Forespørgsel omkring Miljøzoner, Oversvømmelse af
Pilevangen og affaldsindsamling
Email ( 20.dec.2019) fra Natur- og Miljøafdeligen, Middelafrt kommune
Hej Lotte
Jeg har spurgt i Teknik- og Miljøforvaltningen for svar på dine spørgsmål. Jeg er ikke bekendt
med andre projekter i området.

1. Er der planer om at etablere en miljøzone eller lign. I eng området mellem Pilevangsvej og
sommerhus området? Der har tidligere (har hørt at det nok er et par år siden) være nogle biologer
nede for at foretage nogle analyser med hvad er beslutningen i denne sag ?
Middelfart Kommune igangsatte en forundersøgelse for et såkaldt ”Kvælstof-vådområde” i foråret
2018 i området vi har benævnt ”Blanke Tangmose” (se kort mv. på dette link).
Grundejerforeningen blev oprindeligt orienteret om projektet via daværende mailadresse til
formanden.
Formålet med projektet er primært at reducere kvælstofbelastningen til Båring Vig, med renere
vand til følge. Sekundært er målet at sikre en bedre og mere konstant vandafledning, så
oversvømmelseshændelser reduceres.
Projektet skal designes således at det ikke påvirker tekniske anlæg og bebyggede nabomatrikler, fx
sommerhusområdet. Derfor har det kun været de direkte påvirkede lodsejere der har medvirket
direkte i projektet.
Status er at der foreligger et udkast til en forundersøgelse, som viser at det er teknisk muligt at
designe et effektivt kvælstofvådområde uden at påvirke naboerne. Dog viser forundersøgelsen
også at der sker en del påvirkning af den eksisterende natur i mosen, og der må samlet set ikke ske
en forringelse af naturværdierne. Så der er stadig nogle overvejelser om designet, der mangler at
blive afsluttet.
I løbet af 2020 vil det blive besluttet om Middelfart Kommune vælger at gennemføre projektet. I
den anledning vil jeres grundejerforening blive orienteret.
2. Vi har i efteråret haft et par udfordringer mht oversvømmelse af Pilevangsvej - og har så vidt
muligt forsøgt at udbedre skaderne løbende – har I nogle anbefalinger/retningslinier iforhold til
vedligeholdelse af en grusvej i et vådt område? – tænker også om I ville anbefale grus, sand eller
andet materiale?
I forhold til valg af belægninger på vejene, så har vi ikke mulighed for at komme med en anbefaling
på belægning. Det afhænger af ønsket til serviceniveau, og mulighed for at få vedligeholdt vejen,
som afgør hvad der er den bedste løsning. Vores bedste råd er at finde en entreprenør, man har
tillid til og drøfte vedligeholdelsen af vejen med vedkomne.

3. Affaldsindsamlingen i området – er blevet diskuteret og der var vidst planer om at samle
indsamlingen til færre steder ? hvad er status på det projekt ?
Det er korrekt, at der i løbet af 2020 vil blive etableret fælles opsamlingspladser for
husholdningsaffald i sommerhusområder i Middelfart Kommune. Affald & Genbrug tager kontakt til
sommerhusområderne primo 2020 for dialog om placeringsmuligheder af fremtidige
affaldspladser. Dette med henblik på etablering af affaldspladserne hen over sommeren og opstart
af ny affaldsordning pr. 1. oktober 2020.
Venlig hilsen
Anne G. Pedersen
Teamleder for Miljøområdet
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