Hillerød Kommune
Trafik, Vej og Park
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

Høring af tilladelse til etablering af cykel-/gangbro over grøft
matr. nr. 3mu, Ullerød By, Ullerød

By og Miljø

Hillerød Kommunes afgørelse
I medfør af §§ 17 og 47 i vandløbsloven1 samt § 9 i bekendtgørelsen 2
om vandløbsregulering og –restaurering m.v., agter Hillerød Kommunes vandløbsmyndighed, at meddele tilladelse til etablering af
cykel/gangbro over grøft beliggende på matr. nr. 3mu, Ullerød By,
Ullerød.

24. maj 2016
Hillerød Kommune
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

Projektets formål
Hillerød Kommunes vandløbsmyndighed modtog den 27. januar 2016
ansøgning om etablering af cykel-/gangbro over grøft. Ansøgningen
er fra Hillerød Kommune, sektionen Trafik, Vej og Park på vegne af
Grundejer Foreningen Ullerødbyen Syd. Hillerød Kommunes vandløbsmyndighed var den 31. marts 2016 på besigtigelse med Jens
Estrup fra Grundejer Foreningen Ullerødbyen Syd.

Tlf. 7232 2143
Fax 7232 3213
lbso@hillerod.dk
www.hillerod.dk
Sag 219-2016-15304

Formålet med broen er at færdiggøre stiforbindelsen mellem beboelsesområdet ved Solbuens sydøstlige hjørne og stisystemet på
modsatte side af grøften mod øst v. Ålholmparken jfr. lokalplan 336.
Fra beboelsesområdet ved Solbuens sydøstlige hjørne er der en
nuværende sti som er udlagt mellem matr.nr. 11d og 11e Freersvang,
Ullerød og over matr.nr. 12e Freersvang, Ullerød. Øst for området
ved Ålholmparken er der etableret en cykelsti. På arealet mellem de
to stiforløb, dvs. på den åbne del af fællesarealet og over grøften
matr. nr. 3mu, Ullerød By, Ullerød er der ingen sti.
Grundejerforeningen vurderer, at etablering af stien med broen over grøften
giver gående og cyklende mulighed for at bruge en mere trafiksikker vej, når
områderne Ullerødbyen Syd og Ålholmparken bliver forbundet.
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Bekendtgørelse af lov om vandløb, LBK nr. 1208 af 30/9-2013
Bekendtgørelseom vandløbsregulering og –restaurering m.v. nr. 1436 af 11/12-2007
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Derved har cyklende og gående mulighed for at undgå at skulle via Målepletvej
ud på den trafikerede Herredsvej, ved i stedet at bruge græsstykket ved Ålholmparken, nord for Herredsvej. Der bliver i dag gået og cyklet på græsstykket
ved Ålholmparken nord for Herredsvejen.
Beskrivelse af området
Broens placering over grøften fremgår af vedlagte kortbilag. Området omfatter
smalt grønt bælte på et par meter med en grøft og træer på begge sider. Grøften
er privat. På østsiden af grøften er der anlagt en asfalteret cykelsti langs med
grøften. Cykelstien mod nord forbinder området til Ullerød nord og øst. Cykelstien mod syd ender blindt ved det grønne område ved Ålholmparken. Den åbne
grøft er ca. 20 meter. Grøften har tilløb fra en underføring under cykelstien mod
sydøst, men der er ikke noget synligt afløb mod nord. Grøften er tørlagt på
besigtigelsesdagen og bærer præg af at være tørlagt det meste af året. Grøften
ligger på matr. nr. 3 mu Ullerød By, Ullerød tilhørende Hillerød Kommune.
Projektbeskrivelse:
Etableringen af selve stien matr. nr. 12e, Freersvang, Ullerød tilhørende
Grundejer Foreningen Ullerødbyen Syd er ikke en del af denne tilladelse. Men
etablering af broen over grøften på matr. nr. 3mu Ullerød By, Ullerød tilhørende
Hillerød Kommune, indgår som en del af den planlagte stiforbindelse på matr.
nr. 12e, Freersvang.

Vilkår














Broen over grøften udføres ved at rørlægge grøften med et plastikrør
med en dimension på minimum 50 cm.
Røret anlægges med samme fald som eksisterende grøft.
Bunden af røret etableres minimum 20 % under nuværende bund i
grøften.
Ved etablering af broen må der kun fældes træer, hvor stien skal ligge
samt i en afstand af 1 meter på begge sider af stien.
Tilslutningen til eksisterende sti, øst for grøften, udføres som vist på det
vedlagte kortbilag umiddelbart ud for skellet mellem matr.nr. 3læ og 3lz.
Bredden på broen skal være 2.5 meter.
Broen over grøften skal være udført med asfalt fsva. den del af stien,
som etableres på Hillerød Kommunes ejendom, matr.nr. 3mu Ullerød By,
Ullerød, blandt andet for at sikre der ikke ”slæbes” grus ud på den eksisterende sti.
Tilslutningen på den eksisterende sti, matr. nr. 3mu Ullerød By, Ullerød
skal være vinkelret.
Der skal opstilles en lille B11 tavle (vigepligt) ved tilslutningen til den
eksisterende sti samt males hajtænder.
Bygherre afholder under anlægsarbejdet løbende tilsyn med, at vilkårene overholdes.
Broen og det øvrige stiudlæg får status som privat fællessti, som vedligeholdes i henhold til Privatvejslovens bestemmelser.
Når arbejdet er udført, skal Hillerød Kommune have en skriftlig under-
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retning herom.
Konsekvensanalyse:
Afvanding:
Det er vurderet, at en rørbro med en diameter på 50 cm ikke vil hindre eventuelle afvandingsmæssige interesser. Størrelsen af diameteren på røret svarer
til diameteren på tilløbet under cykelstien sydøst for grøften.
Natur- og miljø:
Grøften er ikke beskyttet mod ændringer jf. naturbeskyttelseslovens § 3 eller
omfattet af vandplanerne. En rørlægning af grøften på en strækning på ca. 2,5
meter vurderes ikke at være af miljømæssig betydning for vandfaunaen, idet
grøften skønnes at være tørlagt det meste af året.
Bilag IV-arter (Strengt beskyttede arter efter bilag IV i EF-habitatdirektivet):
Der er ikke registret bilag IV-arter i området og projektet vurderes ikke at
beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV arter.
Økonomi:
Tilladelsen til etablering af bro over grøft gives til matrikelejer Hillerød
kommune. Etableringen af broen udføres og finansieres af Grundejer
Foreningen Ullerødbyen Syd efter oplysninger og vilkår der fremgår af
denne tilladelse.
Offentliggørelse
Det er vurderet, at sagen ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, derfor har Hillerød Kommune
undladt, at indhente udtalelse i sagen fra andre myndigheder m.v., og afholde
møde i sagen jf. § 17 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering3.
Tilladelsen er i 4 ugers offentlig hørring på Hillerød Kommunens hjemmeside til
den 22. juni 2016.
Den endelige tilladelse annonceres den xx. juni 2016 på Hillerød Kommunes
hjemmeside. Tilladelsen vil blive givet med en klagefrist på 4 uger. Tilladelsen
bortfalder, hvis den ikke bliver udnyttet inden 3 år fra den dato tilladelsen
foreligger.
Fortidsminder
Hvis I støder på spor af fortidsminder eller oldsager i forbindelse med anlægsarbejderne skal arbejdet standses med det samme, jf. museumslovens §
27. I skal meddele fundet til det lokale arkæologiske museum: Folkemuseet,
Frederiksgade 11, 3400 Hillerød., Tlf.: 48 24 34 48 eller tlf. nr. 51 84 36 26.
Museet beslutter, hvornår I kan genoptage arbejdet.
Klagevejledning
Den endelige tilladelse kan efter § 80 i vandløbsloven påklages til Natur- og
Miljøklagenævnet af:
3

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. BEK nr. 1436 af 11/12-2007
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• ansøgeren
• ejeren af den ejendom som afgørelse vedrører
• offentlige myndigheder
• lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
• landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og
miljø eller rekreative interesser som formål
Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan I klage til Natur- og Miljøklagenævnet. I klager via Klageportalen, som I finder et link til på Natur- og
Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på
www.borger.dk og www.virk.dk.
I logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom I plejer, typisk med
NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en
klage, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er
fastsat til 500 kr. Når I har tastet klagen ind i Klageportalen, bliver I bedt om
betaling af gebyr med betalingskort. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og I har endeligt godkendt klagen.
Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, afvises
klagen fra behandling. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvis
medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Klagefristen er den xx. juli 2016.
Har I spørgsmål i forbindelse med høring af denne tilladelse, er I
velkommen til at kontakte undertegnede på direkte telefonnr. 7232
2143, Klima, Natur og Byplan, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød
eller e-mail lbso@hillerod.dk

Med venlig hilsen

Lisette Søgaard
Biolog

Bilag nederst:
2 kort over området med markering af broen.
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Kopi af afgørelse er sendt til:
Grundejer Foreningen Ullerødbyen Syd v. Jens Estrup. E-mail: jens.estrup@mail.dk
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, e-mail: nst@nst.dk
Naturstyrelsen Nordsjælland, Ostrupgaard, e-mail: nsj@nst.dk
Dansk Botanisk Forening v/Per Hartvig, Botanisk Museum, Gothersgade 130, 1123 København K,
e-mail: perh@snm.ku.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-mail: dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Hillerød Afdeling, e-mail: hilleroed@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Hovedafdelingen, Vesterbrogade 140, 1620 København V, e-mail:
natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Hillerød lokalafdeling, v. Stig Englund, Bolandsvang 17, 3400 Hillerød,
e-mail: hilleroed@dof.dk
Kulturarvsstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, e-mail: post@kulturarv.dk
Folkemuseet V Esben Aarsleff, Frederiksgade 11, 3400 Hillerød, e-mail: esbenaarsleff@folkemuseet.dk
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2550 København SV, e-mail: fr@friluftsraadet.dk
Friluftsrådet Nordsjælland, e-mail: nordsjaelland@friluftsraadet.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsåegade 1, 7100 Vejle, post@sportsfiskerforbundet.dk
Elisabeth Brill, Ålholmparken 155, Hillerød
Helge Ege Nielsen, Ålholmparken 153, Hillerød
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Kort over området ved Solbuen. Den planlagte placering af broen er markeret med røde streger.

Oversigtskort over området ved Solbuen. Den planlagte placering af broen er markeret med røde streger.
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