MGE Bolig Hillerød P/S
Grønningen 25
1270 København K.

Dispensation arbejdsbælte

By og Miljø

Hillerød Kommune har den 26. november 2017 modtaget ansøgning
fra MGE Bolig Hillerød P/S (via Orbicon) om dispensation i forhold
arbejdsbæltet til Slotsmøllegrøften.

1. december 2017
Hillerød Kommune

Hillerød Kommune meddeler hermed dispensation fra bestemmelserne i
regulativet for Slotsmøllegrøften om friholdelse af et 5 meter bredt
arbejdsareal langs Slotsmøllegrøften fra st. 440-470 på matr. Nr. 28af
Hillerød Markjorder og 6f, Hillerødsholm, Hillerød Jorder. Afgørelsen er
truffet med hjemmel i vandløbslovens § 80.
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Ifølge regulativet for Slotsmøllegrøften må bygninger, bygværker, faste
hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art,
ikke anbringes vandløbsprofilets øverste kant nærmere end 5 meter.
Dispensationen betyder, at det i forhold til regulativets bestemmelser vil
være muligt at gennemfører terrænændring til rampe for stiforbindelsen
på mindst 3,13 meter fra vandløbsprofilets øverste kant. Dispensationen
vedrører således ikke forhold omfattet af øvrig lovgivning. Andre
tilladelser efter anden lovgivning, fx en byggetilladelse, kan derfor være
nødvendig.
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Begrundelse for afgørelse
Baggrunden for regulativets bestemmelse er, at vandløbsmyndigheden
skal kunne råde over det nødvendige areal (arbejdsbælte) for
vandløbets vedligeholdelse, fx grødeskæring og oprensning.
Arbejdsbæltets bredde er fastsat med hjemmel i vandløbslovens § 69,
stk. 3:
§ 69. Stk. 3. Vandløbsmyndigheden kan i regulativer for offentlige
vandløb fastsætte bredden af det areal, det i øvrigt er nødvendigt at råde
over ved maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejder i henhold til §
31, stk. 1.
Vi vurderer, at der kan meddeles dispensation fra regulativets
bestemmelse ved den pågældende strækning, da der er tale om et
område, hvor der er meget begrænset sandsynlighed for at kommunen
får behov for at foretage maskinel vedligeholdelse. Erfaringsmæssigt
har vandløbet på denne strækning ikke krævet megen vedligeholdelse
og anvendelse af maskiner. Der er meget begrænset grødevækst, og
eventuel grødeskæring kan foretages med håndbårne redskaber.
Kommunen vurderer desuden, at der vil kunne foretages vedligehold og
andet arbejde med en mindre maskine inden for et bælte på 3 meter på
den pågældende korte strækning, såfremt dette måtte blive nødvendigt.
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Vandløbslovens formålsbestemmelser fastslår at loven skal sikre at
vandløbene kan benyttes til afledning af vand, og at administrationen af
loven skal ske under hensyntagen til den planlagte målsætning for
vandløbene. Det skal derfor vurderes hvilke eventuelle miljø- og
afvandingsmæssige konsekvenser det vil have for vandløbet, hvis
arbejdsbæltet indskrænkes. Vi vurderer, at en indskrænkning af
arbejdsbæltet ikke vil kunne skade vandløbet, hvis vedligeholdelse af
vandløbet sker ved maskinel udførelse, ligesom der heller ikke vil være
nogen afvandingsmæssige konsekvenser.
Hillerød Bolig P/S har den fremtidige vedligeholdelsespligt af rampe og
stibro. Projektet ændrer ikke på at Hillerød Kommune fortsat har
vedligeholdelsespligten af vandløbet.
Hillerød Bolig P/S afholder alle udgifter til projektet.

Klagevejledning
Denne tilladelse efter vandløbsloven kan i medfør af § 80 påklages til
Miljø– og Fødevareklagenævnet inden 4 uger.
Klageberettede er:
 ansøger
 enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i
sagens udfald
 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
 En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om
nationalparker.
Klage skal sendes til Miljø– og Fødevareklagenævnet via
Klageportalen, som der findes link til på Miljø– og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på
www.borger.dk og www.virk.dk.
Der logges på www.borger.dk eller www.virk.dk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. Det er en
betingelse for Miljø– og Fødevareklagenævnets behandling af en klage,
at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret
er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og
organisationer. Når klage er tastet ind i Klageportalen betales gebyr med
betalingskort. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og
klage er endeligt godkendt. 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.
Klagefristen er 4 uger fra modtagelse af klagen.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6
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måneder fra modtagelsen af dette brev jf. naturbeskyttelseslovens §
88.
Hvis der er spørgsmål kan undertegnede kontaktes på mobil 72322182,
Klima, Natur og Byplan, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød eller e-mail
natur@hillerod.dk.
Det skal bemærkes, at Hillerød Bolig P/S må ikke udnytte tilladelsen,
før klagefrist er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for
den påklagede tilladelse, medmindre Miljø– og Fødevareklagenævnet
bestemmer andet.

Med venlig hilsen

Jeff Rasmussen
Biolog
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