Til bredejere og
klageberettigede organisationer

Regulering af Teglværksgrøften st. 209 – 550 matr. Nr. 1ec
og 1 eb Hillerødsholm, Hillerød Jorder.

Klima, Natur og
Byplan

Projektet omfatter en frilægning af ca. 350 meter rørlagt
vandløb, samt udlægning af groft materiale i form af grus og
sten i forskellig størrelse. Det eksisterende og nye forløb er vist på
kortudsnittet på næste side. Det drejer sig om er den nedre rørlagte
del af det offentlige vandløb Teglværksgrøften.

Dato 02-08-2019

Projektet forudsætter tilladelse efter vandløbslovens § 17, jf.
§ 3 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv. og
dispensation i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven blev givet den 1. juli 2019.
Dispensationen blev givet på følgende vilkår:
• Gravearbejdet i mosen skal ske så skånsomt som muligt og i
perioden 1. september – 1. marts.
• Det materiale der opgraves i den beskyttede mose, må ikke
deponeres i beskyttede naturtyper.

Hillerød Kommune
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Tlf. 7232 0000
Fax 7232 3213
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Sag 17/36890

Der er ikke modtaget klager over denne afgørelse.
Forslaget har endvidere været i 4 ugers offentlig høring efter
vandløbsloven med mulighed for at komme med indsigelser. Der er
modtaget et høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening og
Sportsfiskerforening, som ikke giver anledning til ændringer.
Desuden er projektet omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt
10f, Anlæg af vandveje, kanalbygning og regulering af vandløb (BEK.nr.
1225 af 25/10/2018) og er derfor VVM-screenes for eventuel VVM-pligt.
Hillerød Kommune foretog denne screening samtidig med projektet var i
offentlig høring, og der er meddelt en egentlig screeningsafgørelse.
Da frilægningen ikke medføre afvandingsmæssige- eller
oversvømmelsesgener, forringer de biologiske værdier i vandløbet
og der foreligger endelig afgørelse efter anden lovgivning, giver
Hillerød Kommune hermed endelig tilladelse til reguleringsprojektet
jf. Vandløbsloven § 17.
Klagevejledning er angivet i slutning af brevet og fristen for klage er
den 30. august 2019.
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Bagrund
Formålet med frilægningen er at forbedre levevilkårene for dyre- og
plantelivet i vandløbet. Tilstanden er bestemt af tilstanden for smådyr
(DVFI). DVFI betegner faunaklasse og angives med heltal fra 1 til 7,
hvor faunaklasse 1 angiver et ensidigt eller manglende dyreliv og
faunaklasse 7 angiver et meget varieret dyreliv. Der er udført DVFI
undersøgelser i åbne dele af Teglværksgrøften åbne del i 2008. DVFI
var 6. Her forekommer slørvingen Leuctra Hippopus og vårfluen
Sericostoma personatum. Disse arter vil have stor fordel af en åbning
af strækningen. Andre rentvandskrævende arter vil ligeledes antagelig
kunne kolonisere strækningen.

Figur 1. Teglværksgrøften. Eksisterende forløb angivet med blå. Nyt frilagt forløb med rød.
Rødbrune streger er matrikelgrænser og skraverede områder er beskyttede områder.
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På vestsiden af vandløbet er arealerne beskyttet som §3 mose og sø.
Afvandingen af disse arealer sker via eget dræn og grøfter og vil være
uændret. På østsiden ligger 2 meget små områder, der er registreret
som beskyttet, hvor rørlægningen løber igennem. Frilægning vil ske
igennem disse områder og der er givet dispensation til frilægningen
igennem disse. Der er ikke registreret nogen arter omfattet af Bilag IV
i projektområdet.
Hillerød Kommune forventer, at frilægningen udføres inden udgangen
af 2019. Det forventes at projektet kan realiseres inden for 2 uger.
Hillerød Kommune afholder alle udgifter til projektet.
Vandløbet er på projektstrækningen omfattet af Regulativ for
Teglværksgrøften af 28. februar 2003. Den frilagte strækning vil
anlægges med samme bundkote og fald. Dræntilløb der måtte
påtræffes gives nyt udløb til det åbne vandløb.
Der er ikke registreret fortidsminder indenfor projektområdet.
Offentliggørelse med klageperiode
Tilladelsen bliver annonceret på Hillerød Kommunes hjemmeside
den 2. august 2019.
Tilladelse må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet.
En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede
tilladelse, medmindre klagenævnet bestemmer andet.
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.
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Hvis der er spørgsmål kan undertegnede kontaktes på mobil
72322182, Klima, Natur og Byplan, Trollesmindeallé 27, 3400
Hillerød eller e-mail natur@hillerod.dk.
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra d.d.
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

Denne afgørelse er sendt til:
•
•
•
•
•
•

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

•
•

Nordsjællands Svæveflyveklub

Nationalpark Kongernes Nordsjælland
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