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Vedskølle Å - godkendelse af krydsning med spildevandsledning fra
Slimmingevej 2
Birger Niemann, Slimmingevej 2, har 24. juni 2020 ansøgt om tilladelse til
krydsning af Vedskølle Å ved dennes ca. station 2.200 umiddelbart
nedstrøms Sydmotorvejen. Der krydses med en spildevandsledning med
henblik på at forbinde Ejendommen Slimmingevej 2, beliggende syd for
Vedskølle Å, med KLAR Forsynings spildevandsledning, beliggende nord for
åen.
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Vedskølle Å krydses hvor prikken på kortet ovenfor.
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Gravearbejdet går fra matrikel nr. 2a tolstrup Gårde, Sædder til 4k Sædder
By, Sæder begge ejet af Birger Niemann, Slimmingevej 2, 4682 Tureby.

Den sorte streg viser, hvor kloakledningen skal løbe.
Ansøger oplyser, at de vil krydse Vedskølle Å med en 50 mm trykledning fra
Klar Forsynings pumpe, der bliver sat ved ejendommen.
De vil krydse Åen med styret underboring med en 30 lang underboring og
være mindst 1 m under regulativmæssig vandløbsbund, og vil være mindst
10 m fra Å kanten på begge sider af Åen.
Dertil kan tilføjes, at ledningen skal ligge mindst 1 meter også under faktisk
bund, der ligger noget dybere.
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Dimensionsskemaet fra regulativet ovenfor viser, at bunden i station 2.049
skal ligge i kote 20.27 m over havets overflade og i station 2.519 skal
bunden ligge i station 18.95.

Kontrolopmålingen af vandløbet fra 2014 viser, at vandløbet konkret befinder
sig under regulativmæssig bund i kote 19.70 meter over havet i station
2.166 og i kote 19.40 i station 2.257.
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Kortet ovenfor viser stationeringen af Vedskølle Å. Det sted, der er angivet i
ansøgningen, at der underbores, er omkring vandløbets station 2.200.
Ledningen skal lægges mindst 100 cm under både den faktiske
bundkote og regulativets bundkote.
Tilladelsen til krydsning af Vedskølle Å ca. 200 meter nedstrøms
Sydmotorvejen omkring Vedskølle Ås station 2.200, kan gives på følgende
vilkår:
1. Overkanten af det underborede rør skal ligge i en dybde af mindst
100 cm under vandløbets faktiske bund og under vandløbets
regulativmæssige bund.
2. Bræmmebestemmelsen skal overholdes, således at der ikke foretages
gravearbejde eller terrænregulering inden for to meter fra vandløbets
øverste kanter
3. Der må ikke ske udsivning af boremudder/ bentonitprodukter til
vandløb. Ved tegn på udsivning stoppes arbejdet øjeblikkeligt,
hvorefter Køge Kommune, Miljø, kontaktes
4. Tidspunktet for ledningernes anbringelse og eventuelt senere
reparation anmeldes til Køge Kommune, Miljø mindst 14 dage før
arbejdet udføres.
5. Senest to uger efter nedgravningen er gennemført, skal oplysninger
om ledningens placering i forhold til vandløbets stationering,
geokotering og kote på overkanten af ledningen være modtaget i
Køge Kommune.
6. Ledningsejer er ansvarlig for flytning af ledningen, hvis den bliver
blotlagt af vandløbenes naturlige. Alle udgifter til ændring og/eller
sikring af ledningen påhviler ledningsejer.
7. Tilladelsen skal udnyttes inden 1 år fra d.d., ellers bortfalder den.
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8. Tilladelsen kan tidligst udnyttes efter de 4 ugers klageperiodes udløb.
Tilladelsen omfatter kun passage af selve vandløbet og ikke forhold som
placering af ledningen på de omkringliggende arealer. Tilladelse hertil skal
indhentes særskilt ved lodsejerne eller Kommunen.
Køge Kommune har vurderet, at gennemførelse af krydsningen på de i
tilladelsen stillede vilkår, ikke vil få nogen indflydelse på vandløbets
afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold. Derfor har vi undladt at
indhente udtalelse i sagen fra andre interesserede myndigheder og foretage
offentliggørelse af krydsningsprojektet.
Ansøger er ansvarlig for, at de stillede vilkår overholdes.
Tilladelsen er givet efter vandløbslovens § 47. Tilladelsen omfatter kun
forholdet til nævnte lovområde.
Klagevejledning
Tilladelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen den 28. juli 2020 skriftligt
påklages til Fødevare- og Miljøklagenævnet.
Afgørelsen kan påklages af dig som ansøger og andre, hvis de har en
individuel, væsentlig interesse i sagen, samt klageberettigede myndigheder,
foreninger og organisationer.
Det er en betingelse for Fødevare- og Miljøklagenævnet behandling af
klagen, at der indbetales et gebyr til Fødevare- og Miljøklagenævnet.
Du kan læse mere om gebyrordningen på www.nmkn.dk
En eventuel klage har opsættende virkning.
I vil blive underrettet, hvis vi modtager en klage fra anden side.

Venlig hilsen
Anja Eberhardt
Vandløbsmedarbejder

Bjarne B. Svendsen
Chef for Miljøafdelingen
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