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H/F Sommervirke - tilladelse efter vandløbsloven til etablering af gangbro
H/F Sommervirke har den 8. juli 2014 ansøgt Tårnby Kommune om tilladelse til at
etablere en gangbro over Enggrøften som løber gennem haveforeningen.
Enggrøften er et lille vandløb som modtager drænvand fra de omkringliggende marker og et lille område af lufthavnen. Desuden til ledes dræn-/overfladevand fra haveforeningerne i området. Enggrøften er ikke målsat, og er ikke et beskyttet vandløb i
henhold til naturbeskyttelsesloven.
Tårnby Kommune giver som vandløbsmyndighed hermed H/F Sommervirke tilladelse
til at etablere den ansøgte gangbro over Enggrøften. Tilladelsen gives i henhold til
vandløbslovens (miljøministriets lov nr. 302 af 9. juni 1982, jf. lovbek. Nr. 1208 af 30.
september 2013) § 47 på følgende vilkår:
•
•
•
•

at broen etableres i overensstemmelse med ansøgningen
at der etableres forhindringer således at kørende trafik ikke kan benytte broen
at haveforeningen selv forestår vedligeholdelse og oprensning af grøften under broen
at denne tilladelse udnyttes inden 3 år ellers bortfalder tilladelsen

Klagevejledning:
Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige
spørgsmål. Klage kan indgives af ansøger og enhver med retlig interesse i sagens
udfald.
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen. Klagen skal være skriftlig
og stiles til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal sendes til Tårnby Kommune,
Amager Landevej 76, 2770 Kastrup eller tf@taarnby.dk. Klagen skal være modtaget
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hos kommunen senest 6. november 2014. Tårnby Kommune videresender klagen
senest 3 uger efter klagefristens udløb til klagenævnet.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. (2012-niveau). Nævnet vil efter modtagelse af klagen
sende en opkrævning på gebyret. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling
af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Naturog Miljøklagenævnet begynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage,
afvises klagen fra behandling. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.
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