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Krydsningstilladelse Maglemose å st. 5880 
 
Projekt 
I forbindelse med etablering af ny el-forsyning for Nexel, skal Entreprenørfirmaet 
Nordkysten A/S krydse Maglemose å ved st. 5880 på matrikel nr. 2i Holt By, Græsted 
og 6h, Pårup By, Græsted, se kort nedenfor, de styrede underboringer forventes udført 
primo februar 2023.  
Krydsning af Maglemose å sker med 3 x styrede underboringer ø160mm, der bores 
med en afstand af 3m til bundløb af åen.  
Bentonit der benyttes i forbindelse med de styrede underboringer, er af mærket 
"HYDRO-PAC", datablad er vedhæftet ansøgningen. 
 

 

Sag: 06.00.00-P00-1-23 
 
17. januar 2023 

ENTREPRENØRFIRMAET NORDKYSTEN A/S 
Pårupvej 183 
3250 Gilleleje 
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Afgørelse 
Projektet godkendes hermed efter vilkårene nedenfor, jf. vandløbslovens § 47. For at 
udelukke risiko for påvirkning af vandløbet skal følgende vilkår for arbejdet overholdes: 
 
1. Maglemose å krydses ved styret underboring med minimum 1,5 meters afstand til 

det åbne vandløbs bund. Regulativets bundkote er 2,45 m DNN i st. 5880. Det vil 
sige, at top af den nye ledning, ikke må ligge højere end i kote 0,95 m DNN, under 
Maglemose å.  

2. Den styret underboring skal påbegyndes og afsluttes mindst 10 m fra kronekant for 
vandløbet. 

3. Vandløbets bundkote skal kontrolleres før og efter arbejdets udførsel. Der må ikke 
ske ændringer af vandløbets forløb i forbindelse med arbejdets udførsel. 

4. Hvis der sker uheld under arbejdet, skal vandløbsmyndigheden kontaktes straks. 
5. Senest 14 dage efter arbejdets afslutning skal vandløbsmyndigheden modtage 

digital tegning af det udførte arbejde med koordinater og koter for krydsningsstedet. 
6. Krydsningstilladelsen kan først benyttes efter klagefristens udløb (se nedenfor). 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan jf. Vandløbsloven §80 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Hvis der bliver klaget over afgørelsen, vil du blive orienteret med det samme. 
 
Klageberettigede 
De der kan klage er jf. Vandløbsloven §84:  

 Den, afgørelsen er rettet til  
 Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens 

udfald  

Klagefrist og offentliggørelse 
Klagen skal være indgivet skriftligt i Klageportalen senest 4 uger efter offentliggørelse. 
Offentliggørelsen sker på Gribskov Kommunes hjemmeside: 
http://www.gribskov.dk/afgoerelser  
 
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den 
følgende hverdag. Klagefristen er den 14. februar 2023. 
 
Klagemyndighed 
Klagemyndighed er Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du kan klage via Klageportalen, 
som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger 
også 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. 
 
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 

http://www.gribskov.dk/afgoerelser%20
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dog klage uden om Klageportalen jf. Lov om miljø- og fødevareklagenævnet §21 stk. 2-
4. 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 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 
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. 
 
Aktindsigt 
Du har ret til at søge aktindsigt jf. Vandløbsloven §77 og Offentlighedsloven §7. 
 
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 I har spørgsmål til afgørelsen, er I velkomne til at kontakte undertegnede. 
 
Tilladelsens er sendt i kopi til orientering af ejerne af matrikel 2i Holt By, Græsted og 
6h, Pårup By, Græsted. 
 

http://www.nmkn.dk/
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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 
 
 
 
 


