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Skybrudsprojekt Egedal By - orientering
Acadresag nr. 13/7833
Beslutningstema
På baggrund af, at der er udarbejdet en rapport om mulig etablering af klimaprojekt
Egedal By, skal udvalget orienteres om status for projektet.
Kompetence til afgørelse
Teknik- og Miljøudvalget
Indstilling
Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. marts 2013, at administrationen skulle
forsøge at etablere en dæmning i Stenløse Å for at reducere antallet af
oversvømmelser i Stenløse By. Det er Furesø Egedal Forsyning, der finansierer
projektet.
Dæmningen skal ses som et element i en række tiltag over de kommende år, med det
formål, at mindske sandsynligheden for oversvømmelser i Stenløse By. Dæmningen er
ikke en garanti mod, at der aldrig sker oversvømmelser i Stenløse By.
Der er blevet udarbejdet en teknisk rapport med vandføringsberegninger. Rapporten
dokumenterer effekten af projektet og omfanget af de arealer, der kan oversvømmes.
Rapporten skal benyttes i forbindelse med samtaler med lodsejerne om opkøb af
relevant jord. Rapporten forventes færdig ultimo marts 2014.
Nordsjællands Landboforening (NOLA) deltager i samarbejdet om projektet og i
samtalerne med lodsejerne om opkøb af jord. Projektets realisering afhænger af at
den private jord, som er nødvendig for projektet kan opkøbes.
Udpegning af området kan blive påklaget til Natur– og Miljøklagenævnet, i forbindelse
med sagsbehandlingen, som omfatter naturbeskyttelsesloven, planloven og
vandløbsloven. En eventuel klage har opsættende virkning på projektet, som derfor
kan blive forsinket.
Tidsplan for skybrudsprojekt Egedal By
Marts 2014

Teknisk rapport afsluttes

April/maj 2014

Samtaler med lodsejere om opkøb af jord

Maj/juni 2014

Vurdering af projektets realisering
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Maj/juni 2014
Juni/oktober 2014

Aftaler om opkøb af jord
Godkendelser og dispensationer

November 2014

Udbud af entreprenøropgaven

Januar/marts 2015

Realisering af projekt og indvielse

Konsekvenser for budgettet
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da projektet finansieres af Furesø
Egedal Forsyning.
Borgerinddragelse
Der vil være offentlige høringsperioder i forbindelse med godkendelse af projektet, da
det kræver tilladelse efter vandløbsloven, planloven og naturbeskyttelsesloven.
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-04-2014
Taget til efterretning.

