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Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af offentligt
vandløb med transmissionsledning til el.
Tilladelse
Hillerød Kommune meddeler hermed tilladelse til krydsning af det
offentlige vandløb Æbelholt Å mellem Tjæreby og Lykkesholm. Se
vedhæftede kortudsnit, bilag 1.
Tilladelsen er givet i medfør af Miljøministeriets Bekendtgørelse af lov
om vandløb, nr. 1219 af 28. september 2016, §47,samt Bekendtgørelse
om vandløbsregulering og -restaurering m.v., nr. 834 af 27. juni 2016,
§9. med nedenstående vilkår.
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Redegørelse
Hillerød Kommune har den 28. december 2016 modtaget ansøgning fra
Radius. Radius søger om tilladelse til at krydse vandløbet Æbelholt Å
ved styret underboring, i forbindelse med kabellægning af 50 kV elkabel
mellem Græsted og Skævinge. Kablet er en erstatning for den
nuværende luftledning. Arbejdet skal udføres i 2017.
Ansøger/Ledningsejer

Radius
Radius

Ledningstype

Trækrør for transmissionsledning til el

Krydsningsmetode

Styret underboring. Boringen udføres minimum
1 meter under bunden af åen og i en afstand af
minimum 25 meter fra vandboringerne.

Arbejdsperiode

03-04-2017 til 01-12-2017

Berørte lodejere

57c, Meløse By, Lille yngby, ejer HOFOR
7a, Nejede By, Alsønderup ejer Frede Brunholm
Jensen, Møllerisvej 6, 3400 Hillerød

Vandløb

Æbelholt Å

Udgifter afholdes af

Ledningsejeren Radius
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Tilladelsen er givet med følgende vilkår;
At arbejdet udføres i henhold til det ansøgte, men med følgende
tilføjelser,
-

at ansøger har indsendt godkendt krydsningstilladelse fra HOFOR
til Hillerød Kommune forinden arbejdet igangsættes

-

at opstart for ledningsarbejdets udførelse anmeldes til Hillerød
Kommune mindst 2 dage før start

-

at underboringen og placering af ledningen sker mindst 1 meter
under vandløbets faste bund og sider

-

at vandafledningen kan foregå uhindret under boringen

-

at nedgravningen til underboringen skal graves minimum 5 meter
fra vandløbets kronekant af hensyn til brinken1.

-

at procesvand i forbindelse med underboring ikke tilledes
vandløbet, ligeledes må der ikke tages vand fra vandløbet til
arbejdet

-

at udførende firma påtager sig evt. erstatningskrav fra bredejere,
der måtte blive berørt af såvel selve arbejdet som f.eks. ødelagte
rørledninger, problemer med opstuvninger opstrøms og
manglende vand nedstrøms

-

at ledningsejer er ansvarlig for flytning af kabler, hvis de
blotlægges af vandløbets naturlige erosion eller ved evt.
fremtidige vandløbsreguleringer

-

at fremtidig vedligeholdelse af ledningen påhviler ledningsejeren

-

at evt. skader på vandløbet som følge af ledningens nedlæggelse,
tilstedeværelse eller reparation, skal udbedres og betales af ejer
af ledningen

-

at alle udgifter til ændring og/eller sikring af ledningen i
forbindelse med fremtidige vandløbsarbejder (f.eks. reguleringer
og restaureringer) udelukkende påhviler ledningsejeren

-

at udførelsen af ledningsarbejdet færdigmeldes til Hillerød
Kommune senest 14 dage efter færdiggørelse

-

at der efter arbejdets udførelse fremsendes tegninger til Hillerød
Kommune der viser ledningens endelige placering

-

at ledningens beliggenhed afmærkes på begge sider af vandløbet
med varige, let synlige afmærkninger.

Vi gør opmærksom på, at ved styret underboring i vandløb, kan der opstå
høje tryk i boremudderet, der kan forårsage at boremudderet udledes til
vandløbet gennem sprækker og lignende – kaldet blowouts. Det er vigtig
at undgå blowouts, da den meget lille partikelstørrelse er farligt for livet
i vandmiljøet. De fine partikler sætter sig på fiskenes gæller og hindre
iltoptagelsen. Eventuelt kan der bruges boremudder baseret på biologisk
nedbrydelig polymer.

1

Areal hvor underboringen finder sted er registreret som beskyttet overdrev, omfattet af
Naturbeskyttelsesloven. Forhold hertil er behandlet i særskilt afgørelse.
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Lovgivning
Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse af lov
om vandløb, nr. 1219 af 28. september 2016 §47, samt Bekendtgørelse
om vandløbsregulering og -restaurering m.v., nr. 834 af 27. juni 2016,
§9. Afgørelsen begrundes med, at underføringen ikke skønnes at have en
væsentlig indflydelse på Æbelholt Å afstrømnings- eller miljømæssigt,
herunder ikke at være i strid med målsætningen i vandområdeplan eller
at påvirke bilag IV-arter væsentligt. Projekt kræver ikke udarbejdelse af
en VVM-redegørelse.
Da det er vurderet, at sagen ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets
afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har kommunen
undladt at indhente udtalelse i sagen fra andre myndigheder m.v.,
foretage offentlig bekendtgørelse af projektet på hjemmesiden jf. § 17 i
Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., nr. nr. 834
af 27. juni 2016.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.
Museumsloven
Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske
kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal Museumslovens §
25-27 iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske
forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver
bygherren mulighed for at få en udtalelse om risikoen for fund af
arkæologisk betydning, samt besked om de finansieringsmæssige
konsekvenser.
Findes der under jordarbejdet alligevel spor af fortidsminder, fx knogler,
flintredskaber, lerkarskår m.m., skal arbejdet standses, i det omfang det
berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til
Folkemuseet, v. Esben Aarsleff, telefon nr.: 51 84 36 26.

Klagevejledning
Afgørelsen kan efter vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet af
•
•
•
•
•

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 du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til på
Miljø- og Fødevareklagenævnets 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 den myndighed, der har truffet
afgørelsen. Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling
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af en klage, at der indbetales et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 2.800 kr. for
virksomheder og organisationer. 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 Miljø- og
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
For yderligere information henvises til Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside via Nævnenes Hus – www.naevneneshus.dk
Klagefristen er fredag den 31. marts 2017 indenfor normal åbningstid.
Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være
anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen jf. § 88, stk. 1 i
naturbeskyttelsesloven.
Ledningsejerens underskrift.
I får tilsendt udkast til afgørelse med vilkår til gennemlæsning og
underskrift.Det underskrevne udkast sendes tilbage til Hillerød
Kommune, By og Miljø, Hillerød Kommune v. Jeff Rasmusen, e-mail:
jr@hillerod.dk.
Ledningsejer accepterer hermed godkendelsen og dens
vilkår

Dato

Ledningsejers stempel og underskrift

Der gøres opmærksom på, at godkendelsen er gyldig når
vandløbsmyndigheden har modtaget tilladelsen med ledningsejers
underskrift, og der ikke er modtaget klage eller afgørelse er stadfæstet af
klagemyndighed.
Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte undertegnede.
Med venlig hilsen

Jeff Rasmussen
Biolog
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Kopi af afgørelsen sendt pr. e-mail til:
Radius Elnet, att.:Thomas Toftman Hansen, thoto@radiuselnet.dk
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Haraldsgade 53, 2100 København Ø,
e-mail: svana@svana.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: dnhilleroed-sager@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
Slots- og Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V,
e-mail: post@slks.dk
Museum Nordsjælland v. Esben Aarsleff, Frederiksgade 11, 3400 Hillerød,
e-mail: eaa@museumns.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
Kystdirektoratet, e-mail: kdi@kyst.dk
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