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Tilladelse til ny bro over Esrum å ved st. 6592. 
 
Gribskov Kommunens vandløbsmyndighed giver hermed tilladelse til 
etablering af en ny bro over Esrum å i forbindelse med ’Stirute Søborg Sø – 
Rusland’ projekt (Matrikel 3a og 4d, Ferle By, Søborg).  
 
Projektbeskrivelse: 
Broen skal indgå i en samlet stirute, som vil forbinde de 2 store 
naturområder Søborg Sø og Rusland/ Pandehave Ådal. 
 
Muligheden for at etablere denne stirute er opstået, fordi Gilleleje Golfklub 
på den vestlige side af Esrum Å, og også grundejeren på den østlige side af 
åen velvilligt vil stille areal til rådighed for projektet. 
 
Langs med åens vestlige side, vil der blive etableret en gang- og cykelsti. 
Stien vil blive etableret i det eksisterende arbejdsbælte for 
vandløbsvedligeholdelsen. Stiens belægning er grus.  
  

Sag: 06.02.16-P19-2-22 
 
25. oktober 2022 
 

Gribskov kommune 
Rådhusvej 3 
3200 Helsinge 
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Placeringen af den ansøgte stibro er angivet på nedenstående kort (rød pil).  

 
Kort 1: Oversigtskort over stibroens placering. 
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Billede 1: Viser vandløbet der hvor broen skal placeres.  
 

 
Billede 2. Der ansøges om en tilsvarende bro som denne ved Dronningmølle. 
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Afgørelse 
Gribskov Kommune har efter vandløbslovens bestemmelser besluttet at 
tillade opførelsen af ny stibro på Esrum Å st. 6592 og etablering af gang- og 
cykelsti ca. 230 m langs arbejdesbæltet på vandløbets vestlige side.  
 
Godkendelsen gives med hjemmel i vandløbsloven1 § 47 og 
bekendtgørelsen om vandløbsregulering og –restaurering m.v2. § 9. 
 
Broen udføres i overensstemmelse med fremsendte oplysninger, beskrevet i 
ansøgningen af Gribskov Kommune.  
 
Tilladelsen gives på følgende vilkår;  

 
• 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. 
• Der må ikke foretages ændringer i brinkdimensioner uden 

vandløbsmyndighedens godkendelse. 
• Arbejdets påbegyndelse og afslutning skal skriftligt meddeles til Gribskov 

Kommune. 
 

Afgørelsen bliver offentliggjort på Gribskov Kommunes hjemmeside 
www.gribskov.dk/afgoerelser tirsdag den 25. oktober 2022. 
Der kan blive klaget over afgørelsen. 
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra den dag 
afgørelsen er meddelt.  
 
Beskrivelse af Esrum Å 
Det offentlige vandløb Esrum Å starter ved slusen ved Esrum Sø, løber 
gennem Mølledammen ved Esrum Møllegård, fortsætter i omløbet og videre 
nordpå til udløbet ved Hulerød i Øresund. Esrum Å er 9509 m lang, og er 
beliggende i Græsted-Gilleleje kommune. Esrum Å og Kanal har et samlet 
opland på 127 km2 Esrum Kanal er 485 m lang med udløb i Esrum Å. Tilløb 
til åen er Bøgebirkerende, Keldsø Å og Gurre Å. 
 

http://www.gribskov.dk/afgoerelser
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Kort 2: Oversigtskort over Esrum Å  
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Regulativets bestemmelser: 
Strækningen hvor stibroen skal etableres er vandløbet åbent. Fra st. 6586-
8602 falder bundkoten fra 110 cm til 50 cm. Faldet er på 0,3 ‰.  
Fra st. 5028-9509 er bundbredden 500 cm. 
 
I vandplanerne er vandløbsstrækningen målsat som god økologisk tilstand.  
Den samlet økologiske tilstand i dag er ringe.   
 
Vandløbets bund består af sand, sten og slam. I vandløbsbunden er der 
banker af sand dannet af strømmen i vandløbet. Floraen ved vandløbet 
består af primært af tagrør.  
 
De omkringliggende arealer er enge på vandløbets østlige side. Engene 
drives ekstensivt med delvis høslæt. Engene er registreret som beskyttede 
enge jf. Naturbeskyttelsesloven § 3. På vandløbets vestlige side er Gilleleje 
Golfklub. Den nærmeste golfbane er ca. 34 meter fra vandløbets kronekant. 
Syd for broens placering, på vandløbets vestlige side, er der registreret 
beskyttet mose.   
 
Regulativets bestemmelser fastlægger et arbejdsbælte på 5 meter fra 
kronekant.  
 
Vandløbslov mv 
Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges uden 
vandløbsmyndighedens godkendelse jf. VL § 47.  
Projektet er også omfattet af bekendtgørelse om vandløbsregulering og -
restaurering mv. jf. § 1, nr. 3.  
 
Begrundelse for afgørelse 
Det er vandløbsmyndighedens vurdering at stibroen ikke vil hindre 
vandløbets frie løb eller være til skade for vandløbet. Tillige er stibroen ikke 
til gene for vandløbsvedligeholdelsen.  
 
Påvirkningen ifm. etableringsprocessen vurderes at være en bagatel for 
vandløbet samlede økologiske tilstand. Som vilkår vil det gælde at 
eventuelle materialer, som jord og sand der tilføres vandløbet i forbindelse 
med anlægsarbejdet bliver fjernet. 
 
Etablering af grusstien i arbejdesbæltet, vil ikke være til hindre eller gene 
for vandløbsvedligeholdelsen. Den trafik som stien vil medføre vil ikke have 
en væsentlig påvirkning på vandløbsvedligeholdelsen.     
 
Forhold til anden lovgivning 
VVM - bekendtgørelsen 
Vandløbsmyndigheden har vurderet, at den nye stibro er under 
bagatelgrænsen i forhold til VVM-bekendtgørelsen4 bilag 2, afsnit 10f.  
Stibroen har ikke nogen negative miljømæssige eller 
afvandingskonsekvenser og der er derfor ikke foretaget en screening.  
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Afgørelsen om at der ikke skal udarbejdes VVM-redegørelse kan påklages.  
 
Natura2000-områder og strengt beskyttede arter samt 
Naturbeskyttelseslovens § 3 
 
Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens3 § 3.  
 
Der er den 21. september 2022 meddelt dispensation til sti og stibro. Der 
har ikke været klaget over dette.   
 
Der henvises til ovennævnte dispensation efter naturbeskyttelsesloven § 3, 
hvor der i afgørelsen er lagt vægt på, at den beskyttede eng og mose har 
en relativt lav naturværdi, og ikke indeholder særligt beskyttelseskrævende 
arter. Det vurderes desuden, at anlægsarbejder og 
den kommende anvendelse som rekreativ sti ikke kompromittere §3-
beskyttelsen væsentligt. 
 
Her er der også fortaget en væsentlighedsvurderingen i forhold til 
Natura2000 områder i nærheden, hvor det vurderes at projektet ikke 
påvirker Natura 2000-området og dets naturtyper. Tilsvarende vurderes 
det, at projektet ikke påvirker den økologiske funktionalitet af bilag IV arter.  
 
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 Byg og Miljø på tlf. 72 49 60 00 eller email; 
tms@gribskov.dk. 
 
Arkæologiske fund  
Slots- og Kulturstyrelsen har den 22. august 2022 givet dispensation til 
anlæg af bro over fortidsmindet (Esrum Kanal) og grusbelagt stiforløb 
mellem brofæste og tilknytning til resterende stiforløb på begge sider af 
kanalen. Afgørelsen er truffet i medfør af museumslovens § 29j, stk. 1, 
under henvisning til § 29 j, stk. 3. 
 
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. 
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Museet kan kontaktes på telefonnr. 72 17 02 40 eller e-mail 
post@museumns.dk. 
 
Høring  
Tilladelsen har ikke været i 4 ugers høring, da sagen ikke skønnes af have 
en væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller 
miljømæssige forhold, jf. bekendtgørelsen om vandløbsregulering og –
restaurering m.v. § 17. 
 
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 25. oktober 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. 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet 
afgørelsen. 
 
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 

http://www.gribskov.dk/afgoerelser%20den%2025
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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 
Christian Lundberg på email: vandloeb@gribskov.dk eller på telefonnr. 72 
49 68 15. 
 
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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