
Bilag 1
Ansøgning om medbenyttelse 

af åbne og rørlagte vandløb, dræn og grøfter
NB: Ansøgning indsendes sammen med oversigtskort, naboerklæringer og 
dokumentation for kapaciteten i røret/renden, der udledes til.

Ansøger f Hvem der ønsker projektet udført)
Navn £ a jj;v

Adresse
22.30 ,

Telefon E-mail Yec-ji V- jcivnmu]

Ejer af vandløb/dræn (Hvor tilslutningen sker
JIN/

Adresse

Telefon Vedlagt 
Naboerklaering Sæt

og parter
Navn Adresse Matrikel nr. Telefon Vedlagt

naboerklæring
__________  Sæt X________

/^\a.YoO$>S
iif 312^0*,? ^7

Medbenyttelsen 
Tilslutningssted
Her angives stedet, hvor 
vandet ønskes tilkoblet

Hvor: Bue-ager 9, 3320 Græsted

Matrikel nr.:
Bakkebjerg By, Blistrup 4ba

Ejerlav

Eksisterende forhold:
Her angives areal på 
område, der i forvejen 
leder vand hertil, 
rørenes/rendens type, 
dimension, alder, 
hældning og tilstand, 
samt evt. brønde, 
bassiner mv.

Vejbrønd udfor matrikel, tager ca 400 m2, dog vurderes at det reduceret 
areal kan fastsættes til 150 m2 grundet udledning til græsfortorve. 100 mm 
lerrør med 15 promille fald væk fra vandlåsbrønd.

Recipient
Her angives, hvor 
vandet ender og evt. 
tilstanden af recipienten

Vandet ledes mod nord Kjøvsrenden og videre øst mod Orebjergrenden
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Om projektet 
Formål med projektet
Her angives årsagen til 
projektet ønskes 
gennemført
Projektbeskrivelse
Her skal projektet 
beskrives i detaljer. Der 
kan vedlægges 
supplerende 

rojektbeskrivelse 
Befæstet areal 
Her angives størrelsen i 
m2 på eksisterende og 
kommende tag- og 
køreflader, som ønskes
tilkoblet___________
Foranstaltninger på 
berørt ejendom 
Her angives eventuelle 
afværgeforanstaltninger

Påbud fra kommunen om håndtering af overfladevand

Vedlægges seperat

reduceres
Græs = 10% udledningskoefficent

Udgifter i projektet 
Udgiftsfordeling
Her redegøres for 
enighed om fordelin 
Vedligeholdelse 
Her redegøres for 
enighed om den 
fremtidige 
vedligeholdelse

Vedligeholdelse af ledninger på egen matrikel

Vedlagt dokumentation
Dokumentation for rørets/rendens kapacitet | Afstrømningsmæssige (hydrauliske) forhold
Der kan hentes hjælp til disse beregninger hos 
rådgivere og kloakmestre.

(Kan undlades hvis accept fra berørte parter 
forligger og der er enighed om 
udgiftsfordelingen 
Oversigts- og detailkort samt tegninger 
Der skal vedlægges kort og skitsetegninger af de 
ønskede tilkoblinger. Link til Gribskov kommunes 
kort kan benyttes til udarbejdelse^her.

pumpekapacitet
Miljømæssige forhold

Andet:
1 alt antal vedlagte kort og tegninger

Er tidligere fremsendt

Naboerklæringer
Underskrevne naboerklæringer fra samtlige
berørte parter vedlægges

I alt antal vedlagte naboerklæringer:

/



Bilag 2
Naboerklæring

Til brug ved ansøgning om medbenyttelse eller regulering, herunder krydsning
mv.

(Én erklæring pr. nabo indsendes sammen med ansøgning og oversigtskort)

Berørt vandløb

Projektbeskrivelse

Foranstaltning på 
berørt ejendom

Nabo-/ejeroplysninger

Bemærkninger
Nabos/ejers bemærkninger til 
projektansøgningen

Evt. forslag til økonomi og fremtidig 
vedligeholdelse

Nabo-/Eierunderskrift
Dato^?

NB: Med denne underskrift erklærer nabo/ejer at være indforstået med projektets omfang, 
udførelse og tidsplan samt de fremtidige vedligeholdelses- og afledningskonsekvenser. 
Nabo/ejer erklærer endvidere at være indforstået med de økonomiske aspekter omkring
projektet, medmindre andet fremgår af bemærkningsfeltet.
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Som skitse viser påtænkes det at etablere en pumpebrønd, se nederste skitse. 

 

Undersøgelse af eksisterende ledning på Bueager 9 

 

Den rød stiplet linie testes ved at lave 1000 liter vand fra palle tank tømme i vejbrønd. 

 

Denne ved fuld åbning af studs og tømte tanken på 208 sekunder hvilket giver et gennensnit på 4,8 liter i 
sekundet. Det var ikke nogen opstemning i brønden under forsøget. Udløbsrøret nåede op på ca 0,7 i 
fyldningsforhold. Det skal bemærkes at denne type må løbe hel fyldt. Beregning på 100 mm lerrør giver en 
udledningsevne på 6,8 liter/sekund. Se beregning. 

 

Det øvrige afvandingsareal, vejarealet, 150 m2 reduceret areal kan fastsættes således ved regnskyl. 

120l/hektar*150 m2 = 1.8 liter i sekundet. 

 

I øvrigt kan ledning dimensioneres efter største Q metode, og derfor kun regnes med en faktor, men da 
disse er begge tæt på hinanden, og ledningens bortledningsevne ikke er belastet ved samtidighedsfaktor 
fastsættes det maximale udledning til 3,8 liter/sekund. 

 

Der kendes ikke ejerforhold på ledningen, det må antages det er grundejerforeningen der ejer ledningen 
som ligger igennem Bue-Ager 12, efter gæsteprincippet. 

 

Ledningerne er formentligt lagt i forbindelse med omdannelse fra agerbrug til sommerhusområde omkring 
1970, hvorfor det må forventes at der skal renoveres i løbet af de næste 50 år. 

 

Det faktiske forhold omkring afvanding synes ved andre løsninger svært i det der hitorisk set ligger 
grundvand i vinterhalvåret omkring kote 9.00.  

Der er ved synketest ikke fundet forhold for faskine mulige, slet ikke med disse vandmængder. 

En drænledning ville ikke kunne etableres i det tilslutningskoten ved kjøvsrenden ikke tillader dræn i 
frostfrit ved startpunktet. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristian Berner
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