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Høring vedr. ønske om ændring fra rørlagt vandløb til åben grøft på
Hanehovedvej 167, 3300 Frederiksværk
Baggrund
Ejeren af matrikel 7a Hågendrup By, Melby, beliggende Hanehovedvej 167, 3300
Frederiksværk, ønsker at ændre det rørlagte vandløb på sin grund til en åben grøft. Det synes
kommunen umiddelbart lyder som en god idé, hvorfor sagen ”fremmes” i henhold til
vandløbsloven. Da der ansøges om ændring af et vandløbs skikkelse, skal sagen behandles
som en reguleringssag efter vandløbsloven.
Der ansøges om at genåbne grøften fra lige vest for Gl. Møllevej overfor Mariagårdsvej 1 til det
nuværende rørudløb ind mod Gl. Møllevej 20A. Den gule linje på kortet på sidste side angiver
den omtrentlige placering af den rørlagte strækning. Den åbne grøft vil komme til at ligge
samme sted.
Det vil blive et krav, at grøftens bund skal ned i samme kote som koterne for de eksisterende
tilløb, der i dag er sluttet på hoveddrænet. Grøften skal også tilpasses det nuværende udløb i
åben grøft.

Forhold mht. afledning, natur og rekreative interesser
En ændring til åben grøft vil sikre en større afledningsmæssig kapacitet end dimensionerne i
det nuværende gamle hoveddræn, hvilket kan være en god tilpasning til de klimaforandringer,
som forventes med kraftigere byger i fremtiden. Opstrøms grundejere forventes derfor ikke at få
en dårligere afledning end i dag. Vandløbsmyndigheden har ikke kendskab til, om de gamle
tidligere grøfter er nedlagt eller i dag fungerer som rørlagte vandløb/dræn, der har forbindelse
til hoveddrænet. (Se evt. kortudsnit på side 2).
En åben grøft vil i højere grad tilgodese naturen end et rørlagt vandløb.
Matriklen 6b vest for Hanehovedvej 167 (7a), ejes af Halsnæs Kommune og er en del af
Nationalparken Kongernes Nordsjælland. En genåbning vil derfor også til en vis grad tilgodese

de rekreative interesser i området. På høje målebordsblade fra 1842-99 kan ses de daværende
åbne grøfter. En genåbning vil understøtte den tidligere historie i området.

Høring og høringsfrist
Inden der træffes afgørelse i sagen, ønsker vi at høre din mening. Høringssvar vil blive
videresendt til ansøger med henblik på udtalelse i sagen (uden oplysning om privat e-mail og
telefonnummer, men med navn og adresse).
Høringssvar skal være modtaget af Halsnæs Kommune på enten mail@halsnaes.dk eller som
almindeligt brev på adressen Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk senest den 8. juni.
Høringssvar mærkes ”Høring vandløb Hanehovedvej 167”
Dette brev sendes til grundejere i det anslåede opland til vandløbet og til Halsnæs Forsyning
samt til forpagteren af kommunens matrikel. Desuden vil høringen blive sendt til
klageberettigede organisationer og myndigheder i henhold til vandløbsloven.
Anslået opland til det private vandløb fra Mariagårdsvejsområdet til Roskilde Fjord (på basis af
højdemodel og høje målebordsblade 1842-99)

Kortet på sidste side er noget uskarpt. Kortmaterialet vil kunne ses som pdf-fil på kommunens
hjemmeside www.halsnaes.dk under punktet Høringer.
Venlig hilsen
Stine Holm
Landskabsarkitekt
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk
www.halsnaes.dk

