Skovsøhus Natur Aps
Verner Lauritsen
St. Frederikslund 8
4200 Slagelse
På vegne af
Amalie Andersen og Janick Klose
Lyngevej 22
3550 Slangerup

Tilladelse til åbning af rørlagt vandløb

By og Miljø

Lodsejer ønsker at åbne et rørlagt vandløb (dræn) til et åbent vandløb. I
samme forbindelse omlægges det i et nyt forløb.
Dato 17-09-2021

Lovgrundlag
Afgørelsen vil blive truffet med hjemmel i:
 Vandløbsloven1 § 37 (forbedring af de fysiske forhold ved
restaurering)
 Vandløbsregulerings- og restaureringsbekendtgørelsen2 § 25
(vedtagelse af restaureringsprojekt)
Baggrund
Lodsejer ønsker at åbne et rørlagt vandløb på sin ejendom. Samtidig
omlægges vandløbet mod øst.
Vandløbet er beliggende på Lyngevej 22, 3550 Slangerup.
Opmåling
Vandløbet er, til Hillerød Kommunes viden, ikke opmålt da det er privat.
Projektets parter
Ansøger:
Skovsøhus Natur Aps, Verner Lauritsen, St. Frederikslund 8, 4200 Slagelse

Berørte parter:
Matrikel
24, Uvelse By, Uvelse

Ejer

Tiltag

Amalie Andersen og Janick

Åbning og omlægning af dræn

Klose, Lyngevej 22, 3500
Slangerup

Beskrivelse af vandløbet
Klassifikation:
Eksisterende dræn er et privat vandløb. Vandløbet
er ikke omfattet af vandløbsregulativer. Hillerød
Kommune er vandløbsmyndighed for vandløbet.
Vandsystem:

1
2

Drænet formodes at afvande til Uvelse Å og indgår
dermed i Havelse Å-systemet. Havelse Å afvander til
Roskilde Fjord.

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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Målsætning:

Vandløbet er ikke målsat.

NBL § 3:

Vandløbet er ikke omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3. Nærmeste beskyttede
naturområde er beliggende ca. 275 m øst for
vandløbet.

Fysiske forhold:

Vandløbet er et dræn.

Projektets lokalitet:
Matr. nr.:
Uvelse By, Uvelse, nr. 24
Natura2000:

Projektområdet er ikke beliggende i natura 2000område.

Fredning:

Projektområdet er ikke fredet.

Figur 1: Oversigtskort viser ejendommen og projektområdet, hvor det eksisterende dræn
nedlægges og det nye åbne vandløbstracé.

Projektet
Formål
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Formålet med restaureringsprojektet er at åbne et rørlagt vandløb til glæde
for flora og fauna.
Projektbeskrivelse
At grave et nyt åbent vandløbstracé, som angivet på figur 1.
Tidsplan
Projektet forventes gennemført i 2021-2023
Økonomi
Projektet gennemføres af lodsejer.
Projektets effekter
Afvandingsmæssige forhold
Drænet åbnes og omlægges, og får en merlængde på ca. 10 m i forhold til
eksisterende forhold. Ud fra luftfotos er eksisterende tracé estimeret til ca.
135 m, mens nyt vandløbstracé estimeres til en længde på ca. 145 m.
Der er ikke udarbejdet vandspejlsberegninger, da der samlet set ikke ændres
på den afvandingsmæssige tilstand i vandløbet.
Miljømæssige forhold
Vandløbet er i dag et dræn med et forventet meget begrænset indhold af flora
og fauna.
En åbning af vandløbet forventes at kunne gavne smådyrsfaunaen samt flora
tilknyttet vandløb.
Tilladelsens vilkår
Tilladelse til restaureringsprojektet på Lyngevej 22, 3550 Slangerup meddeles
på følgende vilkår:


Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med ansøgningen
(vedlagt).



Projektet må kun etableres på matr. 24 Uvelse By, Uvelse.



Vandløbet skal på den nye strækning have et jævnt fald.



Vandløbet må ikke anlægges i en dybere kote end det eksisterende
dræn.



Brinkerne på den nye strækning må maksimalt have et anlæg på 1:1.
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Eventuelle eksisterende dræn tilsluttet den drænledning der
nedlægges, skal tilkobles den nye vandløbsstrækning for ansøgers
regning, således at afvanding for nabomatrikler ikke påvirkes.



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.



Anlægsarbejdet må ikke forårsage opstuvning af vand opstrøms i
vandløbet.



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



Lodsejer er pligtig til at vedligeholde vandløbet, så
afvandingsmulighederne opretholdes.



Såfremt der under anlægsarbejdet findes arkæologiske fund, skal
gravearbejdet straks indstilles og Museum Nordsjælland skal straks
orienteres.

Myndighedens vurdering
Det er Hillerød Kommunes vurdering, at en åbning af den rørlagte strækning
ikke vil påvirke eksisterende afvanding i området.
Høring
Hillerød Kommune har sendt restaureringsprojektet i 8 ugers høring, efter
vandløbslovens bestemmelser og bestemmelserne i bekendtgørelse om
vandløbsregulering og –restaurering m.v., hos interessenter og
interesseorganisationer i 8 uger fra 29. juni 2021 til 24. august 2021. Der er
indkommet høringssvar fra Museum Nordsjælland, som gør opmærksom på at
projektområdet ligger i nærheden af kultursarvsarealet sb 010308-52, og at
arbejdet skal indstilles ved arkæologiske fund.
Aktindsigt
Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør Forvaltningslovens3 §
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.
3

LBK nr. 433 af 22. april 2014, Bekendtgørelse af forvaltningsloven
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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
Bilag
 Ansøgning
Kopi til
 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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