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Tilladelse til projekt efter vandløbsloven 
Aggebo Skovvej 2  1A Aggebo, Valby 
 

Tilladelse  
Vandløbsmyndighed i Gribskov Kommune giver hermed tilladelse til projektet om 
etablering af en sø på et privat rørlagt vandløb. Der er 4 ugers klagefrist fra dags 
dato. 

 
 

Afgørelsens grundlag er den fremsendte ansøgning samt efterfølgende supplerende 

materiale. Ansøgning inkl. supplerende oplysninger er vedlagt som bilag 
 
Sagen følger bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. §3, og 

§12 om behandling af reguleringsprojekter 1, samt gives efter Vandløbslovens2, 
§17og §48. 

Sag: 06.02.03-P19-9-22 
 

14. september 2022 
 

Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland 
Klostergade 12 A 

3230 Græsted 
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Da projektet ligger øverst i vandløbssystemet, er vandløbsmyndighedens 
vurdering, at projektet ikke vil ændre på de i oplandet eksisterende vandløbs 
afledningsevne og kun påvirke ejeres ejendom. 

 

Baggrund 
Nationalpark Kongernes Nordsjælland søger på vegne af ejerne af Aggebogård, 
Monika og Jens Peter Leth Dahlsgaard. 

 
Projektet vedrører et privat rørlagt vandløb, hvilket ikke er målsat efter 
Vandområdeplannerne3. Det rørlagte vandløb er ikke §3 registreret efter 

naturbeskyttelsesloven4. 
Placeringen af det ansøgte reguleringsprojekt er angivet på ovenstående kort. 

 
Formål 

Formålet med projektet er at skabe mere natur, bedre naturkvalitet i 
vandhuller samt at skabe bedre sammenhæng mellem naturområder i 
nærheden. Søen er en del af et projekt, hvor der også oprenses et vandhul og 

fjernes det meste vedbeplantning på en gravhøj, så den er mere tydelig i 
landskabet. Se vedlagte ansøgning 

 

Projektet. 
Den nye sø placeres i en lavning, der modtager vand fra interne dræn, hvor 
der ofte er vand i vinterhalvåret. Det oplyses, at det er svært at dyrke 
lavningen. Se vedlagte ansøgning 

 

Projektets parter 
 
Ansøger 

• Nationalpark Kongernes Nordsjælland 

• Ejere af Aggebogård, Monika og Jens Peter Leth Dahlsgaard. 
 

Berørte parter 
• Ejere af Aggebogård, Monika og Jens Peter Leth Dahlsgaard. 

 
Beskrivelse af vandløbet 
Vandløbet er privat rørlagt vandløb der ikke er målsat i henhold til 

Vandområdeplanerne. Drænsystemet er ikke omfattet af §3 i 
Naturbeskyttelsesloven4. 

 

Vandløbsmyndighedens bemærkninger. 
Da projektet ligger øverst i vandløbssystemet, er vandløbsmyndighedens 
vurdering, at projektet ikke vil ændre på de i oplandet eksisterende vandløbs 

afledningsevne og kun påvirke ejeres ejendom. 
 
Ved etablering af en ny brønd, med overløb fra den nye sø til det eksisterende 

dræn, sikres Aggebovej mod for høj vandstand. Det eksisterende dræn vil ikke 
blive belastet mere en det hidtil har været.  

I starten, indtil den nye sø er etableret vil drænet ikke modtage noget vand, 
herefter vil det kun det vand som hidtil. I tørre perioder hvor vandstanden i søen 
vil blive lavere end udløbet, vil der gå længer tid før drænet vil modtaget noget 

vand. Den nye brønd vil være med til, at sikre vedligeholdelsen det eksisterende 
rørlagte vandløb under Aggebovej. 
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Vilkår 
Ansøger og entreprenør er ansvarlig for, at de følgende vilkår til projektet 
overholdes: 

1. Reguleringen udføres i overensstemmelse med fremsendte oplysninger, 

beskrevet i ansøgningen samt supplerende oplysninger. (vedlagt) 
2. At anlægsarbejdet ikke medfører materialetransport eller anden forurening, 

der kan skade dræn og vandløb nedstrøms projektområdet. 
3. Der må ikke tilføres materialer, som jord og sand til det rørlagte vandløb 
nedstrøms i forbindelse med anlægsarbejdet. Hvis arbejdet medfører større 

aflejringer nedstrøms, skal det fjernes. 
4. Alle udgifter til anlæg og reguleringssagen i øvrigt afholdes af ansøger. 

5. Arbejdets påbegyndelse og afslutning skal skriftligt meddeles til Gribskov 
Kommune på Vandloed@gribskov.dk, senest 30 dage efter færdiggørelsen. 

6. At færdigmeldingen indeholder en detaljeret og målfast plan over anlæggets 
konstruktion. 
7. At ansøger er ansvarlig for alle eventuelle uforudsete skader på natur og 

miljø og dyrkningsmæssige tab som følge af projektet. Gribskov Kommune 
kan ikke gøres ansvarlig og dermed erstatningspligtig for skader, hvis årsag 

kan henføres til projektet. 
8. Tilladelsen er gældende i 2 år, hvorefter godkendelsen bortfalder. Gribskov 
Kommune skal orienteres, hvis projektet ikke bliver udført. 

 

 
Øvrig lovgivning 
Miljøvurderingsloven 

Vandløbsmyndigheden har jf. Miljøvurderingsloven5 §21 foretaget en screening af 
reguleringsprojektet. Regulering af vandløb er omfattet af Bilag 
2, punkt 10f. Vandløbsmyndigheden har på  den baggrund vurderet, at det ikke 

kræver en miljøvurdering. 
Vedlagt som bilag. 

 
Naturbeskyttelsesloven 

Det rørlagte vandløb er ikke beskytter efter naturbeskyttelsesloven. 
Der er givet tilladelse efter Naturbeskyttelsesloven §3 i forhold til oprensning 
af en anden sø, som er en del af hele projektet. 

 
Natura 2000-områder og Bilag IV-arter 

Vandløbsmyndigheden her ikke kendskab til, at der forekommer Bilag IV-arter ved 
det rørlagte vandløb. 

Den nye sø ligger ca. 300 m fra Natura2000-område N133, Gribskov, Esrum 
Sø, Esrum Å og Snævret Skov. 

 
Fortidsminder 
I henhold til bestemmelserne i Museumslovens6 §7 skal anlægsarbejdet standses, 

hvis der under jordarbejdet findes spor af fortidsminder. Derefter skal fundet 
meddeles til Museum Nordsjælland, der efterfølgende beslutter, 

hvornår arbejdet kan genoptages. Museet kan kontaktes på telefonnr. +45 72 17 
02 40 eller e-mail post@museumns.dk 

 
Projektets økonomi 
Anlægsudgifter bliver betalt af Nationalpark Kongernes Nordsjælland. 
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Tidsplan 
Ansøger ønsker udføre arbejdet i efteråret 2022 

 
Gebyr 
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. §21 Gebyret er på max. 2% af anlægsudgifterne, dog mindst 

7098,95 kr. (2022 prisniveau). Gebyret opkræves når/hvis tilladelsen meddeles. 
Se mere på vores hjemmeside Gribskov Kommune - Vandløb og dræn 

 

Høring 
Reguleringsprojektet har været fremlagt i offentlig høring i 4 uger jf. 
Bekendtgørelse om Vandløbsregulering og -restaurering m.v. §151. 
Der er ikke kommet nogle bemærkninger under høringen. 

 
Aktindsigt 

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør Forvaltningslovens7
 §9. 

 
Klagevejledning 
 

Klagemyndighed 
Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, kan du klage til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Du kan læse om nævnet på www.naevneneshus.dk.  
 
Indgivelse af klage 

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på 
klageportalen med NemID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 

myndigheden i klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for 
borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Gribskov Kommune. Hvis 
kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i 

nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om 
klageportalen, medmindre du 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. Kommunen videresender din anmodning til 

nævnet, som herefter beslutter om du kan fritages. 

Gebyr 
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). 
 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Klagefrist 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen 
udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende 

hverdag.  
 

Klagens virkning 
Hvis der klages rettidigt over afgørelsen, har klagen opsættende virkning. Det 
betyder, at sagen sættes i bero indtil klagesagen, er afgjort, medmindre Miljø- og 

Fødevareklagenævnet bestemmer andet.  
 

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 

 
 
1 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27/06/2016 
2 Vandløbsloven, LBK nr. 1217 af 25/11/2019  
3 Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder mm BEK nr. 448 af 11/04/2019 
4 Naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 240 af 13/03/2019 
5 Miljøvurderingsloven, LBK nr. 973 af 25/06/2020 

6 Museumsloven, LBK nr. 358 af 08/04/2014 
7 Bekendtgørelse af forvaltningsloven LBK. 433 af 22/04/2014 

 

Bilag  

• Ansøgning med supplerende materiale 
• Afgørelse om ikke at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering  

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/448
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/433

