
STORSTRØMS A
Udvalget for Teknik- og Miljø

Tilladelse og dispensation til 
forudgående WM- redegøre

etStorstrøms Amt har udarbejdet 
Tryggevælde Å, amtsvandløb nr. 
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Tryggevælde Å er stærkt reguleri 
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Afgørelse
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At projektet udføres som beskrevet i vedlagte projektbesl rivelse.

Amtet vurderer desuden, at reguleringen af vandløbet ikke vi medføre 
miljøpåvirkninger. Reguleringen er derfor ikke omfattet af V/M-reglei 
planlovens § 6 c.

004
Tilladelsen er givet efter lovbek 
lovbek. nr. 882 af 18. august 2 
bekendtgørelse nr. 424 af den 7 
naturbeskyttelse nr. 454 af 9. se

Afgørelsen vil blive annonceret 
Dispensationen må ikke udnytt 
Klagefristen udløber fredag den
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vandløbet efter en årrække vil

Redegørelse efter vandløbslo\
Projektet har været i høring i 4 
vandløbsloven. Der kom 4 høri IJjS

Fra Sydsjællands Musseum der 
spor i området. Dog understreg 
starter og hvis der findes spor 
Amtet vi naturligvis gøre dette
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DN's lokalkommite Fakse/Røm 
projektet kunne udvides med St 
Det ligger ikke inde for dette pro 
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Stevns Å er diskuteret og om amtjt er interess, 
Der er ikke indgået aftaler om miljøvenlig drift 
arealerne kan afgræsses, men det er ikke et kra’ 
at der kunne laves et spændende projekt i Stevi 
eller aftaler om dette.

Fra Roskilde Amt, der finder projektet spænde, 
projektbeskrivelsen om afslutningen af projekie 
grundigt, bl.a med konsekvenserne af sandtran. 
Projektbeskrivelsen vil blive udvidet med en 
mere præcis beskrivelse. Der vil blive etableret 
lige før udløbet i Stevns Å
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Udlægning af sten og grus og sndning af Tryg 
for fisk og smådyr. Projektet har ingen indflyd 
vandkvaliteten i åen vil heller ild<e blive påvir 
sandfang på projektstrækninger , begrænser, ai 
udvaskning af sand videre ned i Trygge vælde

Det ansøgte projekt er en ”regu 
bekendtgørelsen som punkt 1 Of 
vil fa en væsentlig indvirkning 
ved ændringer og udvidelser.
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Konklusion
Samlet konkluderes, at den ønskdde regulering 
vandmiljøet eller naturområder, fjerunder habi 
skal der ikke udarbejdes en YVlV-redegørelse

Redegørelse efter Naturbeskyttelsloven.
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 3 må der i 
naturlige søer, vandløb, heder, moser og ligneji 
overdrev. Vandløbet er omfattet af omtalte be
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Naturbeskyttelseslovens beste: 
administreret forbudsbestemmell; 
dens bestand af vilde dyr og plat 
kulturhistoriske, naturvidenskabelige og unde 
særlige tilfælde kan amtet med 
gøre undtagelse fra bestemmels*
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Projektet vil efter amtets vurdering betyde, at vandløbet efter gensnoningen vil blive 
forbedret væsentlig. Dette gælder også for de ånære arealer omkring vandløbet.

Klagevejledning m.v.
Du kan klage over denne afgørelse til på følgende måder.
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3. Hvis du klager efter Plan:
Naturklagenævnet, Fred? 
være modtaget hos Natu: 
for normal arbejdstid. I)i|i 
Naturklagenævnet afgør

Følgende kan klage:
Ejeren af ejendommen 
enhver, der må an lages at have 
sagens udfald.
Offentlige mynd 
Danmarks Naturfi 
Danmarks Sport 30 
Lokale foreninger 
Landsdækkende f<(i] 
beskyttelse af nat 
Landsdækkende fiii 
varetage væsentlig 
sådanne interess 
Samt enhver med Iretlig interess1
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Det er en betingelse for Naturk lagenævnets be! 
indbetaler et gebyr på 500 kr. Nalurklagenævrie 
opkrævning på gebyret. Nævnet låbegynder i 
gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordn 
Naturklagenævnets hjemmeside , vww.nkn.dk 
får helt eller delvis medhold i sjn| klage.
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Er der noget i afgørelsen, du genfi 
kontakte Søren Madsen på telef

Venlig hilsen
0<

Otto Jensen 
Formandfor udvalget for Tekn ’k

Køge.

ienhavn 0

Kopimodtagere:

Christian D. Lassen, Holmegårdsvej 71,46|8Cj Holme-Olstrup.

Kai Mejer, Lundevej 5,4652 Hårlev 

Germund Estrup Hansen, Lundevej 3,4652 Herlev 

Ole Holmegård og Vibeke Larsen, Lundevej p, 4652 Hårlev.

Nick Aagåed Nielsen, Lundevej 13,4652 Hår|

Jens Christian Pedersen, Køgevej 67,4653 

Køge Sportsfisker klub, Henrik Christianstji 

Skov- og Naturstyrelsen, Haraidsgade 53,

Danmarks Naturffedningsforening, Masned 

Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsåesgadi 

Friluftsrådet v/ Terkel Jacobsen, Nellikeve 

Fiskeriinspektoratet øst, langebjergvænget 

DN lokalkomiteen for Fakse/Rønnede v Ri 

Sydssjællands Museum, Slotsrunin 1,4760 

Vallø Kommune, Hovedgaden 45, 4652 Hi 

Fakse Kommune, Rådhuset 2, 4640 Fakse

Danmarks Sportsfiskerforbund, v/Thomas Brigger, Gåbensevej 249,4800 Nykøbing 

DN Valø v/Inge Ambus, Cypresvej 15, Strøb i' Egede, 4600 Køge 

Roskilde Amt, Postbox 170, Køgevej 80,4301) Roskilde, Att Karen Rom
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