Bilag 2
Tillæg nr. 26 til spildevandsplanen vedr. A) Ny pumpestation ved Skivevej med nyt Ledningstracé og B) nyt ledningstracé fra kommunegrænsen til Tobberup.
Skema over modtagne bemærkninger i den offentlige høringsperiode (15. juli til 11. september 2020).
Indsigelse vedr. matrikel/område
Modtaget
Indsigelse
Reaktion/bemærkninger
Ormhøjen

Telefonisk
henvendelse
17.07.2020

Er uforstående med at tracéet er
planlagt til at gå langs Ormhøjen,
fremfor langs Nordre Ringvej.

Matrikel 2d,

Modtaget via E-mail
05.08.2020

Ønsker fremsendt mere detaljeret
kort, for at se om tracéet får
indflydelse på
planlagte/skitserede ejendomme
via SMH- ejendomme ApS

Matrikel 2e, Tobberup By, Hørby

Telefonisk
henvendelse
11.08.2020

Matrikel 1e, Tobberup By, Hørby

Telefonisk
henvendelse
11.08.2020

Ønsker ikke at
spildevandsledningen skal gå
imellem ejendommen og
ejendommens udhuse, foreslår at
Ledningen går syd om
ejendommens udhuse
Ønsker fremsendt detaljeret kort
over den planlagte linjeføring i
Tobberup.

1

Henvendelsen er sendt til Mariagerfjord Vand, som
har meddelt, at de har besøgt borgeren, snakket
tracéet igennem og at det ikke er endelig besluttet
endnu om tracéet kommer til at gå i Ormhøjen (i
vejarealet) eller langs Nordre Ringvej i rabatarealet
(den angivne bufferzonen giver begge muligheder).
Borgeren var beroliget og have ikke yderligere
bemærkninger.
Mariagerfjord Kommune har fremsendt detaljerede
kort, til virksomheden, som anmodet, hvilket har
medført svar fra virksomhede, dateret den
12.august 2020, om at projektet ikke umiddelbart
giver problemer med deres matrikel. Forudser dog
problemer med andre ejere, og stiller forslag om at
deres grund kan anvendes, såfremt der opstår
problemer.
Henvendelse er sendt til Mariagerfjord Vand og
deres rådgivere. Mariagerfjord vand har tilset
området sammen med borgeren. Mariagerfjord
Vand vil se på løsning. En eventuel anden løsning
ligger inden for den udlagte bufferzone i forslaget
til tillægget.
Mariagerfjord Kommune har fremsendt detaljeret
kort med bemærkning om at umiddelbart vil
borgerens matrikel ikke blive berørt af
anlægsarbejdet. Dette har ikke givet anledning til
yderligere bemærkninger fra borgeren.

Banedanmark

Modtaget via E-mail
07.09.2020

Har ingen bemærkninger til
projektet. Påpeger dog at såfremt
der anvendes stålrør ved
banekrydsningen, skal løsningen
tage højde for nærføring med
elektriske anlæg.

Matrikel 7000t, Hobro Markjorder
(Skivevej)

Modtaget via E-mail
17.09.2020

Mariagerfjord Vand har
fremsendt endelig placering af
pumpestation og rørbassin.

Rørunderføringen ved banestrækningen er
etableret tidligere og er ikke en del af dette tillæg.
Mariagerfjord vand har 3 ledninger under banen.
Der etableres ikke nye underføringerne. De
eksisterende har tilstrækkelig kapacitet.
Mariagerfjord Vand er orienteret om, at de skal
være opmærksom på om, der er anvendt stålrør og
i givet fald vil de kontakte Banedanmark.
I forslag til tillæg nr. 26 er det angivet i afsnit 3.2,
side 5, 2. afsnit, at den præcise placering af
pumpestationen er endnu ikke endelig fastlagt,
men den bliver placeret på strækningen mellem
Skivevej nr. 26 og Gattenborg.
Med baggrund i henvendelsen er placeringen af
pumpestationen og rørbassinet er indarbejdet i det
endelige tillæg.
Der er foretaget intern høring i Kommunen blandt
Jordgruppen, Plan, Natur, Trafik og Anlæg.
Høringen har ikke givet anledning til
bemærkninger, alle med henvisning til at
placeringen er ligger inden for vejarealet. Dog er
det fra flere påpeget at selve anlægsarbejdet
kræver særskilte tilladelser.
Det er fagenhedens vurdering at en ny høring ikke
er nødvendig.

