Kære Medlem af Vandløbslaug for Værebro å.

30-11-2016

Indkaldelse til ekstraordinært møde i vandløbslauget, tirsdag den 13. december kl. 16-18 på
Egedalgaard, Egedalsvej 9, 3670 Veksø.
Hydrogeolog Steen Kaalby har nu arbejdet i 1½ år på materialet, som dokumentere at vandløbsmyndigheden ikke
overholder hverken regulativet eller Vandløbsloven.
På vedhæftede materiale fremgår det, at der er sket store forandringer i åens bundkote, faldforhold og dermed
vandføringsevne. Særligt omkring de tidligere stryg som lå både op- og nedstrøms jernbanen og Frederikssundvej.
Disse stryg, som ikke længere eksisterer, viser sig at have startet en irreversibel proces som har haft stor betydning
for vandløbets udvikling. En fjernelse af disse stryg er en regulering af vandløbet, men der har aldrig været ført en
egentlig reguleringssag med konsekvensberegninger herpå.
Kommunen har for nyligt indrømmet, at der er lavet en ændring af åen omkring sløjfning af disse stryg i 1990’erne,
uden at der er lavet en reguleringssag.
Det er gode nyheder for os, for nu kan vi både dokumentere at der er lavet ændringer uden regulering, samt at
ændringen har medført erosion og derved ændringer af skikkelse herunder bundkote og vandføringsevne, hvilket
strider åbenlyst mod Vandløbsloven.
Ændringen har tillige betydet at vandløbets gradient (fald) mellem st. 12.000 og 14.000 ikke længere stemmer
overens med regulativet. Gradienten er på denne strækning reduceret til ¼ af hvad regulativet foreskriver, hvilket
har haft katastrofale konsekvenser for vandføringsevnen. Denne markante ændring på gradienten betyder ligeledes,
at regulativet ikke er overholdt.
Formålet med dette ekstraordinære møde er at blive enige om, hvordan vi skal gribe sagen an herfra.
En måde at gøre det på, er at å-lauget får opbakning til at gå hårdere til værks end tidligere, idet Egedal kommune
ikke ønsker at forholde sig til den fremlagte dokumentation.
Egedal kommune gør sig i øjeblikket utilbens i BNBO Bjellekær sagen. Denne sag kører Håkun Djuurhus, som
betragtes som en af Danmarks mest anerkendte miljørets- og procesadvokater.
Ålauget har fremlagt vores dokumentation for Håkun, som mener at kunne udnytte den synergi der opstår ved at
have både BNBO sagen og sagen vedr. Værebro å samtidig, idet det i begge sager er de samme personer i
kommunens miljøcenter der kan stilles til ansvar. Håkun vil, evt. via supplerende aktindsigt, varsle en stævning og en
lang række erstatningssager (30-40 erhvervserstatningssager) med ålauget som mandatar, mod
vandløbsmyndigheden Egedal kommune.
Forhåbningen er at kommunen erkender, at 30-40 erstatningssager koster flere ressourcer end at få bragt
forholdene i Værebro å i orden. Stævning af en offentlig myndighed koster 2.000,00 kr., hvilket kan blive nødvendigt
i sidste ende.
Håkun Djuurhus deltager i mødet og vil informere nærmere om fremgangsmåde og priser på de enkelte afsnit.
Så kom og vær med til at lægge en god plan, mød Håkun Djuurhus og hør ham forklare om den juridiske del, så vi kan
finde den bedste løsning, tirsdag den 13. december kl. 16-18 på Egedalgaard, Egedalsvej 9, 3670 Veksø.
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