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Afgørelse VVM-screening
Kollerød Å
Hillerød og Allerød Kommune ønsker at gennemføre et restaureringsprojekt i Kollerød Å. Arbejderne består bl.a. af: Etablering af gydebanker, udlæg af skjulesten og
natursten som vil fungere som strømkoncentratorer. Derudover udskiftes noget
bundmateriale.
Projektet er miljøscreenet da det er opført på lovens bilag 2, pkt. 10f.
En nærmere beskrivelse kan ses under Sagsredegørelse.
Forvaltningens afgørelse
Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske
udvalg. Allerød Kommune og Hillerød Kommune er begge myndighed, men i nærværende sag forestår Allerød Kommune sagsbehandlingen efter aftale med Hillerød Kommune.
Allerød og Hillerød kommuner har på baggrund af vvm-screening i henhold til Lov
om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21,
stk. 1 (448 af 10. maj 2017) truffet afgørelse om at restaurering af Kollerød Å ikke
vil påvirke miljøet væsentligt, og anlægget dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (ikke VVM-pligtigt).
Ansøgningen er vurderet i forhold til kriterier i lovens bilag 6.
Projekters karakteristika
Vandløbsstrækning omfattet af projektet er i alt 2.335 meter. Se kortbilag. Vandløbsrestaureringen skal forbedre vandmiljøet i Kollerød Å. Konkret vil der blive
udlagt i alt:
• 391 stk. sten Ø200-400 mm
• 56 stød/stammer
• 87 m3 grusblanding (ærtesten, nøddesten og håndsten)
• 4 m3 gydegrus (nøddesten og singels)
Overskydende materiale fra åbunden udjævnes langs åen, ellers er der ingen affaldsproduktion. I forbindelse med anlægsfasen vil der være støj og midlertidig
forstyrrelse af vandløbet.
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Projektets har en relativt begrænset udstrækning og udelukkende i bunden af
vandløbet på en delstrækning af åens forløb.
Projektets placering
Åen er beliggende I landzone og løber gennem marker i omdrift eller hvor der slås
hø. Åen er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 og projektet forudsætter derfor en dispensation I henhold til naturbeskyttelsesloven.
Vandløbsstrækningen st. 102 – 437 (i alt 335 meter) grænser op til arealfredningen: Børstingerød Mose (1974/1977). Fredningen af Børstingrød Mose har til formål at bevare området som mose med vandhuller, sump, eng og dyreliv.
Nærmeste Natura 2000 område "137 – Kattehale Mose" er beliggende i afstanden
ca. 3,8 km i sydlig retning.
Allerød Kommune har ikke kendskab til, at yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller at de plantearter, som er
optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i nogen af disses livsstadier beskadiges
eller ødelægges som følge af projektet.
Området hvor projektet gennemføres kan på baggrund af ovenstående ikke betegnes som følsomt.
Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet
Indvirkningen af projektet er sandsynlig og vil indfinde umiddelbart efter etableringen. Projektet skal være medvirkende til at skabe “god økologisk tilstand” I åen.
Projektet forbedrer miljøet lokalt hvor projektet gennemføres. Der forventes at projektet forbedrer bundforholdene for fisk og smådyr, der er afhængig af et fast bundsubstrat, som levested men også som skjul.
Større sten og trærødderne indsnævrer vandløbet for at øge og variere strømforholdene på de delstrækninger, der har et meget lille fald. Øgede strømforhold i
vandløbet forbedrer iltindholdet og vandløbets selvrensende effekt.
I anlægsfasen vil der være en kortvarig forstyrrelse af vandmiljøet. Restaureringsarbejdet gennemføres i sensommeren, hvor ørred æg er klækket og ørred ynglen
nedstrøms projektstrækningen er mindst påvirket.
Påvirkning af miljøet er overvejende positiv, og lokalt inden for projektets udstrækning.
Konklusion
På baggrund af projektets karakteristika og placering samt kendetegn ved den
potentielle indvirkning på miljøet har Allerød Kommune vurderet at projektet ikke vil
påvirke miljøet væsentligt.
Sagsredegørelse
Kollerød Å er et offentligt vandløb. Kollerød Å har i dag en samlet dårlig økologisk
tilstand på projektområdet jf. MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021 af juni
2016.
Formålet med restaureringsprojektet er at forbedre de fysiske forhold på vandløbsstrækningerne og dermed forbedre levevilkårene for dyre- og plantelivet i vandløbet samtidig med at vandmiljøet forbedres.
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Hillerød og Allerød Kommune ønsker derfor, at forbedre forholdene i Kollerød Å
ved at udskifte vandløbsbund samt udlægge gydebanker, natursten/skjulesten og
træ på en samlet strækning af 2.335 meter, for derigennem at opfylde statens krav.
Projektet er således omfattet af de statslige vandplaner (2009-2027) for Isefjord og
Roskilde Fjord med indsatsnumrene ROS158, ROS161 og ROS162.
Restaureringsprojektet
Der tilkøres sten, grus og gydegrus samt stød/stammer. Materialet placeres hensigtsmæssigt langs vandløbet. Fra vandløbskant fordeles og udlægges råstoffer i
vandløbsbund. Der udlægges i alt:
• 391 stk. sten Ø200-400 mm
• 56 stød/stammer
• 87 m3 grusblanding (ærtesten, nøddesten og håndsten)
• 4 m3 gydegrus (nøddesten og singels)
Materiale (sediment på vandløbsbund) opgraves og planeres inden for vandløbets
arbejdsbælte i et ikke over 20 cm tykt lag.
Allerød Kommune har hørt berørte myndigheder inden denne afgørelse er truffet.
Der er ikke indkommet bemærkninger.
Bemærkninger
Du skal være opmærksom på, at afgørelsen kan påklages op til 4 uger efter offentliggørelsen. Hvis der klages over tilladelsen, får du straks besked herom. N til Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme at klagen har opsættende virkning.

Venlig Hilsen
Jakob Poulsen
Planlægger

Klagevejledning
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende
foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø
eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på kommunens
hjemmeside og udløber dermed den 2. august 2018.
Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til Allerød Kommune.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når
du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr.
for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende
en begrundet anmodning til Allerød Kommune. Kommunen videresender herefter
din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse
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om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.
Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.
Klagen har ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget
ansvar. Natur- og Miljøklagenævnet kan tillægge klagen opsættende virkning, herunder kræve igangsat arbejde standset, og ændre afgørelsen.
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