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Medbenyttertilladelse til rørkæret 4 
11ED Tisvilde By, Tibirke 
  

Gribskov kommune giver hermed medbenyttertilladelse til udledning af 
overfladevand fra rørkæret 4 til allerede eksisterende dræn på matrikel 11a 

ejet af Øllekolle grundejerforening. Dette efter vandløbsloven § 63 lbk. Nr. 
1217 af 25. november 2019. 

 
Vilkår for tilladelsen 

 
 

• Vilkårene fra Øllekolle grundejerforening skal overholdes (se bilag 1) 
 

• Tilladelsen gælder udledning af overfladevand 

 
• Hvis der sker uheld eller spild på ejendommen, der kan give øget 

afledning af vand eller udledning af forurenende stoffer, skal du 
omgående rette henvendelse til Gribskov Kommune 

 
• Det sikres, at der ikke tilføres sand eller forurenende stoffer fra de 

nye etableret dræn samt brønd videre ned i det private drænsystem.  
 

• Etableringen af de nye dræn medfører vedligeholdelsespligt af disse. 
Ligeledes med brønden.  

 
 

Projektets parter 
Ansøger: Aut. Kloakmester Poul Bækgaard på vegne af ejeren af matrikel 

11ed.  

 
Berørte parter 

11ed, Tisvilde By, Tibirke, Rørkæret 4 
11a, Tisvilde By, Tibirke, Øllekolle Grundejerforening 

 
 

 

Sag: 06.02.00-G01-29-22 
 

1. november 2022 
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Projektbeskrivelse 

Etablering af 3x ca. 10m ø98/110mm dobbelt vægget plast drænrør, samt 
en 315mm sandfangsbrønd som tilsluttes til et allerede eksisterende 

hoveddræn ved indsættelse af grenrør (se bilag 2 for skitse af projektet 
samt placering). Det eksisterende dræn på matrikel 11a ejes af Øllekolle 

grundejerforening, som har givet deres accept til tilslutningen (se bilag 1).  
 

Vurdering i forhold til afstrømningen 
Der vil ikke være en væsentlig ændring i afstrømningsforholdene, da 

området, hvor drænene skal placeres allerede ligger i en lavning, og det må 
derfor antages, at overfladevandet naturligt kommer ned i hoveddrænet 

ejet af grundejerforeningen. Med anlæggelsen af de nye dræn vil vandet nu 

komme lidt hurtigere ned til hoveddrænet, hvilket ikke anses som et 
problem.  

 
Målsætninger og beskyttet vandløb  

Det privat vandløb er ikke beskytte af naturbeskyttelsesloven §3  
 

Forholdet til anden lovgivning  
Godkendelsen omhandler kun forhold, der reguleres efter vandløbsloven. 

 
Natura2000 områder.  

Der er ingen natura2000 områder i nærheden.  
 

Museumsloven.  
Der gøres opmærksom på, at Museum Nordsjælland altid skal kontaktes 

(museumslovens §27, stk. 2), hvis der i forbindelse med jordarbejde dukker 

spor af fortidsminder op. Samtidig skal alt arbejde standses.  
Museum Nordsjælland kan kontaktes på telefon 7217 0240.  

 
Forurenet jord  

Hvis der under anlægsarbejdet konstateres en jordforurening, skal arbejdet 
standses jf. jordforureningslovens §71. Du skal henvende dig til Gribskov 

Kommunens afdeling for Byg og Miljø på tlf. 72 49 60 00 eller email; 
tms@gribskov.dk 

 
Offentliggørelse  

Udledningstilladelsen er meddelt og offentliggjort på Gribskov Kommunes 
hjemmeside den 01.11.22  

Medbenyttertilladelsen er meddelt den 01.11.22  
 

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.  
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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.  

 
Klagefrist  

Klagen skal være indgivet skriftligt i Klageportalen inden 4 uger efter 
offentliggørelse.  

Offentliggørelsen sker på Gribskov Kommunes hjemmeside 
www.gribskov.dk/afgoerelser den 01.11.22 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 

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.  
 

Spørgsmål  
Har du spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Alexander Laursen på 

tlf.7249 6767, eller mail alela@gribskov.dk 
 

Med venlig hilsen 
Alexander Laursen 

Center for Teknik og 

Borgerservice 

 

Vandløb 

 
Gribskov Kommune 

 
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 

Telefon: 72 49 60 00 

mailto:alela@gribskov.dk
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Bilag 1 
 

 
 
Bilag 2 

 

 


