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Høring af reguleringstilladelse til nyt vandløb og 
medbenyttertilladelse af eksisterende rørlagt vandløb.   
Bue-Ager 9, 4BA Bakkebjerg By, Blistrup 
  
Vandløbsmyndighed i Gribskov Kommune påtænker hermed at give tilladelse til etablering af et 
nyt privat rørlagt vandløb på Bue-ager 9. Med tilslutning til privat rørlagt vandløb, der løber til 
Kjøvsrenden. 
Tilladelsen påtænkes at blive givet efter vandløbsloven § 21 samt § 63. og Bekendtgørelsen 
om vandløbsregulering og -restaurering m.v. §15 stk. 1.  
  
Projekt  
I forbindelse med bygning af et nyt sommerhus på ejendommen, er der fortaget en større 
terrænregulering, hvilket har medført at den naturlige afstrømning fra nabogrundene er blevet 
forværret. Dette har medført et påbud fra Gribskov kommune, om at sikre den naturlige 
afstrømning fra nabogrundene.  
 
Der skal etableres et nyt dræn langs skel til vest og mod nord, med tilslutning i eksisterende 
brønd, herfra løber det videre i eksisterende rørlagt vandløb under vejen og gennem Bue-ager 
14 til Kjøvsrenden. Der etableres en brønd med pumpe der sikre afvandingen til den 
eksisterende brønd.    
 
Placeringen af det ansøgte reguleringsprojekt er angivet på nedenstående kort.  
Grøn streg er det nye projekt, rød er eksisterende forhold. 

 

Sag: 06.02.03-P19-11-22 
 
9. september 2022 
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- Ansøgning er vedlagt. 
- Medbenyttertilladelse er vedlagt.   

 
Høring 
Gribskov Kommune tænker at tillade ovenstående projekt 
 
Godkendelsen gives med hjemmel i vandløbsloven1 vandløbsloven § 21 samt § 63 
Tilladelsen gives på følgende vilkår;  
 
• Reguleringen udføres i overensstemmelse med fremsendte oplysninger, beskrevet i 

ansøgningen. 
• Der må ikke tilføres materialer, som jord og sand til vandløbet i forbindelse med 

anlægsarbejdet.  
• Hvis arbejdet medfører større aflejringer nedstrøms, skal det fjernes.  
• Alle udgifter til anlæg og reguleringssagen i øvrigt afholdes af ansøger. 
• Projektet må ikke give anledning til stuvning af vand på opstrøms beliggende arealer. 
• Arbejdets påbegyndelse og afslutning skal skriftligt meddeles til Gribskov Kommune. 
• Den fremtidige vedligeholdelse af det nye rørlagte vandløb påhviler den til enhver tid 

værende ejer af bueager 9. 
• Tilladelsen er gældende i 1 år, fra endelig afgørelse. 

 
Høringen bliver offentliggjort på Gribskov Kommunes hjemmeside https://gribskov.dk/hoeringer. 
9. september 2022.   
 
Ejerforhold 

•Bue-Ager 9. 4ba, Bakkebjerg By, Blistrup, ansøger og bygherre 
•Bue-ager 14, 4dg, Bakkebjerg By, Blistrup, nabo med eksisterende rørlagt vandløb  

 
Økonomi og tidsplan 
Omkostningerne til projektet afholdes af ansøger. 
 
Projektet ønsket gennemført i efteråret 2022. 
 
Gribskov Kommune opkræver gebyr for behandling af sager vedrørende regulering af 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 7098,68 kr. (2022 prisniveau). Gebyret opkræves når/hvis 
tilladelsen meddeles. 
 
Beskrivelse af vandløb 
Det er et privat rørlagt vandløbet. Det er ikke målsat i vandplanerne. 
Vandet løber til Kjøvsrenden.  
 
Begrundelse for afgørelse 
Dette lille opland der er en del af Kjøvsrenden opland, så der ændres ikke på mængden af vand 
der kommer til Kjøvsrenden, det vil dog komme lidt hurtigere. Det er vandløbsmyndighedens 
vurdering at denne lille mængde overfladevand kun vil påvirke Kjøvsrenden minimalt.   
 
Forhold til anden lovgivning 
Naturbeskyttelseslovens § 3 
Vandløbet er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens3 § 3 
 
 
 

https://gribskov.dk/hoeringer
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VVM - bekendtgørelsen 
Vandløbsmyndigheden har vurderet, at projektet er under bagatelgrænsen i forhold til VVM-
bekendtgørelsen4 bilag 2, afsnit 10f. og har ikke nogen negative miljømæssige eller 
afvandingskonsekvenser og der er derfor ikke foretaget en screening.  
 
Afgørelsen om at der ikke skal udarbejdes VVM-screening kan påklages.  
 
Natura2000-områder og strengt beskyttede arter 
Før der træffes afgørelse efter vandløbsloven, skal det vurderes, om projektet kan skade de 
internationale naturbeskyttelsesområder eller de strengt beskyttede arter5. 
 
Projektområdet grænser ligger 1,58 km fra Natura 2000-område N195, Gilleleje Flak og 
Tragten. Projektet påvirker kun selve vandløbet 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. 
 
Øvrige forhold 
Tinglyste dokumenter 
Der kan være tinglyste dokumenter, som er relevante for sagen, og det er altid ejendommens 
ejers ansvar at sikre, at tinglyste servitutter, deklarationer og fredningsbestemmelser bliver 
overholdt. Du kan se de tinglyste dokumenter på din ejendom på www.tinglysning.dk. 
 
Forurenet jord  
Hvis der under anlægsarbejdet konstateres en jordforurening, skal arbejdet standses jf. 
jordforureningslovens §716. Du skal henvende dig til Gribskov Kommunens afdeling for Teknik 
og Borgerservice på tlf. 72 49 60 00 eller e-mail; vandloeb@gribskov.dk. 
 
Arkæologiske fund  
Hvis der sker arkæologiske fund ved anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. 
museumslovens § 277.  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. 
 
Høring  
Projektet er nu i 4 ugers offentlig høring i perioden 9. september til 7. oktober 2022. I 
høringsperioden er det muligt at komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til 
projektet.  
 
Aktindsigt 
Du har ret til at søge aktindsigt jf. Vandløbsloven §77 og Offentlighedsloven §7. 
 
Fodnoter 
1. Lbk. nr. 1217 af 25.11.2019 om vandløb. 
2. Bek. nr. 834 af 27.06.2016 om vandløbsregulering og - restaurering mv 
3. Lbk nr. 240 af 13.03.2019 om naturbeskyttelse.  
4. Lbk nr. 720 af 08.06.2018 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter (VVM). 
5. Bek. nr. 1595 af 06.12.2018 om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
6. Lbk. nr. 282 af 27.03.2017 om forurenet jord.  
7. Lbk. nr. 358 af 08.04.2014 om museumslov. 
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Med venlig hilsen 
 
Christian Lundberg 
Skov- og landskabsing. 
Center for Teknik og 
Borgerservice 

 

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