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Ejby Møllebæk - Fremme af projekt med åbning af 45 meter af Ejby
Møllebæk opstrøms Valore Mose
Vi åbner en rørlagt strækning af et offentligt vandløb. Strækningen er ca. 0
meter lang og løber mellem vandløbets station 593 og 638. Strækningen
løber i et skovbryn opstrøms Valore Mose.
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Formålet med projektet er at skabe et stykke natur.
Lokaliteten:
Ejby Møllebæk udspringer i området syd for Ørninge og Hegnede (Borup
nord-øst) og løber i rør ned til 0,5 km nord for Valore Mose. Røret er ø400 og
ø300 mm. Vandoplandet er på ca. 3 kvadratkilometer.

Den sorte streg er vandoplandet som afleder til Ejby Møllebæk. Den sorte
prik er projektområdet.
Den rørlagte strækning er i dag et betonrør med en dimension på 400 og
300 mm. Der åbnes med en bundbredde på 300 mm – 400 mm med 20 cm
lodrette sider herover et anlæg på 1:2, hvad der giver den nogenlunde
samme vandføringsevne som røret. Den sparsomme sommervandføring kan
samle sig i bunden og de store vinterafstrømninger har plads højere oppe i
profilet. Bundkoten bliver den samme som rørets bundkote. Forløbet slynges
lidt. Bygværket i station 594 fjernes, da det ingen funktion har.

Skitse af overensstemmelsen mellem vandføringsevnen i det rørlagte og det
åbne vandløb
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Der graves et sandfang i starten af strækningen på 5 meters længde og 1
meters bredde og 0,5 meters dybde under vandløbsbunden.
Den opgravede jord pålægges områder indenfor den pågældende matrikel.
Efter at vandløbet har sat sig udlægges grove materialer for at give
naturvariation i vandløbet.
Projektet finansieres af Køge Kommune
Tidsplan:
Efter udløb af høringsperioden kan projektet godkendes med eventuelle
ændringer og sendes i 4 ugers klageperiode. Projektet forventes gennemført
i slutningen af 2020.
Lovgrundlag:
Ifølge Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016 om vandløbsregulering og restaurering mv. §3 og § 12, har vandløbsmyndigheden valgt at fremme
projektet og det sendes derfor i 4 ugers høring fra onsdag den 8. juli 2020
til onsdag den 5. august 2020.
Indsigelser eller bemærkninger til projektet skal indsendes i høringsperioden
til anja.eberhardt@koege.dk. Der er ret til aktindsigt i sagen.
Lodsejer- og matrikelliste.
Bent Kristensen og Jette Thais Kristensen ejer matriklen, hvor projektet
udføres.
Nabo lodsejere høres, om de har kommentarer til projektet.
Matr. nr.
9i
9i
20
8

Lodsejers navn
Bent Kristensen
Jette Thais Kristensen
Maria Wedell-Neergaard
Søren Voss Albrechtsen

Ejers adresse
Valorevej 54
Valorevej 54
Nørre Søgade 19,4
Vordingborgvej 202

Postnummer
4130 Viby Sjælland
4130 Viby Sjælland
1370 Kbh K
4100 Borup

Venlig hilsen
Anja Eberhardt
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