
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1/4 

 
Regulerningstilladelse på privat rørlagt vandløb, klynge 11, 
Troldebakkerne 
Bøgeskovgårdsvej 1  17Y Laugø By, Helsinge 
 
Vandløbsmyndighed i Gribskov Kommune sender hermed tilladelse til regulering af det private 
rørlagte vandløb gennem klynge 11, Troldebakkerne. 
 
Projektet vedrører et privat ikke målsat vandløb med udløb til nedstrøms beskyttet §3 sø/mose 
område.  
 
Der søges om reguleringstilladelse med henblik på at omlægge markdrænet til faste rør 
indenfor en afstand på 25 meter indenfor nedsivningsarealet til overfladevand. 
 
Placeringen af det ansøgte reguleringsprojekt er angivet på nedenstående kort.  

 
 
 
 
 

Sag: 06.02.03-P19-18-22 
 
2. marts 2023 
 

RASMUS FRIIS A/S 
Rentemestervej 14 
2400 København NV 
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Afgørelse 
Godkendelsen gives med hjemmel i vandløbsloven1 § 17 og bekendtgørelsen om 
vandløbsregulering og – restaurering m.v2. § 3. 
 
Tilladelsen gives på følgende vilkår; 
 
• Reguleringen udføres i overensstemmelse med fremsendte oplysninger, beskrevet i 

ansøgningen af den 10. januar 2023. 
• 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. 
• Arbejdets påbegyndelse og afslutning skal skriftligt meddeles til Gribskov Kommune. 
• Arbejdet må ikke påvirke den beskyttet naturområde der ligger lige syd for klynge 11. 

 
Høring  
Høring af forslag til tilladelsen har været i offentlig høring i perioden den 24. januar til den 21. 
den februar, jf. Bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering m.v. §15 stk. 1.  
 
Høringen bliver offentliggjort på Gribskov Kommunes hjemmeside. 
 
Der er ikke kommet nogle bemærkninger ind under høringen. 
 
Ejerforhold 
Ejendomme berøres af projektet: 
Matrikel nr. 17y, Laugø By, Helsinge 
Matrikel nr. 17k, Laugø By, Helsinge 
 
Økonomi og tidsplan 
Omkostningerne til projektet afholdes af ansøger. 
 
Den fremtidige vedligeholdelse af vandløbet påhviler den til enhver tid værende ejer af de 
enkelte matrikler.  
 
Projektet gennemføres i perioden marts 2023 
 
Beskrivelse af vandløbet.  
Vandløbet er rørlagt og er en del af det private drænsystem der afvander Troldebakkerne. 
Vandløbet er ikke målsat i vandplanerne 
 
Begrundelse for afgørelse 
Det er vandløbsmyndighedens vurdering at det ikke vil påvirke afvandingen negativ af det 
øvrige Troldebakkerne. Der henvises til ansøgning samt til konsekvensanalyse af vand og 
naturforholdende6 på baggrund af de planlagte ændringer af overfladevandet i området.  
 
Forhold til anden lovgivning 
Naturbeskyttelseslovens § 3 
Vandløbet er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens3 § 3. Med vandløbet løber til et beskyttet 
naturområde lige syd for klynge 11.  
I forbindelse med den overordnet planlægning af Troldebakkerne er der i 2019 udarbejdet en 
konsekvensanalyse af vand og naturforholdende på baggrund af de planlagte ændringer af 
overfladevandet i området6. Her forventes det at der kommer lidt mere vand til §3 området 
fremover. Med dette projekt vil det reducere en lille smule af det overskud af vand der skulle 
komme til §3 området. Hvilket vurderes at være uden større betydning for området. 
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VVM - bekendtgørelsen 
Vandløbsmyndigheden har vurderet, at projektet er under bagatelgrænsen i forhold til VVM-
bekendtgørelsen4 bilag 2, afsnit 10f.  har ikke nogen negative miljømæssige eller 
afvandingskonsekvenser og der er derfor ikke foretaget en screening.  
 
Afgørelsen om at der ikke skal udarbejdes VVM-redegørelse kan påklages.  
 
Natura2000-områder og strengt beskyttede arter 
Før der træffes afgørelse efter vandløbsloven § 47 skal det vurderes, om projektet kan skade 
de internationale naturbeskyttelsesområder eller de strengt beskyttede arter5. 
 
Her henvises til konsekvensanalyse af vand og naturforholdende på baggrund af de planlagte 
ændringer af overfladevandet i området6.  Dette projekt ændrer ikke dette. 
 
Vi vurderer, at denne tilladelse ikke vil medføre forringelse af artens levesteder. 
 
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 02.03.2023. 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.  
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Eventuel domstolsprøvelse 
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder,  
fra afgørelsen er offentliggjort.  
 
Eventuelle spørgsmål 
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte Christian Lundberg på 
email adresse: chrlu@gribskov.dk eller på telefonnr. 72 49 68 15. 
 
Bilag 
1) Ansøgning fra Wissenberg 
2) TROLDEBAKKERNE - KONSEKVENSANALYSE VAND OG NATUR, Cowi, 27.03.2019 
 
Fodnoter 
1. Lbk. nr. 1217 af 25.11.2019 om vandløb. 
2. Bek. nr. 834 af 27.06.2016 om vandløbsregulering og - restaurering mv 
3. Lbk nr. 240 af 13.03.2019 om naturbeskyttelse.  
4. Lbk nr. 720 af 08.06.2018 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM). 
5. Bek. nr. 1595 af 06.12.2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 

samt beskyttelse af visse arter. 
6. TROLDEBAKKERNE - konsekvensanalyse vand og natur, Cowi, 27.03.2019 
 
Spørgsmål i forbindelse med afgørelse henvendes pr. mail til 
chrlu@gribskov.dk eller på telefon 7249 6815. 
 
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 


