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Tilladelse (udkast)
Regulering af Slåenbækken ved st. 3.550 matr. nr. 1mb
Favrholm, Hillerød Jorder
Hillerød Kommune har den 3. januar 2017 modtaget ansøgning fra
Hillerød Forsyning (via Orbicon) om etablering af udløbet fra Solrødgård til Slåenbækken.
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Hillerød Kommunes afgørelse
I medfør af § 17 i vandløbsloven 1, meddeler Hillerød Kommune
hermed tilladelse til regulering af skråningsanlæg på Slåenbækken
ved st. 3550.
Beskrivelse og baggrund for ansøgningen
Hillerød Forsyning ønsker at lede gennemsnitlig 111 l/s renset spildevand fra Hillerød Central Renseanlæg HCRsyd til Slåenbækken.
Projektet omfatter etablering af udløbsbygværk fra Solrødgård til
Slåenbækken
Udløbet etableres med en langsgående overløbskant med savtakker
som sikrer, at udledningen forekommer således at der er mere vand
i vandløbet end hvad der udledes gennem de enkelte takker, således
at udløbet ikke bliver fiskepassabelt.
I forbindelse med udløbsbygværket, ønsker Hillerød Forsyning at
ændre anlægget i vandløbet fra 1:1 til 1:3 på den strækning (ca. 15
meter) hvor udløbet forekommer. Dette gøres for at opnå en større
stenbelagt flade som udløbsvandet ledes henover af hensyn til iltning
af vandet. I bilag er oversigtskort og tegning af udløbsbygværk.
Ansøgningen og tilhørende bilag kan se på projekthjemmesiden www.hillerod.dk/kommunen/kommunen-i-udvikling under Solrødgård Klima og – Miljøpark, Havelse Å.
Selve udledningen er meddelt særskilt i udledningstilladelse af den
21. december 2016.
Hillerød Forsyning er ejer af matriklerne hvor projektet udføres.
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Bekendtgørelse af lov om vandløb, LBK nr. 927 af 24/9 2009 og § 3 i BEK
nr. 1780 af 16/12 2015 om vandløbsregulering og – restaurering.
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Hillerød Forsyning har den fremtidige vedligeholdelsespligt på udløbsbygværket. Projektet ændrer ikke på at Hillerød Kommune fortsat
har vedligeholdelsespligten af vandløbet.
Projektet forventes gennemført inden udgang af 2017.
Hillerød Forsyning afholder alle udgifter til projektet.
Der er ikke registreret nogen arter omfattet af Bilag IV i projektområdet.
Der er godkendt et kommuneplantillæg med tilhørende lokalplan,
VVM og vilkår for godkendelsen for etableringen af Solrødgård d. 27.
januar 2015.
Der er ikke registreret fortidsminder indenfor projektområdet.

Tilladelsen gives på følgende vilkår
• Det skal både under og efter anlæggets arbejde sikres at der
ikke sker en udledning af jord, grus og lignende samt større
materialer til nedstrøms vandløbsstrækninger.
• Afvanding fra den opstrøms liggende strækning af vandløbet
må ikke forringes under arbejdet eller som følge af projektet.
• Projektet udføres i overensstemmelse med fremsendte projektbeskrivelse fra den 3. januar 2017.
• Hillerød Kommune, By og Miljø skal have skriftelig besked,
senest 2 efter arbejdet er udført.
Begrundelse for tilladelse til projektet
Af ansøgningen fremgår, at ændringen af anlægget og udlægning af
sten ikke påvirker vandføringsevnen i vandløbet. Således vil projektet
ikke medføre afvandingsmæssige- eller oversvømmelsesgener hos
øvrige parter.
Projektet vurderes heller ikke at forringe de biologiske værdier i
vandløbet, og vurderes ikke at være i konflikt med de gældende
vandplaner.
Hillerød Kommune giver tilladelse til reguleringsprojektet, fordi det
vurderes at være i overensstemmelse med lovens formål, regulativ
og vandplanens retningslinjer.
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.
Forslaget har været i 4 ugers offentlig høring på kommunens
hjemmeside med mulighed for at komme med indsigelser.

Offentliggørelse med klageperiode
Tilladelsen bliver annonceret på Hillerød Kommunes hjemmeside den
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(dato) 2017 med en klageperiode på 4 uger.
I må ikke udnytte tilladelsen, før klagefristen er udløbet.
En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede tilladelse, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.
Når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager, kan
tilladelsen udnyttes.

Klagevejledning
Afgørelse efter vandløbslovens § 54 kan i medfør af vandløbslovens §
80, stk. 1 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger.
Klageberettede iht. Vandløbslovens § 84 er:
• ansøger
• enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
• En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Naturog Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et
link til på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.
Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer,
typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. 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 du har tastet klagen ind i Klageportalen,
bliver du bedt om betaling af gebyr med betalingskort. Klagen bliver
først sendt videre, når gebyret er betalt, og du 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
side www.nmkn.dk.
Klagefristen er 4 uger fra modtagelse af klagen.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6
måneder fra modtagelsen af dette brev jf. naturbeskyttelseslovens §
88.
Har I spørgsmål i forbindelse med denne tilladelse, er I velkommen til
at kontakte undertegnede på direkte telefonnr., Klima, Natur og
Byplan, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød eller e-mail @hillerod.dk.
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Med venlig hilsen

Jeff Rasmussen
Biolog

Bilag:
Kort over området
Tegning af projektet
Denne høring/klage er sendt til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hillerød Forsyning
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Kystdirektoratet
Friluftsrådet
Kulturarvsstyrelsen
Museum Nordsjælland
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Oversigtskort
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Tegning af projektet
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