
1 LBK nr. 1217 af 25/11/2019 
2 BEK nr. 834 af 27/06/2016 

Afgørelse om krydsningstilladelse af pøle å st. 

18.910 til Petri og Haugsted på vegne af TDC 
 

 

Projekt: 
Petri og Haugsted har på vegne af TDC ansøgt om krydsningstilladelse 

af pøle å st. 18.910. TDC ønsker at nedgrave en fibernet ledning under pøle 
å. Ledningen etableres ved en styret underboring.  

 

Afgørelse: 
Projektet godkendes hermed efter vilkårene neden for, jf. vandløbslovens1 

§ 47. 

 
For at udelukke risiko for påvirkning af vandløbet skal følgende vilkår for 

arbejdet overholdes: 
  

Ved underboringen skal der holdes en minimumsafstand til vandløbets 
regulativmæssige bund på 1,5 m. Regulativets bundkote er i st. 18.910: 

3,30m DVR90. Det vil sige, at top af den nye ledning, ikke må ligge højere 
end i kote: 4,80m DVR90 under pøle å. Hvis der er tvivl om den 

regulativmæssige bund, så gælder det, at der skal holdes en 
minimumsafstand på 1,5m til vandløbets faktuelle bund. 

 
Vandløbets bundkote skal kontrolleres før og efter arbejdets udførsel. Der 

må ikke ske ændringer af vandløbets forløb i forbindelse med arbejdets 
udførsel. 

 

Såfremt der sker uheld under arbejdet, skal vandløbsmyndigheden, dvs. 
Gribskov Kommune, straks kontaktes.  

 
Senest 14 dage efter arbejdets afslutning skal vandløbsmyndigheden 

modtage digital tegning af det udførte arbejde med koordinater og koter 
for krydsningsstedet. 

 
Afgørelsen kommer ikke i høring jf. bekendtgørelsen om vandløbsregulering 

og – restaurering2 § 17. 
 

 
 

Klagevejledning: 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. 
Klagen skal indgives inden 18/07/2022 

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, 
www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Gribskov Kommune via 
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for 

http://nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige 

myndigheder. 
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Gribskov Kommune. 

Hvis Gribskov Kommune fastholder afgørelsen, sender Gribskov Kommune 
klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked når 

klagen videresendes. 
 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden 
om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af 

Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, 
skal du sende en begrundet anmodning til Gribskov Kommune. Gribskov 

Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer 

afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget 
på www.nmkn.dk.” 

 
Eventuelle spørgsmål til afgørelsen 

Hvis I har spørgsmål til afgørelsen, er I velkomne til at kontakte mig på 
e-mail adresse: alela@gribskov.dk eller på telefonnr. 72 49 67 67. 

 

Bilag: 
Kortudsnit af pøle å st. 18.910, samt placering af underboringen.  

 
 

Afgørelsen er sendt til: 
- Petri og Haugsted 

http://www.nmkn.dk/

