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Regulering af tilløb nr. 1 til Orebjergrenden 
 
  
 
 
Høring  
Gribskov Kommune har besluttet, at sende projektforslag om regulering af 
det offentlige vandløb tilløb nr. 1 til Orebjergrenden i høring til den 
24.01.2022 (vedlagt). 
 
En regulering af vandløb er et projekt, der kræver en screening i forhold til 
Miljøvurderingsloven. Med dette brev foretages der derfor også en høring 
om screeningsafgørelse for reguleringen af tilløb nr. 1 til Orebjergrenden. 
Screeningsafgørelsen afgør, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en 
miljøvurdering. Udkast til screening og screeningsafgørelse vedlægges. 
Høringsperioden i forhold til miljøvurderingsscreeningen er til den 
24.01.2022. 
 
Hvorfor får jeg dette brev 
Fordi du ejer en eller flere matrikler som er omfattet af den foreløbige 
nytteberegning for regulering af tilløb nr. 1 til Orebjergrenden, 
 

- enten fordi der er tinglyst en deklaration på din ejendom om 
vedligeholdelse af tilløb 1 til Orebjergrenden – se bilag 2 og 3. 

- eller fordi du er omfattet af nytteberegningen øst for Udsholtvejen – 
se tabel 8 på side 33 i projektbeskrivelsen samt bilag 3 

 
Eller fordi du ejer en matrikel som kan blive berørt af,  
 

- anlægsarbejdet eller  
- er høringsberettiget ift. screeningsafgørelsen – se bilag 1, berørte 

matrikler. 

 
 

  
 



 2/2 

Hvorfor beslutning om en regulering af tilløb nr. 1 til Orebjergrenden 
Formålet med projektet er at renovere en udtjent rørlagt 
vandløbsstrækning, for at sikre vandføringsevnen i røret samt at minimere 
antallet og den arealmæssige udstrækning af oversvømmelser i området. 
 
Der er tale om et såkaldt reguleringsprojekt efter vandløbsloven, hvor 
samtlige projektomkostninger fordeles efter den nytte, projektet har for den 
enkelte ejendom. 
 
Hvorledes nytten er beregnet og hvad nytteberegningen får af økonomiske 
konsekvenser for dig er beskrevet i projektbeskrivelsens punkt 6.2.1 og 
6.3.1 med regneeksempler. Du skal være opmærksom på, at 
omkostningsberegningerne kun er retningsgivende, idet de samlede 
projektomkostninger først kan opgøres endeligt når anlægsarbejdet er 
afsluttet. 
 
Projektbeskrivelsen med bilag kan også findes her   
https://gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/kyst-fredning-og-
natur/soeer-vandloeb-og-draen/vandloeb-og-draen/regulering-af-tilloeb-1-
til-orebjergrenden.  
Man kan også finde projektbeskrivelsen ved at gå ind på Gribskov 
Kommunens hjemmeside og søg på Orebjergrenden i søgefeltet og vælge 
første forslag ”Regulering af Tilløb 1 til Orebjergrenden.  
 
Der ligger i øvrigt de tidligere informationer om regulering af tilløb nr. 1 til 
Orebjergrenden samt et nyhedsbrev som bliver opdateret fra 2022. 
 
Har du spørgsmål til reguleringsprojektet, så kontakt: 
 

• Dennis Petersen 
Tlf. direkte: 72496807 
E-mail dpete@gribskov.dk 

Har du spørgsmål til screeningen i henhold til miljøvurderingsloven, så 
kontakt: 

• Jonna Højer Jensen 
Tlf. Direkte: 72496773 
Email: jhjen@gribskov.dk 

 
Har du indsigelser til reguleringsprojektet eller til miljøvurderingen så send 
dem enten ved direkte besvarelse af dette brev pr. Epost eller på e-mail til: 

• dpete@gribskov.dk 
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