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Tilladelse til omlægning af dræn over matr.nr. 5 h 
Ammendrup mfl. 
 
  
Tilladelse 
Bonefeld & Bystrup A/S ansøger på vegne af Ammendrup Park Aps om 
tilladelse til at omlægge eksisterende drænledning. 
 
Gribskov Kommune træffer afgørelse om tilladelse til at omlægge det 
eksisterende dræn. Klagefristen er 2. august 2022. 
 
Tilladelsens grundlag er den fremsendte ansøgning af 19. april 2022 samt 
en påtegning til deklaration til omlægning f dræn mv, vandløbsloven og 
bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering. 
 
Omlægningen er foretaget, så denne tilladelse skal ses som en 
lovliggørelsessag. 
 

 

Sag: 06.02.03-P19-10-22 
 
5. juli 2022 
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Formål 
Drænledningen omlægges pga. af en byggemodning af den tidligere 
matrikel 5 h Ammendrup By. Da drænledningen ellers ville gå tværs under 
flere ejendomme.  
 
Projektbeskrivelse 
Det eksisterende dræn omlægges i skellet mellem 3 fm og 5 h Ammendrup 
By, hvor der sættes en brønd (ikke med på tegning) og lægges uden om 
ejendommene på et grønt areal 5 h Ammendrup By. Derefter knækker 
drænet ca. 90 grader mod syd i en brønd (ikke med på tegning) og løber 
langs skellet til 12 b Ammendrup indtil den tilsluttes det eksisterende dræn i 
en brønd. 
 
Det er blevet oplyst, at dimensionen på det eksisterende dræn er en 150 
mm betonledning og at den omlægges med en 160 mm pvc ledning. 
 
Det eksisterende dræn som bliver omlagt, bliver ikke længere vedligeholdt 
og betragtes fremover ikke længere som et dræn under vandløbslovens 
bestemmelser. 
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Projektets parter 
Matrikel 5 h m.fl. Ammendrup By -Ammendrup Park Aps/Bonefeld & Bystrup 
A/S 
Matrikel 3 fm Ammendrup By – Helsinge Fjernvarme 
Matrikel 12 b Ammendrup By – Vivian og Kira Nina du Plessis de Richeileu 
 
Kommunens bemærkninger 
Det vurderes at omlægningen af drænet ikke ændre væsentligt på den 
hydrauliske vandføring. Og at omlægningen tilgodeser fremtidige 
vedligeholdelsesarbejder ved at nedsætte brønde i knækpunkter. 
 
Vilkår 
Realisering af projektet forudsætter godkendelse efter vandløbslovens kap. 
6 om regulering af vandløb. 
 
Ansøger og ejer er ansvarlig for, at de følgende vilkår til projektet 
overholdes. 
 

1. Reguleringen udføres i overensstemmelse med fremsendte oplysninger beskrevet i 
ansøgningen. 

2. At anlægsarbejdet ikke medføre materialetransport eller anden forurening, der kan skade dræn 
og vandløb længere nedstrøms projektområdet. 

3. Alle udgifter til projektet afholdes af ansøger/ejer. 
4. Arbejdets påbegyndelse og afslutning skal meddeles Gribskov Kommune på 

vandloeb@gribskov.dk senest 30 dage efter færdiggørelsen. 
5. Færdiggørelsen indeholder en detaljeret og målfast plan over anlægget herunder dræn 

strækning og brønde samt skelgrænser. 
6. Det tinglyses, at Ammendrup Park Aps har den fremtidige vedligeholdelsespligt på den del af 

drænet der omlægges samt den del som fortsætter mod nord over matriklen 12 b Ammendrup 
BY. 

7. Det oprindelige dræn som bliver erstattet igennem den tidligere matrikel 5 h Ammendrup By, 
skal afproppes i brønde mv. og er ikke længere omfattet af vandløbslovens bestemmelser. 

 
 
VVM 
Vandløbsmyndigheden har vurderet, at omlægningen er under bagatel-
grænsen i forhold til VVM-bekendtgørelsen bilag 2, afsnit 10f. Omlægningen 
har ikke nogen negative miljømæssige- eller afvandings-konsekvenser og 
der er derfor ikke foretaget en screening.  
 
Natura2000-områder og strengt beskyttede arter 
Projektet påvirker kun selve drænet og vandløbsmyndigheden vurderer 
derfor, at denne tilladelse ikke har negativ betydning for bevaringsstatus for 
arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget i Natura2000-områder. 
 
Vandløbsmyndigheden har ikke kendskab til, at der forekommer strengt 
beskyttede arter indenfor projektområdet. 
 

mailto:vandloeb@gribskov.dk
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Dispensation for § 3 områder 
Projektet ligger ikke i et område omfattet af Naturbeskyttelsesloven. 
 
Fortidsminder 
Da projektet drejer sig om omlægning af et dræn fra midt i en 
byggemodning til kanten af byggemodningen, vurderes der ikke at være 
risiko for at træffe fortidsminder ved anlægsarbejdet udførsel. 
 
Hvis der imod forventning sker arkæologiske fund ved anlægsarbejdet, skal 
arbejdet standses jf. museumslovens § 27.  Derefter skal fundet meddeles 
til Museum Nordsjælland, der efterfølgende beslutter, hvornår arbejdet kan 
genoptages. Museet kan kontaktes på telefonnr. 72 17 02 40 eller e-mail 
post@museumns.dk. 
 
Økonomi 
Ejer/ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med projektbeskrivelsen. 
 
Tidsplan 
Arbejdet er foretaget  
 
Gebyr 
Gribskov Kommune opkræver gebyr for behandling af sager vedrørende 
regulering/anlæg af nye vandløb, anlæg af digeanlæg til afvanding og 
bevanding samt broer, opstemningsanlæg, flodemål mv jf. bekendtgørelsen 
om vandløbsregulering og -restaurering mv. 
 
Gebyret er på max. 2 % af anlægsudgifterne, dog mindst 7.098,68 kr. 
(2022 indeks). 
 
Gebyret bliver opkrævet når/hvis projektet gennemføres. 
 
Vandløbsreguleringstilladelsens hjemmel 
 

- Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25.11.2019. 
- Bekendtgørelse nr. 834 af 27.06.2016 om vandløbsregulering og -restaurering mv. 

 
Høring, offentliggørelse og frist 
Projektet er blevet godkendt af parterne og der er sideløbende med denne 
afgørelse et aftalegrundlag blandt parterne som ligger til underskrift og 
derefter tinglyst. 
 
Afgørelse 
Afgørelsen sendes til ansøger og naboer til projektet og bliver offentliggjort 
på kommunens hjemmeside. Klagefristen er den 2. august 2022. 
 
 
Klagevejledning 



 5/7 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Hvis der bliver 
klaget, har klagen den virkning, at afgørelsen kun må udnyttes, hvis Miljø- 
og Fødevareklagenævnet bestemmer det. Hvis der bliver klaget over 
afgørelsen, vil du blive orienteret med det samme.  
 
Klageberettigede 
De der kan klage efter vandløbsloven er: 

 
• Den, afgørelsen er rettet til,  
• enhver der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i 

sagens udfald,  
• desuden kan visse større sager efter kapitel 6, 7 og 8 påklages af 

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund. 
 
Klagefrist 
Klagen skal være indgivet skriftligt i Klageportalen inden 4 uger efter 
offentliggørelse.  
Offentliggørelsen sker på Gribskov Kommunes hjemmeside 
www.gribskov.dk/afgoerelser 
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen 
til den følgende hverdag. 
 
Klagemyndighed 
Klagemyndighed er Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du kan klage via 
Klageportalen, som  
du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på 
www.borger.dk og  
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du 
plejer, typisk med  
NEM - ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har 
truffet afgørelsen. 
 
Mulighed for klage uden om Klageportalen 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden  
om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. I særlige tilfælde 
kan du dog klage uden om Klageportalen.  
 
De særlige forhold, som kan begrunde en undtagelse fra kravet om at klage 
via Klageportalen er f.eks. borgere med særlige handicap, såvel kognitiv 
som fysisk funktionsnedsættelse samt demens. Det gælder også borgere, 
der mangler digitale kompetencer, visse socialt udsatte borgere, borgere 
med psykiske lidelser, borgere med sprogvanskeligheder, hvor hjælp og 
vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke konkret vurderes at være en 
egnet løsning. 
 
Hvis du tilhører en af de nævnte grupper og trods vejledning på 
Klageportalens hjemmeside ikke har mulighed for at bruge Klageportalen, 
kan du aflevere din klage til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Du 
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skal begrunde din anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen. Hvis 
du er fritaget for at bruge digital post af din kommune, bedes du oplyse 
dette i din anmodning. Myndigheden sørger for at sende din anmodning 
videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som i hvert enkelt tilfælde 
vurderer, om der foreligger særlige forhold, der gør, at du kan blive fritaget 
for at bruge Klageportalen. 
 
Du får besked fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, om din anmodning kan 
imødekommes. 
 
Gebyr 
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. 
for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler 
gebyret med betalingskort i Klageportalen.  
 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af din 
klage, at du indbetaler ovennævnte gebyr. Klagen bliver først sendt videre, 
når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage. Gebyret 
tilbagebetales, hvis 1) du får helt eller delvis medhold i din klage, 2) den 
påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller 3) klagen afvises (som 
følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi 
klagen ikke er omfattet af nævnets kompetence). 
 
Yderligere vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og 
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  
 
Eventuel domstolsprøvelse 
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske 
inden 6 måneder, fra afgørelsen er offentliggjort.  
 
Eventuelle spørgsmål til afgørelsen 
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte 
Dennis Petersen på email adresse: dpete@gribskov.dk eller på telefonnr.  
72 49 68 07. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Dennis Wolter Petersen 
Miljø-/lab.tekniker 
Center for Teknik og 
Borgerservice 

 

Vandløb 
 
Gribskov Kommune 
 
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 
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Telefon: 72 49 60 00 
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