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Offentlig høring af vandløbsregulering med udskiftning af
rørbro i tilløb til Dalby Mølleå
–
Kolding Kommune har modtaget ansøgning af 18. juni 2021 fra Vej og Park, By- og Udviklingsafdelingen
om udskiftning og forlængelse af rørkonstruktion, samt udlægning af stenmateriale omkring
rørkonstruktionens ender, ved Christian 4. vej, i skel mellem matr. nr. 7000aq Kolding Markjorder 1.Afd og
28o, Vonsild by, Vonsild.
Til sagens belysning sendes reguleringsprojektet med ud i en 4 ugers høring i perioden fra 18. november
2021 til 16. december 2021, hvor borgere, foreninger og andre interessenter kan indsende bemærkninger
om projektet til kommunen. Reguleringsprojektet er vedlagt dette brev på bilag 1.
Høringen foretages efter § 15 i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om
vandløbsregulering og -restaurering m.v.
Eventuelle indkomne bemærkninger indgår herefter som grundlag for sagens videre behandling.
Bemærkninger til udskiftning af rørbroen sendes inden udløb af ovennævnte tidsfrist til laba@kolding.dk.
Hvis der er spørgsmål til ovennævnte eller projektet i øvrigt, kan jeg kontaktes på tlf. nr. 23 96 59 39.

Venlig hilsen
Lars Bangsgaard
Konsulent

—
Nytorv 11
6000 Kolding

Lars Gjøde Bangsgaard
laba@kolding.dk

Kopi til:
 Relevante lodsejere


Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk, Danmarks
Naturfredningsforenings lokalafdeling, v/ Esben Christoffersen. kolding@dn.dk



Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk, Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling, Kolding.
kolding@dof.dk



Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsten.
post@sportsfiskerforbundet.dk



Dansk Botanisk Forening, v/ Rasmus Fuglsang Frederiksen.
rasmusfuglsangfrederiksen@gmail.com



Udenrigsministeriet. Fiskeristyrelsen. Asiatisk Plads 2. 1448 København K. Att.: Bernt Wind,
bpwi@fiskeristyrelsen.dk



Museum Sønderjylland. Aastrupvej 48. 6100 Haderslev. planer@msj.dk



Kolding Herreds Landbrugsforening, att. sektionsleder Lars Schmidt, Niels Bohrsvej 2, 6000
Kolding. las@khl.dk.



Sønderjysk Landbrugsforening, att. Natur- og Vandløbskonsulent, Solveig Kappel sok@slf.dk.

—
Side 2

Bilag 1 - Udskiftning af rørbro i tilløb til Dalby Mølle Å
Lokalitet
Projektlokaliteten er beliggende på Matr. nr. 28o, Vonsild by, Vonsild ejet af Kolding kommune. Matr. nr.
7000aq, Kolding Markjorder 1.Afd. er beliggende vest for det private vandløb. På kortet nedenfor ses
projektlokaliteten, hvor vandløbet (blå streg), og rørbroens indløb (gul pil) under Christian 4. vej er angivet.

Nuværende forhold
Ansøger har oplyst, at det nuværende rør under Christian 4. vej er en Ø900 mm betonledning. Tilløbet er
spunset ved rørets udløb i højre side. På billedet nedenfor ses røret og spuns. Der er i dag voldsom
erosion omkring røret og nedstrøms som følge af at røret er for lille og deres generelle beliggenhed.
Ansøger har endvidere oplyst, at der står en trærod ved den eksisterende udmunding af røret.
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Projektet
Overordnet set forlænges rørkonstruktionen med ca. 3 m opstrøms og nedstrøms, og rørdimensionen
øges fra Ø 900 til Ø 1200 mm.
Det nye rør placeres således at bundkoten i vandløbet på strækningen forbliver uændret. Trærodden ved
den eksisterende rørudmunding graves op og fjernes, således den nye rørkonstruktion kan forlænges og
tillige bidrage til at sikre skred af skråning.
Endvidere etableres der en stensikring af brinkerne omkring rørets ind- og udløb, således at erosion
reduceres.
Alle tiltag gennemføres fra vejen på matr. nr. 28o, Vonsild by, Vonsild, som er ejet af Kolding Kommune.
Projektet er nærmere beskrevet i projektbeskrivelse ”Udskiftning og forlængelse af rørkonstruktion samt
tilfyldning af stenmateriale omkring rørkonstruktionens ender” af 18. juni 2021 fra COWI, som er vedlagt
som bilag 2 til denne høring.
Ejendomme i projektområdet
Følgende matrikler og ejer indgår i projektet:
Matr. nr. og ejerlav
28o, Vonsild by, Vonsild

Lodsejer
Kolding Kommune

Adresse
Akseltorv 1, 6000 Kolding

Økonomi
Alle udgifter i forbindelse med forlængelse af rørbroen afholdes af Kolding Kommune, Afd. Trafik, Vej og
Park.
Tidsplan
Arbejdet forventes udført, så snart den nødvendige tilladelse efter vandløbsloven er indhentet.

Lovgivning
Vandløbsloven
Gennemførelse af projektet med ændring af rørbro under Koldingvej kræver godkendelse efter
vandløbslovens § 47 (lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019) og efter § 9 (miljøministeriets
bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016).
Ændring af bro/overkørsel skal behandles efter reglerne i ovennævnte bekendtgørelse om
vandløbsregulering og –restaurering m.v.
Efter § 18 i ovennævnte bekendtgørelse skal vandløbsmyndigheden ved sin afgørelse tage hensyn til
samtlige afvandingsinteresser ved vandløbet samt sikre, at projektet er foreneligt med hensynet til den
miljømæssige målsætning, der er fastlagt for vandløbet.
Naturbeskyttelsesloven
Tilløb til Dalby Mølle Å er på den aktuelle strækning ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, som
beskyttet natur. Ifølge naturbeskyttelsesloven må tilstanden af naturområder såsom vandløb, enge, og søer
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 ikke ændres. Kolding Kommune har dog mulighed for at dispensere
herfra til naturforbedringer efter lovens § 65.
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