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Offentlig høring af Forslag til regulering af Starup Bæk
Haderslev Kommune sender den 21. juni 2022 Forslag til regulering af Starup Bæk i 4 ugers offentlig høring
efter vandløbsloven. Du får dette brev, fordi du enten er lodsejer op til projektområdet, interesseorganisation eller myndighed.
Projektforslaget er udarbejdet af WSP Danmark A/S for Provas, som er bygherre for projektet.
Projektet har til formål at give plads til en justeret udformning af bassiner til rensning og forsinkelse af
regnvand fra et planlagt og flere eksisterende kloakoplande. I den forbindelse ønskes der etableret et vådt
regnvandsbassin og et overrislingsområde, der kræver en forlægning af Starup Bæk mod vest, hvorved
der samtidig kan skabes passage for fisk og anden fauna gennem en dæmning.
Ved forlægningen af bækken udlægges der gydegrus, som er gavnligt for fisk og anden fauna i vandløbet.
Detaljer, oversigtskort mv. fremgår af projektforslaget m. bilag, som er vedhæftet dette brev.
Haderslev Kommune er den eneste lodsejer i projektområdet og skal som vandløbsmyndighed godkende
projektet efter vandløbsloven. Inden kommunen træffer afgørelse, skal projektforslaget udsendes i 4 ugers
offentlig høring. Kommunen skal forholde sig til de indkomne høringssvar i det videre arbejde med afgørelsen efter vandløbsloven.
Projektforslaget inkl. bilag kan også læses på Haderslev Kommunes Høringsportal.
Alle er velkomne til at sende forslag og bemærkninger til projektforslaget. Dette kan gøres via kommunens
høringsportal, jf. ovenstående link. Forslag og bemærkninger kan også sendes på e-mail til naturogvand@haderslev.dk eller evt. som almindelig post til Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, Christian X’s Vej
39, 6100 Haderslev.
Forslag og bemærkninger skal være kommunen i hænde senest: 19. juli 2022.
Projektet forudsætter bl.a. en dispensation efter naturbeskyttelsesloven og en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven. Endvidere skal projektet screenes efter bestemmelserne i VVM-lovgivningen. Det forventes at projektet påbegyndes i sidste halvdel af 2022.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til dette brev eller til projektforslaget, er du velkommen til at kontakte undertegnede på den telefon eller mailadresse, der fremgår af brevhovedet.
Venlig hilsen

Claus Moss Hansen
Vandløbsmedarbejder

Udsendelsesliste
•

Nicolaj Lykkebjerg Thomassen, WSP Danmark A/S, nicolaj.thomassen@wsp.com

•

Provas, Fjordagervej 32, 6100 Haderslev, info@provas.dk.

•

Tommy Priebe, Brorsbølvej 5, 6100 Haderslev

•

Fiskeristyrelsen, mail@fiskeristyrelsen.dk

•

Naturstyrelsen, nst@nst.dk

•

Fiskeriinspektoratet Øst, Afdelingen i Kolding, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

•

Museum Sønderjylland, sekretariat@msj.dk , Hans Chr. Andersen, haas@msj.dk

•

Miljøstyrelsen (Natur og Vand), mst@mst.dk

•

Danmarks Naturfredningsforening Haderslev, dnhaderslev-sager@dn.dk

•

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, v/ Bent Karlsson, bent.karlsson@outlook.dk

•

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

•

Dansk Ornitologisk Forening, Sønderjylland v/ Jørn V. Sørensen, Kongevej 64, 6100 Haderslev,
haderslev@dof.dk

•

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

•

Dansk Botanisk Forening, dbf.oestjylland@gmail.com

•

Sønderjysk Sportsfiskerforening v/ Preben Nielsen, preben.n@stofanet.dk , mail@sydfisk.dk

•

Danmarks Sportsfiskerforbund Skyttevej 5, 7182 Bredsten, post@sportsfiskerforbundet.dk

•

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, att. Lars Brinch Thygesen
lbt@sportsfiskerforbundet.dk

•

Dansk Fritidsfiskerforbund v/ Arne Rusbjerg, teamstr@gmail.com
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