail skal ske til: miljoeplan@aalborg.dk
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Se Miljø- og Fødevareklagenævnets gebyr for indsendelse af klage

