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Nyt om reguleringsprojekt for Tinkerup Å 
 
Januar 2022 
Sagen opdateres ikke længere her i nyhedsbrevet, da de implicerede parter til 
reguleringssagen er reduceret til 5 og disse får tilsendt relevant materiale direkte. 
 
Februar 2021 
Parterne inviteres til forligsmøde.  
 
Januar 2021 
Intet nyt. 
 
December 2020 
Parterne får tilsendt svar på deres høringssvar. Det forventes at parterne tilskrives 
om forligsmøde senest i februar 2021. 
 
November 2020 
Det forventes at parterne bliver tilskrevet vedr. møde om forlig i december. 
 
Oktober 2020 
Inden kommunen kan træffe afgørelse om nyt reguleringsprojekt skal kommunen 
forsøge at forlige parterne ift. til udgiftsfordelingen. 
 
September 2020 
Der træffes afgørelse om nyt reguleringsprojekt med udgiftsfordeling samt 
besvarelse af høringssvar. Reguleringsprojektet fremsendes til de berørte parter 
med en klagefrist på 4 uger. 
 
August 2020 
Høringssvar skal evt. indarbejdes inden der træffes afgørelse om projektet. 
 
Juli 2020 
Nyt projektforslag om regulering af Tinkerup Å mellem Birkedalen og Almevej er 
den 8. juli sendt i 4 ugers offentlig høring. Høringsfrist er den 5. august 2020.  
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Høringsmaterialet kan ses her: 
https://www.gribskov.dk/hoeringer/2020/natur/forslag-til-regulering-af-tinkerup-
å-fra-birkedalen-til-almevej/ 

Samtidig er der truffet afgørelse om at reguleringsprojektet ikke skal 
miljøvurderes. Klagefrist er den 5. august 2020. 

Afgørelses kan ses her: 
https://www.gribskov.dk/afgoerelser/2020/miljoe/afgoerelse-om-ikke-
miljoevurdering-af-regulering-af-tinkerup-å/  

Maj/juni 2020 
Nyt reguleringsprojekt forventes at blive sendt i 4 ugers høring i slutningen af juni. 
Kun implicerede parter modtager brev herom. Projektet vil blive offentliggjort på 
hjemmesiden. 
 
April 2020 
Udvalgsmødet blev udsat fra den 24. marts til den 31. marts. 
 
Udvalget for Udvikling, By og Land besluttede på mødet den 31. marts, at 
projektets udgiftsfordeling skal udarbejdes efter den oprindelige 
udgiftsfordelingsstrategi med ejendomsværdi-vægtet nytte. 
 
Orbircon udarbejder nu et nyt reguleringsprojekt og kun dem som bliver parter i 
det nye projekt bliver skriftligt informeret fremover. 
 
Man kan stadig få informationer herom på hjemmesiden. 
 
Marts 2020 
Udvalget for Udvikling, By og Land behandler på udvalgsmødet den 24. marts en 
dagsorden vedr. hvilken udgiftsfordelingsstrategi der skal gælde for 
reguleringsprojektet for Tinkerup Å.  
 
Dagsordenen for mødet kan ses på kommunens hjemmeside senest 4 dage før 
mødets afholdelse.  
https://www.gribskov.dk/politik/moeder-og-referater/dagsordener-og-referater/ 
 
 
Februar 2020 
 
Intet nyt. 
 
Januar 2020 

Intet nyt. 

December 2019 

Intet nyt. 

https://www.gribskov.dk/hoeringer/2020/natur/forslag-til-regulering-af-tinkerup-%C3%A5-fra-birkedalen-til-almevej/
https://www.gribskov.dk/hoeringer/2020/natur/forslag-til-regulering-af-tinkerup-%C3%A5-fra-birkedalen-til-almevej/
https://www.gribskov.dk/afgoerelser/2020/miljoe/afgoerelse-om-ikke-miljoevurdering-af-regulering-af-tinkerup-%C3%A5/
https://www.gribskov.dk/afgoerelser/2020/miljoe/afgoerelse-om-ikke-miljoevurdering-af-regulering-af-tinkerup-%C3%A5/
https://www.gribskov.dk/politik/moeder-og-referater/dagsordener-og-referater/
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Oktober/november 2019 

Udvalget for Udvikling, By og Land har den 17. sept. 2019 truffet beslutning om 
strømpeforing af reguleringsprojektet for Tinkerup Å. 

Kommunens rådgiver Orbicon udarbejder projektforslag og udgiftsfordeling. 

September 2019 

Der træffes beslutning om et konkret reguleringsprojekt på udvalgsmøde for 
Udvikling, By og Land den 17. september 2019. 

August 2019 

Sommerferie 

Juli 2019 

Intet nyt.  

Juni 2019 

Intet nyt.  

Administrationen forventer, at sende nyt projektforslag om regulering af det 
offentlige vandløb Tinkerup Å mellem Birkedalen og Almevej i 4 ugers offentlig 
høring i august 2019. 

Maj 2019 

Intet nyt, se april 2019. 

April 2019 

Kommunen har bedt Orbicon om, at revidere projektforslagets anlægsbeskrivelse, 
økonomioverslag, konsekvensvurdering og udgiftsfordeling. Når det nye 
projektforslag ligger klar bliver det fremsendt til berørte parter. Der vil blive lagt en 
oversigt over hvilke matrikler der er omfattet af udgiftsfordelingen på 
hjemmesiden. 

Marts 2019 

Administrationen arbejder videre med udvalgets beslutning. 

Februar 2019 

Administrationen arbejder videre med udvalgets beslutning. 

Januar 2019 

Intet nyt, se november 2018 
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22.01: Udvalget for Miljø, klima og Kyst har besluttet at der skal findes en løsning 
som giver mindst mulig indgriben i de eksisterende forhold. Se link på 
hjemmesiden. 

December 2018 

Intet nyt, se november. 

November 2018 

Udvalget Udvalg for Miljø, Klima og Kyst har på udvalgsmødet den 19. november 
2018 ikke truffet beslutning i sagen om regulering af Tinkerup Å. 

Sagen bliver behandlet igen på næstkommende udvalgsmøde den 15. januar 2019. 

Oktober 2018 

Projektforslag om regulering af det offentlige vandløb Tinkerup Å fra Birkedalen til 
Almevej har været i offentlig høring. Der var frist d. 5. sep. 2018. Kommunen 
modtog 38 høringssvar. Hvidbog med høringssvar er sendt til lodsejerne. Sagen 
behandles af Udvalg for Miljø, Klima og Kyst d. 19. nov. 2018. 
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