Afgørelse om nedklassificering af Vandværksgrøften

Klima, Natur og
Byplan

Forslaget om at ændre Vandværksgrøftens status fra offentligt til privat har
været i 4 ugers høring fra den 6. juni til den 4. juli 2018. Der er ikke kommet
nogen bemærkninger til forslaget. Hillerød Kommune har derfor besluttet at
Dato 21-08-2018
træffe endelig afgørelse om nedklassificering af Vandværksgrøften. Afgørelsen
er truffet efter § 3 stk. 1 i bekendtgørelse om klassifikation og registrering af
Hillerød Kommune
vandløb nr. 127 af 26/01 2017.
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Sagsfremstilling
Byrådet i Hillerød Kommune besluttede den 30. maj 2018 at nedklassificere
Vandværksgrøften fra offentligt vandløb til privat vandløb.
Nedklassificeringen har baggrund i, at Hillerød Kommune er blevet opmærksom
på, at årsagen til at grøften blev offentlig var, at vandværket blev bygget (i
1972) og der var behov for at få bragt grøften i forsvarlig stand, så skyllevand
kunne udledes. Da Hillerød Forsyning i dag er udskilt fra kommunen, er det mere
hensigtsmæssigt, at forsyningen selv vil kunne varetage den nødvendige
vedligeholdelse.
Vandværksgrøften har lav naturværdi og er kraftigt reguleret. Grøften starter
ved Stenholt vandværk og har udløb i Esrum Sø. Grøftevandet formodes ’at sive
ukontrolleret ud flere steder fra de lavt liggende arealer’ jf. kendelse fra 5/5
1972. Grøften er 330 m. lang.

Vandløbet er ikke målsat, og det er ikke beskyttet i henhold til
naturbeskyttelseslovens § 3. Vandløbet ligger i NATURA 2000 område. Det er
vurderet, at vandløbet i dag ikke rummer potentiale som yngle- eller
rasteområde for særligt beskyttede dyrearter.
På baggrund af ovennævnte er det Hillerød Kommunes vurdering, at vandløbet
primært tjener til afledning af skyllevand. Samlet set er der derfor ikke offentlige
afvandings- eller miljømæssige interesser tilknyttet strækningen, som kan
begrunde, at vandløbet skal bibeholdes som offentligt.
Vandløbet nedklassificeres med virkning fra 31.december 2018. Kommunen
vedligeholder vandløbet i overensstemmelse med regulativet frem til
overdragelsestidspunktet. Den fremtidige vedligeholdelse samt udgiften hertil
overgår fra kommunen til Hillerød Forsyning. Vandløbet vil efter privatisering
fortsat være omfattet af vandløbsloven, og vedligeholdelse skal ske i
overensstemmelse hermed. Samtidig ophæves det gældende regulativ.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen
er 4 uger efter offentliggørelse.
Eventuel klage skal være skriftlig og skal indsendes direkte til Miljø- og
Fødevarekagenævnet inden klagefristens udløb. Klagen skal sendes direkte til
Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen på www.borger.dk eller
www.virk.dk. Medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet har
en klage opsættende virkning. Hvis der er klaget, må afgørelsen således ikke
udnyttes.
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800
kr. for virksomheders og organisationers vedkommende. Gebyret betales via
klageportalen. Vejledning om gebyr-ordningen kan findes på nævnets
hjemmeside. Nævnet vil ikke påbegynde klagebehandlingen, før gebyret er
modtaget.
Såfremt kommunens afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være
anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.
Offentliggørelse af afgørelsen
Afgørelsen offentliggøres på Hillerød Kommunes hjemmeside (www.hillerod.dk)
Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Jeff
Rasmussen på telefon 72322182.

Med venlig hilsen

Jeff Rasmussen
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