Miljø- og Energiudvalget

Punkt 10.

Orientering om afgørelse efter vandløbsloven til hævning af vandstand mv. i Smidie
Fenner
2018-040912
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalget orientering om afgørelsen efter
vandløbsloven til hævning af vandstand mv. i Smidie Fenner.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Afgørelsen efter vandløbsloven er en del af fredningssagen i Lille Vildmose. Formålet med projektet er at
hæve vandstanden i området til et niveau hvor der skabes de bedst mulige betingelser for bevaring og
genskabelse af højmosen. Det samlede projekt er delt op i 3 delprojekter: Genskabelse af Birkesø, hævning
af vandstanden i Smidie og Purker Fenner.
Nærværende orientering omhandler projektet i Smidie Fenner.
Miljø- og Energiforvaltningens rolle i projektet består udelukkende af myndigheds-behandlingen af en
tilladelse efter vandløbsloven. By- og Landskabsforvaltningen er projektejer og udfører selve
naturgenopretningsprojektet.
Tidslinje:
2007: Naturklagenævnet traf afgørelse om fredning af Lille Vildmose, herunder Smidie Fenner.
2009: Erstatningsspørgsmål ift fredningssagen blev behandlet i taksation.
2015:
Projektet i Smidie Fenner krævede en tilladelse efter vandløbsloven. Derfor fremsendte ansøger (By- og
Landskabsforvaltningen) ansøgning herom i august 2015.
Miljø- og Energiforvaltningen traf d. 1. oktober 2015, afgørelse efter vandløbsloven om tilladelse til hævning
af vandstanden i Smidie Fenner. Som grundlaget for tilladelsen har rådgiver fremsendt et detaljeret
ansøgning og projektbeskrivelse.
Kommunens afgørelse blev d. 27. oktober 2015, påklaget til Natur og Miljøklagenævnet af Agri Nord på
vegne af lodsejere i området. Klagen havde opsættende virkning – dvs. anlægsarbejdet kunne ikke
igangsættes før klagen var færdigbehandlet.
2017:
30. juni 2017 stadsfæstede Miljø- og Fødevareklagenævnet Aalborg Kommunes afgørelse efter
vandløbsloven.
2018:
Agri Nord indbragte, på vegne af lodsejerne, kommunens vandløbslovsafgørelse for
taksationskommissionen med påstand om 1) manglende ret til adgang til projektområdet og dermed
udførelse af anlægsarbejdet (påstand blev trukket tilbage), 2) erstatningens størrelse.
Der blev afholdt første møde i Taksationskommissionen d. 9. maj 2018. Der er indkaldt til taksation d. 19.
september 2018, hvor erstatningens størrelse vil blive behandlet.
Klager anmodede Miljø- og Fødevareklagenævnet om at genoptage sagen vedrørende vandløbsafgørelsen
d. 9. maj 2018.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afslog d. 20. august 2018 lodsejernes anmodning om at genoptage sagen.
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 30. juni 2017 (og derved også kommunens tilladelse efter
vandløbsloven) står dermed ved magt.
Samlet vurdering:
Miljø- og Energiforvaltningens afgørelse er endeligt stadfæstet af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der
udestår derfor kun afprøvningen af lodsejernes supplerende erstatningskrav i taksationskommissionen.
Dette finder sted d. 19. september 2018. Taksationsbehandlingen er ikke til hinder for at fortsætte
anlægsarbejderne med naturgenopretningen.
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Bilag:
Ansøgning om tilladelse efter vandløbsloven
Tilladelse efter Vandløbsloven
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af d. 30-06-17
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af d. 20-08-18
Redegørelse for igangværende anlægsarbejde i Smidie Fenner
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