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Baggrund
Hillerød Kommunes vandløbsmyndighed har d. 20. august 2019
modtaget en ansøgning om etablering af stibro over Pøle Å, se
nedenstående billede. Etablering af stibroen er en del af udviklingen
af Ullerød Nord Etape 3, se mere i lokalplan 400 for Ullerød Nord.
Etablering af boer og lignende kræver tilladelse efter § 47 i
vandløbsloven1. I henhold til § 9 smhl. § 17 i
vandløbsreguleringsbekendtgørelsen2, kan vandløbsmyndigheden
fravige §§ 14-16, såfremt sagen angår en foranstaltning, som ikke
skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbs
afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold. Dette vurderer
vandløbsmyndigheden i dette tilfælde, hvorfor sagen ikke sendes i
forudgående høring.
Projektets formål
Formålet med projektet er at etablere en offentlig cykelsti mod
blandt andet Sophienborg Skole og Hillerød By.
Beskrivelse af vandløbet og området
Pøle Å er et offentligt vandløb med der til hørende regulativ. I regulativet
indgår, som hovedregel faste koter for bund, fald og bredde. På strækningen
hvor stibroen skal placeres er der ikke krav til en fast skikkelse. Vandløbet
henligger her som en lagune med variable dimensioner. Ved store
nedbørshændelser bypasses en del af vandføringen denne strækning, ved at
vandet indtages ved Hillerød Central Renseanlæg, og pumpes her fra, i rør, til
nedstrøms Sophienborg Allé
Pøle Ås opland skal findes i Gribskov, Hillerød By samt områderne umiddelbart
sydøst for byen, herunder en del af Store Dyrehave. Pøle Å er omfattet af de
statslige vandområdeplaner og er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3.
Pøle Å løber igennem flere Natura 2000-områder, herunder Gribskov og
Arresø, og ender i Roskilde Fjord.
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Pøle Å har i dag en samlet økologisk tilstand som ringe. Vandløbet er målsat i
vandområdeplanen til at opnå god økologisk tilstand.
Projektbeskrivelse:
I forbindelse med udvikling af nyt boligområde, er der et behov for at etablere
cykelforbindelse til blandt andet den nærliggende Sophienborg Skole. Denne
cykelforbindelse vil skulle krydse Pøle Å via en stibro.
Der etableres en betonbro, som er ca. 18,5 m lang. Broen består af et fag,
som spænder hen over vandløbet og er understøttet på pælefunderet
endevederlag placeret på vandløbets kronekanter.
Stibroens placering fremgår af nedenstående kort.
Stibroens bredde bliver ca. 4,4 meter. Stibroen påføres gelænder i metal.
Overfladebelægning laves i kunststof.

Konsekvensanalyse:
Afvanding:
Det er vurderet, at stibroen ikke har væsentlig indflydelse på Pøle Ås
vandføringsevne eller kapacitet.
Natur- og miljø:
Pøle Å er målsat i vandplanerne til at opnå god økologisk tilstand. Etablering
af den ansøgte stibro, vurderes ikke at få miljømæssig betydning for
naturtilstanden i Pøle Å, da det er kort strækning som overdækkes. Etablering
af stibroen påvirker ingen af den nedstrømsliggende Natura 2000-områder.
Bilag IV-arter (Strengt beskyttede arter efter bilag IV i EF-habitatdirektivet):
Der er konstateret spidssnudet frø i nærliggende vandhuller. Projektet får dog
ingen betydning for disse vandhuller.
Hillerød Kommuner har kendskab til hyppig aktivitet af bæver i Pøle Å og i
vådområder i forbindelse med Pøle Å. Projektet for ikke betydning for
vandføringen i Pøle Å, ligesom det vurderes at broens ringe størrelse ikke vil
påvirke naturindholdet i Pøle Å.
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Tilladelse:
I medfør af § 47 i vandløbsloven samt § 9 smhl. § 17 i
bekendtgørelsen om vandløbsregulering og –restaurering m.v.,
meddeler Hillerød Kommunes vandløbsmyndighed tilladelse til
etablering af stibro over Pøle Å ved Tulstrupvej, matr. nr. 7000i,
Ullerød By, Ullerød.
Tilladelsen bliver givet med følgende vilkår:
Vilkår
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

Stibroen etableres og placeres i overensstemmelse med fremsendte
oplysninger
Det skal sikres, at vandløbets vandføringsevne ikke påvirkes af projekt.
Materialer til stibroen må ikke være imprægnerede, malede eller på
anden måde behandlet med midler der kan være til skade for
vandløbet og dets flora og fauna.
Der må ikke, også under projekts udførelse, foretages foranstaltninger,
der hindrer vandets frie løb.
Der skal under arbejdets udførelse træffes foranstaltninger mod
nedskylning af materiale mm. i vandløbet. Såfremt der sker
nedskylning af materiale, skal det fjernes for byggeherres regning.
Såfremt stibroens tilstedeværelse forårsager skader på vandløbets
bund eller brinker påhviler det ejeren af stibroen at retablere disse.
Stibroen skal fjernes af den til enhver tid værende ejer, når den ikke
længere anvendes.
Ethvert ansvar som følge af stibroen påhviler ejeren af stibroen.
Stibroens tilstedeværelse må ikke hindre kommunens vedligeholdelse
af vandløbet, jf. regulativet for Pøle Å.
Den til enhver tid værende ejer af stibroen bærer alle følger med
hensyn til stibroen, i tilfælde hvor vandløbet skal uddybes, reguleres,
restaureres eller på anden måde ændres.
Arbejdets påbegyndelse og afslutning skal skriftligt meddeles til
Hillerød Kommune.

Økonomi og tidsplan:
Tilladelsen til etablering af stibro over Pøle Å gives til bygherre:
Hillerød Kommune, Trafik, Vej og Park, Trollesmindeallé 27, 3400
Hillerød. Projektet udføres og finansieres af bygherre efter de
oplysninger og vilkår der fremgår af denne tilladelse og det
indsendte ansøgningsmateriale.
Projektet forventes gennemført i forbindelse med afslutningen af
byggeperioden.
Fortidsminder
Hvis der under udførelsen af projektet stødes på spor af fortidsminder eller
oldsager i forbindelse med anlægsarbejderne skal arbejdet standses med det
samme, jf. museumslovens3 § 27. Bygherre skal meddele fundet til det lokale
arkæologiske museum: Museum Nordsjælland, Frederiksgade 9, 3400
Hillerød, tlf. nr. 7217 0240. Museet beslutter, hvornår bygherre kan
genoptage arbejdet.
3

LBK nr. 358 af 8. april 2014, Bekendtgørelse af museumsloven
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Klagevejledning
Afgørelsen kan efter vandløbslovens § 80, stk. 1 påklages til Miljøog Fødevareklagenævnet inden 4 uger.
Klageberettede iht. Vandløbslovens § 84 er:
• Ansøger
• Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig
interesse i sagens udfald
• En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om
nationalparker.
Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan I klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. I klager via Klageportalen, som I finder et
link til på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og
www.virk.dk.
I logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom I plejer,
typisk 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr.
for virksomheder og organisationer. Når I har tastet klagen ind i
Klageportalen, bliver I bedt om betaling af gebyr med betalingskort.
Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og I har
endeligt godkendt klagen.
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 måneder fra modtagelsen af dette brev jf.
naturbeskyttelseslovens § 88.
Hvis der er spørgsmål vedr. ovenstående er man velkommen til at kontakte
undertegnede på tlf.: 72 32 21 43 eller e-mail: toca@hillerod.dk
Med venlig hilsen
Torben Carmes
Natur- og vandløbsmedarbejder
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