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Vandløbsregulering - genoprettelse af afvandingen 
mellem 3 mindre søer - Arresøgårds 
grundejerforening. 
  
 
Vandløbsmyndighed i Gribskov Kommune giver hermed tilladelse til at genoprette afvandingen 
mellem 3 mindre søer nær Arresø ved Ramløse. 
 
Projektet vedrører genoprettelse af en privat rørlagt afvanding mellem 3 mindre søer, så 
risikoen for oversvømmelser i folks haver og uønsket tilledning til kloakken fra søerne 
mindskes.  
 
Søerne bevarer den tidligere vanddybde, da koterne og rørdimensionen overvejende er som de 
tidligere rør. Den sidste del af det rør, som løber fra den sidste sø og ud til Arresø ændres ikke.  
 
Den samlede afvanding til Arresø vil ikke ændres væsentligt. 
  
Placeringen af det ansøgte reguleringsprojekt er angivet på nedenstående kort.  
 

 
 

Sag: 06.02.03-P19-11-21 
 
28. september 2022 
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Afgørelse 
Gribskov Kommune har besluttet, at godkende projektet om genoprettelse af afvandingen 
mellem de 3 mindre søer, se bilag 1-2. 
 
Godkendelsen gives med hjemmel i vandløbslovens § 21 og reguleringsbekendtgørelsens § 5 
 
Tilladelsen gives på følgende vilkår; 
 
• Reguleringen udføres i overensstemmelse med fremsendte oplysninger, beskrevet i 

ansøgningen af 28. sept. 2022, så  
• Der må ikke tilføres materialer, som jord og sand til søerne i forbindelse med 

anlægsarbejdet.  
• Såfremt 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. 
• Den fremtidige vedligeholdelse af rør og brønde nævnt i projektet udføres og betales af 

grundejerforeningen Arresøgård. 
• Alle tidligere rørforbindelser mellem søerne er vurderet som udtjente og er derfor ikke 

omfattet af vandløbsloven mere. 
• De forskellige afvandingskoter skal endelig verificeres og det skal sikres, at vandet ikke 

stuver ind i de mindre søer ved høj vandstand i Arresø, hvis det er tilfældet.  
• At dræningsanlægget ikke ændre tilstanden af de § 3 beskyttede søer, herunder ikke  

medfører en væsentlig ændring af vandstanden. 
• Af hensyn til plante- og dyrelivet skal anlægsarbejdet i tilknytning til søerne foregå indenfor 

perioden 1. oktober – 1. marts. 
• At der under gravearbejdet ikke sker erosion af søbredden og søbunden. 
• At evt. opgravet materiale lægges udenfor de § 3 beskyttede søer og jævnes ud uden at 

efterlade volde og lignende. 
• Arbejdets påbegyndelse og afslutning skal skriftligt meddeles til Gribskov Kommune. 
• Hvis der ved anlæggelsen ændres på koter og beliggenhed af rør ift. ansøgningen, skal der 

indsendes ny revideret tegning. 
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Afgørelsen bliver offentliggjort på Gribskov Kommunes hjemmeside 
www.gribskov.dk/afgoerelser , fredag den 30.09.2022. Du kan klage over afgørelsen – se 
klagevejledningen sidst i brevet. 
 
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 1 år fra den dag afgørelsen er 
meddelt. 
 
Lovgrundlag 
Vandløbsloven: Lovbekendtgørelse om vandløb, Lbk nr. 1217 af 25.11.2019 og  
Reguleringsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 834 af 27.06.2016 om vandløbsregulering og 
– restaurering m.v. 
 
 
Projektbeskrivelse 
 
Formål 
Hele genopretningsprojektet går i sin enkelthed ud på at genetablere den oprindelige afvanding 
fra søerne til Arresø. Herved sker en styring af vandstanden i indsøerne, så oversvømmelser 
heraf skader på ejendomme og veje undgås ved genopretning af det historiske overløb til 
Arresø - ingen af de berørte indsøer uagtet § 3 eller ej bliver berørt af fremtidige reguleringer jf. 
kote angivelser - vandstanden bliver holdt på det oprindelige og naturlige leje. 
 
 
Projektbeskrivelse 
Problemet med oversvømmelse i området skyldes nedbrudte dræn/rørledninger, som ikke har 
været funktionsdygtige til bringe vandet videre og ud i Arresø - reelt forårsaget tilbage i starten 
af 1990'erne og tidligere. 
 
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Arresøgård har fået mandat til at foretage denne 
genopretning i økonomisk og projektmæssig henseende på de berørte grundejers ejendom, 
samt på foreningens ejendom. I samme moment foretages en omlægning af dræn/rørledningen 
mod Arresø, så den i fremtiden føres udenom nuværende grundejers ejendom på Paradis Alle 
24, hvorefter den kobles på eksisterende dræn/rørledning på fællesarealet og ud i Arresø.  
 
Forbindelsen mellem sø 1 og 2 skal blot genfindes og spules, ellers vil det blive udskiftet som 
almindelig reparation.  
 
Opgaven udføres med styret underboring fra Arresø til indsø på Paradis Alle 15 jf. 
tegning/beskrivelse. 
 
Herudover kobles indsø/3 (Paradis Alle 15) sammen med indsø/2 (Paradis Alle 11) herefter vil 
alle 3 indsøer i Paradis Alle/Sidealle igen være koblet samme, som de oprindeligt har været 
tilbage i tiden. 
 
 
Ejerforhold 
Grundejerforeningen Arresøgård, matrikel 27ed 
 
Paradis Alle 15, 3200 Helsinge, matrikel 27bs 
  
Paradis Alle 13, 3200 Helsinge, matrikel 27bt 
 
Paradis Alle 11, 3200 Helsinge, matrikel 27bu 
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Fremtidige vedligeholdelse 
Der er indgået en aftale mellem grundejerforeningen Arresøgård og grundejerne jf. deres 
vedtægter om, at grundejerforeningen står for vedligeholdelsen af afvandingen af de 3 søer, 
herunder rør og brønde. 
 
 
Økonomi og tidsplan 
Omkostningerne til projektet afholdes af ansøger Arresøgårds grundejerforening 
 
Projektet gennemføres i perioden efter fristen, hvis ikke afgørelsen bliver påklaget. 
 
Gebyr for behandling af vandløbsreguleringssager 
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. 
reguleringsbekendtgørelsen. Gebyret er på max. 2% af anlægsudgifterne, dog mindst 7.098,68 
kr. (2022 prisniveau). Gebyret opkræves når/hvis tilladelsen meddeles. 
 
Begrundelse for afgørelse 
Det er vandløbsmyndighedens vurdering, at vandløbsreguleringssagen handler om anlæggelse 
af nye vandløb/dræn, da de eksisterende dræn må betragtes som udtjente og ikke længere er 
omfattet af vandløbsloven, fordi de ikke er blevet vedligeholdt siden 90’erne og ingen ved 
præcist hvor de ligger. 
 
Projektets formål er at minimere oversvømmelse af veje og haver samt, at oversvømmelserne 
ikke belaster spildevandsledningerne ved indsivning ved, at bringe afvandingsforholdene 
tilbage som de har været før. 
 
Ved projektet er det et ønske, at få genetableret de gamle dræn ved, at lægge nye dræn 
mellem søerne og få en afvanding igennem søerne til Arresø og herved undgå de fleste 
oversvømmelser.  
 
Da projektet beskriver nedlægning af dræn i samme kote og dimension så godt som det er 
muligt og at den yderste del af det eksisterende dræn - den del der munder ud i Arresø, ikke 
ændres, skønnes projektet ikke at have væsentlig indflydelse på afvandingens 
afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold. 
 
Forhold til anden lovgivning 
 
Naturbeskyttelseslovens § 3 
Der er tale om genopretning af bestående dræningsanlæg, hvorfor Gribskov Kommune 
vurderer, at det ansøgte ikke kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens LBK nr 358 af 
08/04/2014 §3. 
 
Der er i denne afgørelse stillet vilkår om, at genopretning af dræningsanlægget skal udføres på 
en sådan måde, at det ikke ændre tilstanden i de §3-beskyttede søer, herunder ikke medføre 
en væsentlig ændring af vandstanden i disse.  
 
VVM - bekendtgørelsen 
Vandløbsmyndigheden har vurderet, at projektet er under bagatelgrænsen i forhold til VVM-
bekendtgørelsens bilag 2, afsnit 10f. Projektet har ikke nogen negative miljømæssige eller 
afvandingskonsekvenser og der er derfor ikke foretaget en screening.  
 
Natura2000-områder og strengt beskyttede arter 
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. 
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Vandløbsmyndigheden har ikke kendskab til, at der forekommer strengt beskyttede arter 

indenfor projektområdet. 
 
Øvrige forhold 
Arkæologiske fund  
Hvis der sker arkæologiske fund ved anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. 
museumslovens LBK nr 358 af 08/04/2014 § 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. 
 
 
Høring  
Projektet har været i høring i foråret 2021 hos alle bredejere, som har givet deres accept til 
projektet.  
 
Klagevejledning 
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 
den 30.0.2022. 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/MIT-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 skal begrunde din anmodning om fritagelse for  
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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 for klage 
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 
Telefon: 72 49 60 00 
 
 


