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Regulering af Ås Å st. 0 - 84 matr. nr. 5 bc Gørløse by, Gørløse
Hillerød Kommune har den 11. marts 2019 modtaget tilsagn fra
Nordsjællands Svæveflyveklub om frilægning af den opstrøms rørlagt
del af Ås Å.
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Hillerød Kommunes afgørelse
I medfør af § 17 i vandløbsloven1, meddeler Hillerød Kommune tilladelse til regulering af Ås Å fra st. 0 – 84 (rød streg på luftfoto).
Beskrivelse og baggrund for ansøgningen
Nordsjællands Svæveflyveklub henvendte sig til Hillerød Kommune i
starten af marts 2019 om afvandingsproblemer fra flyvepladsen. Ved
fælles tilsyn den 11. marts 2019 blev registrerede, at ved rørindløb
st. 0 stuver vandet op, men ved rørudløb st. 84 er der frit udløb.

1

Bekendtgørelse af lov om vandløb, LBK nr. 127 af 26/01 2017 og § 3 i BEK
nr. 834 af 27/06 2016 om vandløbsregulering og – restaurering.
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Problemet har været tilbagevendende og rørledning er i så dårlig
forfatning, at for at afhjælpe de akutte afvandingsproblemer har
det været nødvendigt at midlertidig opgrave strækningen.
Det er konkret registret at en udskiftning af rørene er nødvendig
for en acceptabel sikkerhed mod akutte sammenbrud i ledningen.
Vandløbet er åbent opstrøms og nedstrøms for rørlægningen, så
Nordsjællands Svæveflyveklub, der er grundejere, foretrække en åbning frem for udskiftning af rør jf. mail af d. 11. marts 2019.
Vandløbet er offentligt og Hillerød Kommune står for vedligeholdelsen. Da der ikke er tale om sædvanlig vedligeholdelse ved udskiftning af enkelte rør, som er omfattet af Kommunens vedligeholdelsespligt, agter kommunen at træffe afgørelse om, at åbningen skal behandles som et reguleringsprojekt efter reglerne i vandløbslovens kapitel 6.
I forbindelse med åbningen etableres anlægget i vandløbet i 1:2 på
strækningen og med samme bundkote som tidligere rørledning.
Projektet ændrer ikke på at Hillerød Kommune fortsat har vedligeholdelsespligten af vandløbet. Projektet forventes gennemført snarest muligt.
Hillerød Komme afholder udgifter til opgravning, der skønnes at
modsvarer vedligeholdelsesudgifter til udskiftning af enkelte rør og
efterfølgende reetablering. Nordsjællands Svæveflyveklub varetager
indbygning af opgravet jord i lunker i flyvepladsen. Indbygning må
ikke give anledning til terrænændring, der kræver landzonetilladels,e uden dette er givet forinden.
Der er ikke registreret nogen arter omfattet af Bilag IV i området.
Der er ikke registreret fortidsminder inden for projektområdet.

Begrundelse for tilladelse til frilægning
Frilægningen vil ikke medføre afvandingsmæssige- eller oversvømmelsesgener hos øvrige parter og heller ikke at forringe de biologiske værdier i vandløbet, og vurderes derfor 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 med mulighed for at
komme med indsigelser.
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Offentliggørelse med klageperiode
Tilladelsen bliver annonceret på Hillerød Kommunes hjemmeside
den 13. marts 2019 med en klageperiode på 4 uger.
Tilladelse må ikke udnyttes 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
Afgørelsen kan påklages jf. vandløbsloven § 84 til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:
 den, afgørelsen er rettet til,
 enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig
interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når
afgørelsen berører sådanne interesser.
Klagefrist er 4 uger og eventuelt klage skal sendes til Miljø– og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klageportalen ligger på
www.borger.dk og www.virk.dk og kan desuden findes via link på
Miljø– og Fødevareklagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk.
Der logges på www.borger.dk eller www.virk.dk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunerne. Det er en
betingelse for Miljø– og Fødevareklagenævnets behandling af en
klage, at der indbetales et gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis der
gives helt eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø– og Fødevareklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Hvis der er spørgsmål kan undertegnede kontaktes på mobil
72322182, Klima, Natur og Byplan, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød eller e-mail natur@hillerod.dk.

Med venlig hilsen

Jeff Rasmussen
Biolog
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Denne høring/klage er sendt til:







Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Slots- og Kulturstyrelsen
Museum Nordsjælland
Friluftsrådet
Danmarks Sportsfiskerforbund





Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Havelse Å-laug
Nordsjællands Svæveflyveklub
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