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115. Regulering af Tinkerup Å

Åbent - 06.02.03-P19-13-18

Resumé

Miljø, Klima og Kyst behandler sagen for at træffe en beslutning vedr. reguleringsprojekt for Tinkerup Å

Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst: 

1. at det fremlagte reguleringsprojekt for Tinkerup Å tilbagekaldes og der arbejdes på et nyt 
reguleringsprojekt som tager højde for de aktuelle vandmængder i 2019/2020.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg traf den 08.11.2017 beslutning om at fremme et reguleringsprojekt for Tinkerup Å med 
tilhørende partsfordeling. Se bilag 1. Reguleringsprojektet har været i høring hos berørte lodsejere samt 
andre myndigheder og interesse organisationer fra den 27. juli til den 5. september 2018. 
Reguleringsprojektet ses på bilag 2. 
 
Baggrunden
Igennem mange år har der været problemer med oversvømmelser langs Tinkerup Å. Dette har blandt andet 
ført til oversvømmelser i sommerhusområdet Smidstrup Strand samt af landbrugsarealer. Siden 2002 har der 
været fokus på at mindske oversvømmelsesrisikoen og der har været udarbejdet en helhedsvurdering, tv-
inspektioner af rørledningen samt forskellige projektforslag. 
 
Projektforslagene har både omfattet genåbning af den rørlagte strækning og senest udskiftning af 
eksisterende rør, til rør med en større dimension. Projektområdet omfatter Tinkerup Å på rørstrækningen fra 
Birkedalen til Almevej.
 
Smidstrups Renseanlæg udleder renset spildevand til Tinkerup Å. I perioder med store vandmængder, sker 
der en overbelastning af renseanlægget med heraf følgende større udledning til Tinkerup Å. Under 
projektforløbet har der været tvivl om hvornår Smidstrup Renseanlæg skulle nedlægges og hermed også om 
GribVands part i udgiftfordelingen som udleder/medbenytter af Tinkerup Å.
 
Høringssvar
Vandløbsmyndigheden har modtaget 38 høringssvar, som er samlet og besvaret i en hvidbog, se bilag 3. 
 
Bemærkningerne til projektforslaget omhandler primært:

 Manglende vedligeholdelse af rørledningen
 Udledning af vand fra Smidstrup Renseanlæg til Tinkerup Å
 Mulighed for åbning af rørlagt strækning 
 Spørgsmål til partsfordeling

 
I supplerende høringssvar fra GribVand beskrives det, at Smidstrup Renseanlæg lukkes i 2019 og senest i 
2020. Ved lukning af Smidstrup Renseanlæg vil alt vand der i dag tilføres renseanlægget blive pumpet til 
Gilleleje Renseanlæg, dvs. ca. 500.000 m³/år. 
 
Vurdering
På baggrund af GribVands forestående lukning af Smidstrup Renseanlæg finder administrationen det 
hensigtsmæssigt, at udarbejde et nyt reguleringsprojekt for Tinkerup Å, der tager højde for de aktuelle 
vandmængder i 2019/2020. Det fremlagte reguleringsforslag inkluderer renseanlæggets udledning af vand til 
åen og et nyt projekt, som tager højde for den mindre vandmængde vil formentlig betyde mindre 
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rørdimensioner og færre anlægsudgifter. Det er usikkert om udgiften til de private lodsejere bliver mindre, da 
Gribvand ikke længere er en betydelig part i et kommende projekt.  
 
Bilag 3: Hvidbog tilføjet ved protokollering

Lovgrundlag

Bekendtgøgelse om lov af vandløb nr. 127 af 26. januar 2017. 
Bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering mv. nr. 834 af 27. juni 2016.

Økonomi

Jf. fremlagte projektforslag og tilhørende partsfordelingen får kommunen en udgift på ca. 220.000 kr. Denne 
udgift er ikke medtaget i det nuværende budget.
 

Beslutning

1.  Udsættes mhp. besigtigelse
 
Natasha Stenbo Enetoft fraværende
 

Bilag

 Teknisk Udvalg 8. november 2017, pkt 85
 Reguleringsprojekt for Tinkerup Å
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