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Borger- og ByMiljø

Aftale vedr. afledning af overfladevand fra nyt boligområde ved Poul Anker Bechs Vej

Miljø- og Energiforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
9931 2050

Aalborg Kommune, Miljø og Aalborg Kloak A/S har i dialog med de lodsejere, der har
indgivet indsigelser mod spildevandsplantillægget for Poul Anker Bechs Vej, vurderet
hvorledes lodsejernes bemærkninger kan imødekommes.

Sagsnr.:
2016-068814
Dok.nr.:
2016-068814-40
Init.: PEJE
EAN nr.: 5798003742977

Det er aftalt:
-

at der etableres et forsinkelsesbassin (jordbassin) med afløb via en gravet
grøft til vandløbet Svanholmsgrøftens østre del. Der meddeles en tilladelse
til dette af en varighed på 2 år.

-

at der i samme periode, ved et midlertidig tillæg til gældende vandløbsregulativ, bliver mulighed for en ekstra grødeskæring inden d. 1. august samt
øget fokus på sandaflejringer fra de igangværende byggerier i oplandet.

Placeringen af det midlertidige bassin samt udledning fremgår af nedenstående figur
1.

Har du fået dette brev digitalt kan
du svare ved at bruge ”besvar”knappen i Digital Post/eBoks. Du
kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på aalborg.dk eller
via Digital Post på borger.dk.
Har du brug for hjælp til Digital
Post kan du ringe til Den Digitale
Hotline på 7020 0000

Figur 1 Luftfoto af lokalplanområdet

Det midlertidige tillæg til regulativet fremgår af vedlagte bilag 1.
Lodsejere bedes forholde sig til det fremsendte forslag inden d.1 juni 2017 således
det videre arbejde ikke forsinkes unødigt. Kontaktperson er Jens Bøgh Vinther, tlf. 99
31 24 31.
Kopi af dette brev er sendt til nedenstående lodsejere.







Claus Linde Nielsen – Bygaden 28, 9000 Aalborg
Erik Nørgaard-Pedersen – Bygaden 20, 9000 Aalborg
Freddie Larsen – Bygaden 38, 9000 Aalborg
Jan Freddy Pedersen – Bygaden 98, 9000 Aalborg
Kjeld Winther Hjort – Hobrovej 568, 9230 Svenstrup J
Niels Erik Jensen – Nørholmsvej 103, 9000 Aalborg

Venlig hilsen

Jens Riise Dalgaard
Afdelingsleder
9931 2150
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Bilag 1

Midlertidig tillæg til regulativer for Svanholmgrøften/Sofiendalgrøften og Letvadgrøften/Svanholmgrøftens sidegrøft:

Terminsperioder i dag:

15. maj – 1. juli

1. september – 15. oktober

Forslag til nye terminer gældende for en midlertidig periode på 2 år.

Der foretages én grødeskæring inden den 1. juni

Der foretages én grødeskæring inden den 1. august

Der foretages én grødeskæring inden den 1. oktober

Vedligeholdelsesbredder er i henhold til gældende regulativer.

Aalborg Kommune kan beslutte at undlade grødeskæring, hvis der ikke er grøde i
strømrenden.

Praksis er, at efter grødeskæring kontrollerer Vandløbsmyndigheden, at arbejdet er
udført i henhold til regulativets krav til termin og strømrendebredde. Vandløbsmyndigheden kontrollerer samtidig om der er behov for at igangsætte en oprensning.
Vandløb med en geometrisk skikkelse(Svanholmgrøften/Sofiendalgrøften og Letvadgrøften/Svanholmgrøftens sidegrøft) skal oprenses, når vandløbsbunden ligger mere
end 10 cm over den regulativ fastlagte bundkote. Oprensningen må kun omfatte
aflejret sand og mudder. Sten, grus, tørv og ler m.m. må ikke opgraves eller flyttes,
og overhængende brinker må ikke beskadiges. En oprensning udføres således, at
der graves til den regulativ fastlagte bundkote. Der kan accepteres en oprensning til
maksimalt 20 cm under regulativ bundkote.
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