HOFOR A/S
c/o HOFOR
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
CVR: 10073022
Att: Inger Mølgaard Andersen
Sendt pr. mail til: inma@hofor.dk

Tilladelse efter vandløbslovens §47

By og Miljø

Krydsning af de offentlige vandløb: Havelse Å, Kollerød Å
og Freerslevhegngrøften med råvandsledninger

4. december 2020

Tilladelse
Hillerød Kommune meddeler hermed tilladelse til krydsning over de offentlige
vandløb Havelse Å, Kollerød Å og Freerslevhegngrøften. Tilladelsen vil blive
givet i medfør af vandløbsloven1 §47, samt Bekendtgørelse om
vandløbsreguleringsbekendtgørelsen2 med nedenstående vilkår.
Tilladelsen vil blive givet med følgende vilkår;
At arbejdet udføres i henhold til det ansøgte, men med følgende tilføjelser,

1
2

-

at opstart for ledningsarbejdets udførelse anmeldes til Hillerød
Kommune mindst 2 dage før start.

-

at placering af ledningens overside er mindst 1 m under vandløbets
regulativmæssige bund.

-

at vandafledning fra vandløbet ikke hindres både under og efter
krydsningen af Havelse Å, Kollerød Å og Freerslevhegngrøften.

-

at materiale fra arbejdets udførsel ikke ender i vandløbet.

-

at fremtidig vedligeholdelse af ledningen påhviler ledningsejeren.

-

at ansøger påtager sig evt. erstatningskrav fra bredejere, der måtte
blive berørt af såvel selve arbejdet som f.eks. ødelagte rørledninger,
problemer med opstuvninger opstrøms og manglende vand nedstrøms.

-

at skader på vandløbene som følge af ledningens krydsning,
tilstedeværelse eller reparation skal udbedres og betales af ejer af
ledningen.

-

at udførelsen af ledningsarbejdet færdigmeldes til Hillerød Kommune
senest 14 dage efter færdiggørelse.

-

at der efter arbejdets udførelse fremsendes tegninger til Hillerød
Kommune, der viser ledningens endelige placering.
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Bekendtgørelse af lov om vandløb, LBK nr. 1217 af 25/11/2019
Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27/06/2016
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-

Hvor gravegruber står åbne natten over, skal der til enhver tid være
mulighed for, at vandrende padder der skulle falde i gruberne, har
mulighed for at kravle op igen. Dette gøres ved, at der i hver
gravegrube afgraves en rampe i ”væggen” af gruben. Rampen skal
etableres fra bunden af gruben og op til terræn med en hældning der
ikke er stejlere end 1:3 og i min. 50 cm bredde. Gravegruberne tjekkes
dagligt inden gravningen igangsættes. Eventuelle padder der er faldet i
gruberne optages og placeres i/ved et nærliggende vandhul eller
vådområde. Alternativt kan de sættes på åbrinken.

-

Alternativt til ovenstående vilkår, kan der opsættes midlertidigt
paddehegn rundt om gravegruberne, således at padder ikke kan falde i
gruberne. De midlertidige paddehegn kan åbnes på delstrækninger i
løbet af dagen, for at maskiner kan køre til og fra gruberne. Det valgte
paddehegn skal godkendes af kommunens Naturmyndighed, inden
opsætning.

-

Ovenstående afværgeforanstaltninger for padder skal iværksættes i
perioden 1. marts – 1. november, og udelukkende på følgende
strækninger af kildepladsen: Ved boring 4 og 5, samt mellem boring 16
til 22.

Redegørelse
Hillerød Kommune har den 13. november 2019 modtaget ansøgning fra
HOFOR, Vand.
Råvandsledningerne skal fungere som transportårer af drikkevand på
Attemose Kildeplads.
Ansøger

HOFOR, Vand v. Inger Mølgaard Andersen

Ledningsejer

HOFOR A/S, Ørestad Boulevard 35, 2300 København
S.

Ledningstype

ø400 mm PEH vandledning ved krydsning af
Freerslevhegngrøften, Havelse Å v. Ås Å samt Kollerød
Å.
ø315 mm PEH ved krydsning af Havelse Å to steder.

Arbejdsperiode

Ledningerne etableres ved styret underboring.
Boringen starter umiddelbart syd for Fruervadvej på
matr. nr. 53b, Harløse By, Tjæreby og fortsætter på
HOFORs arealer langs Havelse Å til kort før Hillerød
Motorvejensforlængelse på matr. 65b, Herlev By,
Herlev.
Projektet forventes udført i perioden 2021 – 2024.

Berørte matrikler

65b, Herlev By, Herlev

Krydsningsmetode

77a og 77b, Gørløse By, Gørløse
53a og 53b, Freerslev By, Nr. Herlev
53b Harløse By, Tjæreby

Side 2/9

Vandløb der
krydses

Freerslevhegngrøften: ca. st. 3.852
Havelse Å: ca. st. 6.270
Kollerød Å: ca. st. 7.776
Havelse Å: ca. st. 4.040
Havelse Å: ca. st. 3.790

Udgifter til anlæg
og vedligehold
afholdes af

Ledningsejeren HOFOR A/S

Se kort 1 for placering af krydsningerne, nederst i tilladelsen.
Lovgivning
Afgørelsen er truffet i henhold til vandløbsloven § 47 og
vandløbsreguleringsbekendtgørelsen §9. Afgørelsen begrundes med, at
krydsningen efter udførelse ikke skønnes at få væsentlig indflydelse på
vandløbene Havelse Å, Kollerød Å og Freerslevhegngrøften, hverken
afstrømningsmæssigt eller miljømæssigt.
Tilladelsen har ikke været i 4 ugers høring hos lodsejer og øvrige
høringsberettede jf. § 17 i vandløbsreguleringsbekendtgørelsen, da
krydsningen ikke skønnes at have indflydelse på vandløbets
afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.
Hvis tilladelsen ikke udnyttes inden 3 år, bortfalder den.
Denne tilladelse omhandler ikke forholdet til anden lovgivning. Vær
opmærksom på de tilfælde der kræver en gravetilladelse.
Vilkårene i tilladelsen er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder
over ejendommen. Vær opmærksom på eventuelle andre kabler, kloakrør og
lignende.
Offentliggørelse
Tilladelsen annonceres d. 4. december 2020 på Hillerød Kommunes
hjemmeside, samt sendes til eventuelle tilgrænsende lodsejere på
vandløbsstrækningen og øvrige klageberettigede. Der er 4 ugers klagefrist.
Forholdet til øvrig lovgivning
Vandplaner:
Havelse Å, Kollerød Å og Freerslevhegngrøften er målsat i den statslige
vandområdeplan for Sjælland til at opnå ”God økologisk tilstand”. Havelse Å
er registreret til ”moderat økologisk tilstand” i den nedre del af
projektstrækningen og ”dårlig økologisk tilstand” i den øvre del af
projektstrækningen. Kollerød Å er registreret til ”ringe økologisk tilstand” på
projektstrækningen. Freerslevhegngrøften er registreret til ”dårlig økologisk
tilstand” på projektstrækningen. Dvs. vandløbsstrækningerne opfylder ikke
målsætningen i dag. Projektet må ikke hindre mulighed for målopfyldelse.
Hillerød Kommune vurderer, at projektet ikke hindrer mulighed for
målopfyldelse, når reetablering af vandløbet sker efter tilladelsens anvisning.
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Habitatdirektivet:
Jf. habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 1 skal der foretages en
vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre
planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.
Nærmeste Natura 2000-område til projektområdet er Freerslev Hegn (H270),
som ligger ca. 500 nordøst for projektområdet (boring 5).
Udpegningsgrundlaget for Freerslev Hegn er naturtyperne bøg på muld
(9130), ege-blandskov (9160), elle-og askeskov* (91E0), rigkær (7230),
tidvis våd eng (6410) og hængesæk samt levested for stor kærguldsmed.
På grund af afstanden til habitatområdet vurderes det, at nærværende
afgørelse ikke vil medføre en direkte eller indirekte påvirkning, der kan have
væsentlig negativ effekt på habitatområdet. Denne tilladelse omfatter ikke
indvinding af grundvand, og dermed vil udnyttelsen af tilladelsen ikke påvirke
habitatområdet indirekte, i form af sænkning af grundvandet.
Hillerød Kommune vurderer således i henhold til habitatbekendtgørelsens § 6,
stk. 1 og § 7, stk. 6 nr. 5, at udnyttelse af nærværende dispensation i sig
selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke vil have
indvirkning på Natura 2000-områder.
Der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektet.
Bilag IV-arter (Strengt beskyttede arter efter bilag IV i EF-habitatdirektivet):
Habitatbekendtgørelsen fastlægger i § 10, stk. 1, og § 10, stk. 2, en pligt for
myndigheder til at varetage beskyttelseshensyn i forhold til yngle- eller
rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV, samt beskyttelsen af
planter.
Pligten indebærer, at myndighederne i forbindelse med vedtagelse af planer,
projekter eller afgørelser i sager skal sikre, at der ikke sker en beskadigelse
eller ødelæggelse af yngle – og rasteområder for bilag IV-arter. Samtidig skal
reglerne sikre, at planter på habitatdirektivets bilag IV ikke ødelægges.
Padder
Vandhuller langs Havelse Å/Kildepladsen er undersøgt for forekomst af bilag
IV-padder i 2015. I Attemosen, der ligger umiddelbart syd for den østlige del
af kildepladsen, yngler stor vandsalamander og spidssnudet frø i flere
vandhuller. Desuden yngler stor vandsalamander i et vandhul nord for boring
22. Det vurderes, at Attemosen (inklusiv den østlige del af kildepladesen) med
de udstrakte eng- og mosearealer, samt vandhuller, udgør et samlet yngleog rastested for de to paddearter. Spidssnudet frø yngler desuden i et vandhul
ca. 200 m nord for boring 4, ved den vestlige del af kildepladsen.
Derudover er der ikke registreret forekomst af bilag IV-padder på eller i
nærheden af kildepladsen.
Der er ikke søer eller vandhuller på selve kildepladsen som kan udgøre
ynglesteder for bilag IV-padder og der er ikke observeret rastende padder ved
besigtigelserne. Det vurderes dog, at eng- og mose arealer på den østlige del
af kildepladsen (mellem boring 18 – 22) kan fungere som rasteområde for
padder, herunder de to ovennævnte bilag IV-arter. Ved besigtigelse i maj
2020 blev der dog ikke observeret rastende padder her, formentlig på grund
af de tørre vejrforhold i perioden før og under besigtigelserne.
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De forholdsvis tørre eng-arealer på den øvrige del af kildepladsen (fra boring
1 – 18) vurderes kun i meget begrænset omfang, at fungere som
rasteområde for padder, da arealerne en stor del af paddernes aktive periode
vil være for tørre til at udgøre egnede rasteområder. Både topografien og
vegetationen på engområderne er meget monoton, og indeholder generelt få
skjul for padder.
Krydsningen af de 3 vandløb Havelse Å, Kollerød Å og Freerslevhegngrøften,
udføres som styret underboring. Efter endt anlægsarbejde tildækkes de
midlertidige gravegruber og selve krydsningerne vil efter udførelse ikke
påvirke bilag IV-padder. Ovennævnte vilkår sikrer, at der ikke er padder der
går til under udførelsen af anlægsarbejdet.
Naturbeskyttelsesloven:
Havelse Å, Kollerød Å og Freerslevhegngrøften er udpeget som beskyttede og
enhver tilstandsændring kræver en forudgående dispensation fra
naturmyndigheden jf. § 3 i naturbeskyttelsesloven3. Hillerød Kommune
vurderer, at krydsning af vandløbet, i den for ansøgningen beskrevne måde,
ikke berører vandløbet og dermed ikke medfører en tilstandsændring.
I forbindelse med de styrede underboringer skal der etableres midlertidige
gravegruber, hvor fra der bores gennem jordlagene. Flere af disse
gravegruber ligger i beskyttede naturområder, jf. naturbeskyttelseslovens § 3.
Hillerød Kommune meddeler særskilt tilladelse til etablering af midlertidige
gravegruber i beskytte natur.
Museumsloven
Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv.
Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal Museumslovens4 § 25-27
iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser,
udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få
en udtalelse om risikoen for fund af arkæologisk betydning, samt besked om
de finansieringsmæssige konsekvenser.
Findes der under jordarbejdet alligevel spor af fortidsminder, fx knogler,
flintredskaber, lerkarskår m.m., skal arbejdet standses, i det omfang det
berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Museum
Nordsjælland, v. Esben Aarsleff, tlf. nr. 7217 0410 og e-mail:
eaa@museumns.dk.
Miljøvurderingsloven
HOFOR oplyser, at det ansøgte projekt er en ændring af projektet ”HOFOR
Vand A/S’s regionale vandindvinding”, hvortil der i 2015 blev vedtaget en
VVM-tilladelse med tilhørende VVM-redegørelse, samt et kommuneplantillæg
af 25. april 2015. Ifølge reglerne i miljøvurderingsloven (bilag 2, pkt. 13a) er
det bygherres ansvar at tage stilling til, om en udvidelse/ændring kan
medføre væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet eller ej. HOFOR
vurderer, at det ansøgte ikke medfører væsentlige skadelige påvirkninger på
miljøet, hvorfor det ikke er screeningspligtigt jf. listepunkt 13a i
miljøvurderingsloven.
3

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 1217 af 28/09/2016

4

Bekendtgørelse af museumsloven, LBK nr. 358 af 08/04/2014
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Klagevejledning
Den endelige tilladelse kan efter vandløbsloven § 80 påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Ifølge vandløbsloven § 84 kan vandløbsmyndighedens
afgørelser påklages af:
• ansøgeren
• enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens
udfald
• en berørt nationalpark 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 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 den myndighed, der har truffet
afgørelsen. 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. 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 Miljøog Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Klagefristen er 4 uger fra annoncering af afgørelsen.
Har I spørgsmål i forbindelse med denne tilladelse, er I velkommen
til at kontakte undertegnede på direkte telefonnr. 7232 2143,
Klima, Natur og Byplan, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød eller email toca@hillerod.dk

Venlig Hilsen

Torben Carmes
Vandløbsmedarbejder

Kopi af afgørelsen sendt pr. e-mail til:

Side 6/9






Nationalpark Kongernes Nordsjælland, Esrum Kloster & Møllegård,
Klostergade 12, 3230 Græsted, e-mail:
knsj@danmarksnationalparker.dk
Slots- og Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553
København V, e-mail: post@slks.dk
Museum Nordsjælland v. Esben Aarsleff, Frederiksgade 11, 3400
Hillerød, e-mail: eaa@museumns.dk
Havelse Å og Pøle Å Ålaug v. Erik Gert Christoffersen Jensen, e-mail:
kontakt@freerslevkotel.dk
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Kort 1: Oversigtskort over området. Krydsningerne af vandløbene er markeret med blå
stjerner

Side 8/9

Side 9/9

