Reguleringstilladelse til at nedlægge Stenfeltslillegrøftens
st. 0-172
I forbindelse med udviklingen af Ullerød Nord ønskes det
at nedlægge de øverste 172 m af Stenfeltslillegrøften for
at kunne gøre plads til en vej for bydelen.
Lovgrundlag
Afgørelsen vil blive truffet med hjemmel i:
•
•

Vandløbsloven 1 § 17 (regulering af vandløb)
Vandløbsregulerings- og restaureringsbekendtgørelsen 2 § 3 (regulering af vandløb)

Baggrund
Hillerød Kommune, Trafik, Vej og Park, ønsker at nedlægge 172 m
af Stenfeltslillegrøften da denne forløber hvor en ny vej er planlagt.
Ansøgers rådgivere har ved fysiske undersøgelser redegjort for at
der ikke er dræntilløb eller lignende den strækning som ønskes
nedlagt. Dette stemmer overens med oplysninger i vandløbsregulativet for vandløbet.
Opmåling
Vandløbet er senest opmålt i 2017.
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LBK. 1217 af 25. november 2019, Bekendtgørelse af lov om vandløb
BEK nr. 834 af 27. juni 2016, Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v.
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Projektets parter

HILLERØD
KOMMUNE

Ansøger:
Hillerød Kommune, Trafik, Vej og Park, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød
Kontaktperson: Projektleder Gitte Munk

Berørte parter:
Matrikel

Ejer

Tiltag

4b, Tulstrup By, Al-

Hillerød Kommune,

Nedlægning af vandløb

sønderup

Kommunale Ejendomme

Beskrivelse af vandløbet
Klassifikation:

Stenfeltslillegrøften er et offentligt vandløb, og der foreligger derfor et vandløbsregulativ. Hillerød Kommune er vandløbsmyndighed.

Vandsystem:

Stenfeltslillegrøften indgår i Pøle Å-systemet. Stenfeltslillegrøften løber til Pøle Å i
dennes station 395.Pøle Å udløber i Arresø og derfra til Roskilde Fjord.

Målsætning:

Stenfeltslillegrøften er ikke målsat i
Vandområdeplan 2015-2021 for Vanddistrikt Sjælland.

NBL § 3:

Stenfeltslillegrøften er ikke omfattet af §
3 i naturbeskyttelsesloven 3.
I umiddelbar nærhed af vandløbet findes
flere beskyttede naturtyper.

Fysiske forhold:

3

Stenfeltslillegrøften fremstår som et reguleret vandløb med ringe faldforhold.

LBK nr. 240 af 13. marts 2019, Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse
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Projektets lokalitet:

HILLERØD
KOMMUNE

Matr. nr.:

Tulstrup By, Alsønderup: 4b.

Natura2000:

Projektområdet er ikke beliggende inden
for Natura 2000-område. Nærmeste natura2000 område, i en afstand af ca. 1,3
km, er nr. 133 Gribskov, Esrum Sø og
Snævret Skov, herunder habitatområde
H117 og fuglebeskyttelsesområde F108.

Fredning:

Vandløbet eller vandløbets nærmeste
omgivelser er ikke fredede.

Figur 1: Oversigtskortet viser beliggenheden af vandløbet i Ullerød Nord. Selve projektstrækningen er angivet ved en rød cirkel

Projektet
Formål
Formålet med reguleringsprojektet er at nedlægge vandløbet på de
øverste 172 m hvor en ny vej skal anlægges. Da vandløbet på
denne strækning ikke har tilløb eller dræneffekt i forbindelse med
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den kommende udvikling af Ullerød Nord, ønskes strækningen
nedlagt.

HILLERØD
KOMMUNE

Projektbeskrivelse
Vandløbet fyldes op med overskudsjord fra lokalområdet.
Tidsplan
Projektet forventes udført i perioden ultimo 2020 til medio 2021.
Økonomi
Alle udgifter afholdes af Hillerød Kommune, Trafik, Vej og Park.

Projektets effekter
Afvandingsmæssige forhold
Da der ikke er dræntilløb eller lignende på strækningen vurderes
projektet ikke at have negativ afvanding af nærliggende ejendomme.
Miljømæssige forhold
Vandløbet fremtræder i dag meget fladt og reguleret uden væsentlig variation eller med en interessant flora eller fauna. Da vandløbet nedlægges ændres de miljømæssige forhold på strækningen,
men det er ikke noget som får væsentlig betydning for vandløbet
som helhed.
Tilladelsens vilkår
Tilladelse til regulering af Stenfeltslillegrøften meddeles på følgende vilkår:
•

Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med ansøgningen (vedlagt).

•

Bliver det nødvendigt, at ændre i projektet undervejs skal
Hillerød Kommune kontaktes inden ændringen igangsættes,
for en vurdering af hvorvidt der skal meddeles ny tilladelse.

•

Det skal sikres, at de afvandingsmæssige forhold i området
ikke forringes som følge af projektet.

•

Det skal sikres, at der ikke sker udvaskning af sand, jord,
sten og grus under og efter anlægsarbejdet.
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•

Ved kørsel og arbejde langs vandløbet, uden for projektstrækningen, skal det sikres, at brinker ikke bliver trykket.
Hvis der sker udskridning af brinker i forbindelse med anlægsarbejdet, så skal der ske reetablering.

HILLERØD
KOMMUNE

Myndighedens vurdering
Det er Hillerød Kommunes vurdering, at reguleringen af en kort
strækning af Stenfeltslillegrøften ikke vil have væsentlig negativ
påvirkning på vandløbet som helhed. Hillerød Kommune forventer
ikke, at projektets gennemførelse vil resultere i hverken negative
miljøpåvirkninger eller afvandingsmæssige udfordringer under eller
efter anlægsarbejdet.
Høring
Hillerød Kommune har sendt reguleringsprojektet i 4 ugers høring,
efter vandløbslovens bestemmelser og bestemmelserne i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v., hos interessenter og interesseorganisationer fra 8. oktober 2020 til 5. november 2020. Der er indkommet høringssvar fra Hillerød Kommune,
Kommunale Ejendomme, som angiver at de ikke har bemærkninger.
Aktindsigt
Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør Forvaltningslovens 4 § 9.
Godkendelse efter anden lovgivning
Denne tilladelse omhandler kun forhold, der behandles med hjemmel i vandløbsloven. En tilladelse omfatter ikke samtidig godkendelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv ansvarlig for, at alle
nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet før anlægsarbejdet sættes i gang.
Naturbeskyttelsesloven
Vandløbet er ikke beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.
Miljøvurderingsloven
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LBK nr. 433 af 22. april 2014, Bekendtgørelse af forvaltningsloven
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Hillerød Kommune har, i henhold til miljøvurderingsloven 5, foretaget en screening af restaureringsprojektet. Restaureringen er principielt omfattet af bilag 2, pkt. 10f (regulering af vandløb). VVMscreeningsskema samt afgørelse er vedlagt denne tilladelse.

HILLERØD
KOMMUNE

Museumsloven
Projektet berører ikke fortidsminder, og kræver dermed ikke dispensation fra Museumslovens 6 § 29e.
Væsentlighedsvurdering i forhold til Natura 2000-områder
og bilagsarter (beskyttelseskrævende dyr og planter)
I henhold til § 6 habitatbekendtgørelsen 7 skal alle planer og projekter, der kan påvirke et Natura 2000-område, underkastes en
vurdering af, om planen eller projektet i sig selv, eller i forbindelse
med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Hvis det ikke kan udelukkes, at planen eller projektet kan medføre en væsentlig påvirkning skal myndigheden
jævnfør habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2 foretage en nærmere
konsekvensvurdering af planen eller projektets påvirkninger af Natura 2000-området, under hensyn til bevaringsmålsætningen for
det pågældende område. Viser vurderingen, at planen eller projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der
ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det
søgte. Jf. § 7, stk. 8, punkt 1 er regulering (herunder restaurering)
af vandløb omfattet af kravene i § 6.
Bilag IV i habitatdirektivet indeholder en liste over beskyttelseskrævende dyre- og plantearter, som EU’s medlemslande er forpligtet til at beskytte. Både indenfor og udenfor Natura 2000-områderne. Disse arter betegnes i det følgende som bilag IV-arter. I
forhold til bilag IV-arter skal det sikres, at det ansøgte projekt ikke
forsætligt forstyrrer bilag IV-arter i deres naturlige udbredelsesområde eller beskadiger eller ødelægger arternes yngle- og rasteområde i arternes naturlige udbredelsesområde. Det er ikke tilladt at
gennemføre projekter, der kan beskadige eller ødelægge yngle- og
rasteområder for disse arter. Forudsætningen for dette er, at den
økologiske funktionalitet af et yngle– eller rasteområde for bilag
IV-arter opretholdes på mindst samme niveau som hidtil.

5
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LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
LBK nr. 358 af 8. august 2014, Bekendtgørelse af museumsloven
BEK nr. 1595 af 6. december 2018, Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
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Indledningsvist er der blevet foretaget en screening af, hvilke Natura 2000-områder, der ligger nærmest projektområdet og derved
potentielt kan påvirkes af projektet.

HILLERØD
KOMMUNE

Dernæst er der foretaget en såkaldt væsentlighedsvurdering, hvor
væsentligheden af eventuelle påvirkninger fra projektet vurderes i
forhold til de naturtyper og arter, der er udpegningsgrundlag for
de Natura 2000-områder, der vil kunne berøres af projektet.
Projektområdet i Stenfeltslillegrøften er ikke beliggende inden for
et Natura 2000-område. Der findes dog Natura2000-områder i
nærheden ligesom Pøle Å gennemløber flere områder. Disse er listet herunder:
Pøle Å løber gennem Natura2000-område nr. 133 Gribskov, Esrum
Sø og Snævret Skov samt Natura2000-område nr. 134 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose.
Udpegningsgrundlagene kan findes her: https://mst.dk/naturvand/natur/natura-2000/
Det er Hillerød Kommunes vurdering, at projektet ikke ændrer på
afstrømningen i Stenfeltslillegrøften eller den nedstrømsliggende
Pøle Å. Der ændres ligeledes ikke på jordbunds- eller fugtighedsforhold for nærliggende arealer og dermed udpegede naturtyper,
og dermed heller ikke for udpegede arter og fugle. Projektet kan
have en mindre positiv påvirkning på bestanden af bæklampret, da
gydemulighederne for denne øges, men da bestanden er stor i den
sydlige del af Esrum Sø og tilløb til denne, vurderes det ikke at påvirke bestanden væsentligt.
Det er på baggrund af projektets meget begrænsede påvirkning af
vandløbene og nærliggende arealer, Hillerød Kommunes vurdering,
at projektet ikke vil kunne påvirke de beskyttede områder negativt.
Hillerød Kommune har kendskab til at følgende arter kan forekomme i området: Vandflagermus, brunflagermus, langøret flagermus, sydflagermus, skimmelflagermus, troldflagermus, dværgflagermus, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø, springfrø og grøn mosaikguldsmed.
Det er Hillerød Kommunes vurdering, at reguleringsprojektet ikke
vil påvirke områdets samlede økologiske funktionalitet som levested samt yngle- og/eller rasteområde for de potentielle bilag IVarter. Der sker ikke fældning af træer, der ville kunne påvirke
eventuelle ynglende eller rastende flagermus. Vandløbsstræknin-

Side 7 af 9

gen er ikke egnet som leve- eller yngleområde for de nævnte padder eller grøn mosaikguldsmed. Vandløbene kan dog benyttes som
rasteområder, men projektet vurderes ikke at påvirke området
som rasteområde negativt.

HILLERØD
KOMMUNE

Offentliggørelse med klageperiode
Tilladelsen bliver annonceret på Hillerød Kommunes hjemmeside
den 16. august 2019 med en klageperiode på 4 uger.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede tilladelse, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
Når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager, kan
tilladelsen udnyttes.
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 Miljøog 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.
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Hvis der er spørgsmål vedr. ovenstående er man velkommen til at

HILLERØD
KOMMUNE

kontakte undertegnede på tlf.: 72 32 21 43 eller e-mail:
toca@hillerod.dk
Med venlig hilsen
Torben Carmes
Natur- og vandløbsmedarbejder
Bilag
•
•

Ansøgning
Afgørelse om ikke-VVM

Kopi til
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Hillerød Kommune, Kommunale Ejendomme, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød; ejendomme@hillerod.dk
Dansk Botanisk Forening, Botanisk Museum, Gothersgade
130, 1123 København K; nbu@botaniskforening.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100
København Ø; dnhilleroed-sager@dn.dk og dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Hillerød Afdeling; hilleroed@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Hovedafdelingen, Vesterbrogade 140, 1620 København V.; natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Hillerød lokalafdeling, v. Stig
Englund, Bolandsvang 17, 3400 Hillerød; hilleroed@dof.dk
Slots- og kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2,
1553 København V.; post@slks.dk
Museum Nordsjælland, Frederiksgade 9, 3400 Hillerød;
post@museumns.dk
Ølsted Frederiksværk Sportsfiskerforening, vandplejegruppen, v/ Kai Larsen; kajlarsen103@msn.com
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten,
post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Friluftsrådet Kreds Nordsjælland, nordsjaelland@friluftsraadet.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk
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24. september 2020

Notat

Hillerød Kommune - By og Miljø
Ullerød Nord - Etape 3
Stenfeltslillegrøften

Projekt ID: 10402707
Ændret: 24-09-2020 13:14
Revision:
Udarbejdet af JABP

Ansøgning om regulering af åben delstrækning af
det offentlige vandløb Stenfeltslillegrøften station
0 – 172

Kontrolleret af JOPE
Godkendt af HPE

NIRAS A/S søger hermed på vegne af Hillerød Kommune, Trafik, Vej og Park om
tilladelse i henhold til vandløbsloven til et reguleringsprojekt omhandlende sløjfning af en 172 meter lang åben delstrækning af det offentlige vandløb Stenfeltlillegrøften. Reguleringsprojektet vil omfatte delstrækningen fra station 0 til station
172.
Lovgrundlag:
Der søges om tilladelse til reguleringsprojektet i henhold til:

Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 (Vandløbsloven).
o
§ 161 (Regulering af vandløb).
o
§ 172 (Regulering kun efter vandløbsmyndighedens bestemmelser).


Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og –restaurering m.v. (Regulerings- og restaureringsbekendtgørelsen)
o
§ 33 (Regulering kun efter vandløbsmyndighedens bestemmelser).

Kort redegørelse for formål/begrundelse:
I forbindelse med etablering af Stamvejen, der anlægges for at sikre trafikbetjeningen af det nye byområde Ullerød Nord, har det vist sig, at delstrækningen st. 0172 af Stenfeltslillegrøften ligger, hvor vejens tracé er projekteret til at ligge. Det
ønskes derfor, at delstrækningen sløjfes. Delstrækningens forløb ift. vejtracé kan
ses på foto 2 på bilag 1.
Naturafdelingen i Hillerød Kommune har tidligere udarbejdet en dispensation til
blødbundsudskiftning, der berører det § 3-beskyttede moseområde ved Stenfeltslillegrøften, der kan ses på figur 3.

§ 16. Ved regulering af et vandløb forstås ændring af vandløbets skikkelse, herunder
vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg, medmindre foranstaltningerne
er omfattet af kapitel 8 eller kapitel 10.
2
§ 17. Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.
3
§ 3. Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.
1

NIRAS A/S

T:

+45 4810 4200

www.niras.dk

Nordre Farimagsvej 16, 1.tv.

D:

+45 3084 3657

CVR-nr. 37295728

4700 Næstved

E:

JABP@NIRAS.DK

FRI, FIDIC

1
Ansøgning_Sløjfning af delstrækning af Stenfeltslillegrøften

I Dispensation til midlertidigt indgreb i beskyttet mose samt til kompenserende naturplejetiltag af 25. august 2020 (Sag 11/84620) blev der stillet en række vilkår,
der skulle opfyldes i forbindelse med dispensationen. Vilkår 8 lød:


Der skal i videst muligt omfang etableres naturlig vandstand i mosen. Dette
skal ske ved at tilkaste/sløjfe den grøft der løber lige øst for mosen. Dette kan
først udføres, når projektet er godkendt efter vandløbsloven. Ovenstående skal
være udført senest d. 1. marts 2021.

Sløjfning af delstrækningen af Stenfeltslillegrøften er derfor nødvendig ift. dispensationen til blødbundsudskiftning, der igen er nødvendig ift. det overordnede projekt med anlæggelse af den nye stamvej.
Forundersøgelser:
Der er foretaget en søgegravning opstrøms for vandløbets station 0 for at fastslå
om der eventuelt var et privat rørtilløb, der havde udløb i starten af vandløbet.
Foto 1 på bilag 1 viser søgegravningen. Der blev ikke fundet nogen rørtilløb til
starten af vandløbet.
Der er yderligere foretaget besigtigelse langs den omhandlede delstrækning fra
station 0-172 for at lokalisere evt. rørtilløb/-udløb på strækningen. Der blev ved
besigtigelsen ikke konstateret rørtilløb/-udløb.
Jf. Regulativ for Stenfeltlillegrøften og Freersvanggrøften af 12. november 2002 er
der ikke registreret tilløb på den omhandlede delstrækning. Det første tilløb, der er
registreret er et Ø10 rørtilløb i station 319.
Vedr. afvanding af området samt miljø:
Som nævnt er der ikke konstateret rørtilløb til strækningen, der ønskes sløjfet.
Ved ovennævnte besigtigelse blev det yderligere konstateret, at stækningen var
udtørret. Vandløbet er ikke naturligt men gravet som en åben drængrøft med henblik på at forbedre den landbrugsmæssige udnyttelse af området.
Vejen, der placeres oven på en del af den sløjfede vandløbsstrækning vil få sin
egen vejafvanding. Herudover vil den nye bydel Ullerød Nord, der anlægges tæt
ved den resterende sløjfede strækning få sin egen afvanding i form af omfangsdræn og separatkloakering, der anlægges ifm. byggemodningen og byudviklingen.
Endelig, så er det i § 3-dispensationen af 25. august 2020 stillet som et vilkår, at
vandløbsstrækningen sløjfes for at sikre etablering af en naturlig vandstand i det
nærliggende moseområde. Det vurderes derfor ikke, at sløjfning af vandløbsstrækningen vil påvirke afstrømningen i området i øvrigt væsentligt og under ingen omstrændigheder påvirke afvandingen fra nabalodsejere i området.
På baggrund af besigtigelsen, hvor det blev konstateret, at vandløbsstrækningen
var udtørret og der ikke blev konstateret tilløb til strækningen, der kunne tilføre
vand til strækningen vurderes det, at strækningen har en meget begrænset værdi
som vandløbsbiotop, og at en sløjfning af vandløbsstrækningen ikke vil have væsentlige miljømæssige konsekvenser.
Projektets parter:
Ansøger:
Hillerød Kommune, Trafik Vej og Park, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød
v/Gitte Munk
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Fysisk berørte parter:
Navn
Hillerød Kommune,
Kommunale Ejendomme

Adresse

Trollesmindealle 27,
3400 Hillerød

Beskrivelse af vandløbet:
Klassifikation:

Matrikel
nr.
4b

Ejerlav

Tulstrup By, Alsønderup

Stenfeltslillegrøften er et offentligt vandløb.
Stenfeltslillegrøften er omfattet af Regulativ for
Stenfeltslillegrøften og Freersvanggrøften af 12. november 2002.
Hillerød Kommune er vandløbsmyndighed.

Vandsystem:

Stenfeltslillegrøften indgår i Pøle Å-vandløbssystemet.

Målsætning:

Stenfeltslillegrøften er ikke målsat i henhold til MiljøGIS4 for Vandområdeplanerne 2015-2021.

NBL § 3:

Stenfeltslillegrøften er på projektstrækningen ikke
omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven5.

Fysiske forhold:

På projektstrækningen har Stenfeltslillegrøften jf.
regulativet en bundbredde på 80 cm. Fra station 0
til station 319 har vandløbet et fald på 0,8 ‰.
Strækningen station 0-172 har et lige kanalagtigt
forløb uden fysisk variation. Vandløbet er pt. udtørret på projektstrækningen.
Foto 1 og 2 på bilag 1 til denne ansøgning viser fotos fra 24. og 30. august 2020 af den omhandlede
strækning af Stenfeltslillegrøften.

Projektets lokalitet:
Matr. nr.:
Natura 2000:

4
5

4b Tulstrup By, Alsønderup
Projektområdet er ikke beliggende inden for et Natura 2000-område.

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv2-bek-2019
Bekendtgørelse nr. 240 af 13.03.2019 af lov om naturbeskyttelse.
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Figur 1:

Oversigtskort. Den røde cirkel markerer delstrækningen st. 0-172 af Stenfeltslillegrøften, der ønskes sløjfet. Målestok er angivet i nederste højre hjørne. Baggrundskort © SDFE, 22.09.2020/WMS-tjeneste, skærmkort.

Figur 2:

2019 luftfoto. Den røde cirkel markerer delstrækningen st. 0-172 af Stenfeltlillegrøften, der ønskes sløjfet. Målestok er angivet i nederste højre hjørne. Baggrundskort © SDFE, 22.09.2020/WMS-tjeneste, Ortofoto forår 2019.

Beskrivelse af projektet:
I forbindelse med anlæggelsen af Stamvejen sløjfes delstrækningen af grøften. På
en del af den sløjfede vandløbsstrækning anlægges en del af vejen og den resterende delstrækning af vandløbet fyldes op med ren overskudsjord fra området.
Der er ikke registreret jordforurening i området og området er heller ikke områdeklassificeret.
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Udgifter til projektet:
Udgiften til sløjfning af delstrækningen af grøften afholdes af ansøger Hillerød
Kommune, Trafik Vej og Park, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.
Projektet forventes at koste omkring 5.000 kr. Projektets omkostninger er svære
at fastsætte præcist, da der er tale om at 172 meter grøftestrækning, der skal fyldes op med jord. Maskinerne er i området i forvejen og vil kunne udføre opgaven i
forbindelse med det øvrige anlægsarbejde. Den forventede omkostning er vurderet
ud fra en timepris på 850 kr. ekskl. moms for en dozer.
Fremtidig vedligeholdelse:
Strækningen station 0-172 af Stenfeltlillegrøften sløjfes og vil fremadrettet ikke
kræve vedligeholdelse.
Vedligeholdelse af den øvrige strækning af Stenfeltlillegrøften fra station 172 og
nedstrøms påhviler vandløbsmyndigheden i Hillerød Kommune i henhold til vandløbets regulativ.
Forventet tidsplan:
Arbejdet igangsættes lige så snart den nødvendige myndighedsgodkendelse foreligger.
Vedr. høring og evt. godkendelse:
Ansøger er bekendt med, at projektet i henhold til vandløbsloven skal fremlægges
og der skal indhentes udtalelser fra interesserede myndigheder og berørt lodsejer
samt at projektet skal sendes i 4 ugers offentlig høring, hvorefter der er en 4
ugers klageperiode.
Vedr. VVM-screening:
Ansøger er bekendt med, at vandløbsmyndigheden i henhold til § 21, stk. 1 i Bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven) foretager en
screening af reguleringsprojektet. Regulering af vandløb er omfattet af bilag 2,
pkt. 10f.
Ansøger har udfyldt et VVM-anmeldeskema vedr. projektet og vedlagt til denne
ansøgning.
Vedr. dispensation fra § 3 i naturbeskyttelsesloven:
Ansøger er bekendt med, at projektet kan kræve en vurdering i forhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Selve vandløbsstrækningen, der reguleres er ikke § 3-beskyttet, men på en 118 meter lang strækning fra st. 0 til st. 118 løber vandløbet
langs med et område, der er registreret som § 3-beskyttet mose.
Som nævnt ovenfor ønskes vandløbsstrækningen bl.a. sløjfet for at sikre etablering af en naturlig vandstand i moseområdet.
Hillerød Kommune er myndighed på området og ansøger afventer kommunens
vurdering af om sløjfning af vandløbsstrækningen vil kræve yderligere sagsbehandling ift. den beskyttede mose.
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Figur 3:

Beskyttet natur. Den røde linje markerer delstrækningen st. 0-172 af Stenfeltslillegrøften, der ønskes sløjfet. Matrikelskel er angivet ved de gule streger. Beskyttede naturtyper er angivet med signaturforklaring i øverste venstre hjørne. Målestok er angivet i nederste højre hjørne. Baggrundskort © SDFE, 22.09.2020/
WMS-tjeneste, Ortofoto forår 2019, matrikelkort samt beskyttede naturtyper.

Nærværende ansøgning om vandløbsregulering indsendes på vegne af Hillerød
Kommune, Trafik Vej og Park, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød v/Gitte Munk efter aftale.

Hvis der er spørgsmål vedr. nærværende ansøgning kan de stilles til Holger Petersen, NIRAS på mail hpe@niras.dk eller tlf.: 21 71 23 05.

Høringsmateriale mm. bedes sendt til:
 Hillerød Kommune, Trafik Vej og Park, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød
v/Gitte Munk, gimu@hillerod.dk
Med kopi til:
 Holger Petersen, NIRAS, Sortemosevej 19, 3450 Allerød, hpe@niras.dk

Med venlig hilsen
Holger Petersen

Vedlagte bilag:
Bilag 1: Fotos af den omhandlede delstrækning af Stenfeltslillegrøften
Bilag 2: VVM-ansøgningsskema – Regulering af Stenfeltslillegrøften.
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Bilag 1: Fotos

Foto 1:

Foto af starten af Stenfeltslillegrøften i station 0. Fotoet er taget i nedstrøms retning og viser den søgegravning, der blev foretaget for at lokalisere eventuelle rørtilløb i starten af vandløbet. Foto er taget den 24. august 2020.
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Foto 2:

Dronefoto af starten af Stenfeltslillegrøften. Foto er taget i opstrøms retning og
viser starten af vandløbet, der er omkranset af en rød polygon. Af fotoet kan man
også ane det planlagte vejtracé. Foto er taget den 30. august 2020.
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Hillerød Kommune
Natur, Miljø og Klima
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

Afgørelse i henhold til lov om miljøvurdering for
Stenfeltlillegrøften
By og Miljø har den 24. september 2020 modtaget en ansøgning efter
lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM),
(Miljøvurderingsloven). Ansøgning er vedlagt som bilag 1 til denne
afgørelse.
Projektbeskrivelse
I forbindelse med anlæggelsen af Stamvejen, der skal sikre
trafikbetjeningen af det nye byområde Ullerød Nord sløjfes en
delstrækning af Stenfeltlillegrøften fra station 0 til station 172. På en del
af den sløjfede vandløbsstrækning anlægges en del af vejen og den
resterende delstrækning af vandløbet fyldes op med ren overskudsjord fra
området.
Der er ikke registreret jordforurening i området og området er heller ikke
områdeklassificeret.
Det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 punkt 10f
anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og
regulering af vandløb.
Forud for Hillerød Kommunes afgørelse er der foretaget høring af
Miljømyndigheden og Naturmyndigheden.
Afgørelse
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening efter
miljøvurderingsloven vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet
væsentlig, og der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport
(ikke VVM-pligt).
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er
beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de
miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.
Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven. Myndighedens vurdering
af de miljømæssige konsekvenser af projektet er vedlagt som bilag 2.
I afgørelsen er der især lagt vægt på:




Projektet er med til at sikre etablering af en naturlig vandstand i
mosen.
Der vil ikke ske bebyggelse eller befæstelse af arealer i forbindelse
med det anmeldte projekt.
Der vil ved sløjfning af vandløbsstrækningen ikke være behov for
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grundvandssænkning.
Evt. støvgener vil begrænse sig til anlægsområdet og være af kortvarig
karakter.
Nærmeste fortidsmindeareal areal ligger ca. 900 meter væk.
Nærmeste arealfredningen ligger 1,4 kilometer væk.
Nærmeste Natura 2000-område ligger 550 meter væk.

Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på Hillerød Kommunes hjemmeside
www.hillerod.dk den 17. november 2020.
Klagevejledning
Du kan klage over retlige spørgsmål jf. §49 i lov om miljøvurdering af
planer og programmer, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen
ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe
afgørelser efter.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen,
hvilket vil sige senest den 16. december 2020.
Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og
www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet skal du skrive
”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til
Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt
vejledningen i Klageportalen.
Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder,
organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler
gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen
bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt
godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for MiljøFødeklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af
klagefristen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage,
hvis der er klaget udenom Klageportalen, klagen er indkommet for sent
eller gebyret ikke er betalt.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende
en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, Nævnenes
Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.
Du kan læse mere om Miljø- og fødevareklagenævnet, og om
hvordan klagesagen behandles på:
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-ogfoedevareklagenaevnet/.
Med venlig hilsen
Mikael Mundt

Kopi af afgørelsen er sendt til Miljø- og Fødevareministeriet - mfvm@mfvm.dk

Side 2/2

