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Tilladelse til krydsning af Arrenakke Å med vandledning lidt
nedstrøms Melby Enghavevej
Afgørelse
Halsnæs Kommune meddeler hermed tilladelse til krydsning under det offentlige vandløb
Arrenakke Å 10 m nedstrøms Melby Enghavevej på nedenstående vilkår. Tilladelsen gives med
hjemmel i vandløbslovens1 § 47 og Reguleringsbekendtgørelsens2 § 9, stk. 2.
Tilladelsen gives på følgende vilkår (punkt 1-12);
1. At overkant af ledning placeres minimum 1 m under åens faste bund svarende til kote
minus 0,90 m DVR90 eller dybere.
2. At krydsningen under åen sker i form af en styret underboring eller ved, at kablet skydes
under min. 1 m under åens bund.
3. At ledningen lægges min. 90 cm under arbejdsbæltets midte
4. At vandafledningen i åen ikke hindres hverken under og efter ledningsarbejdet.
5. At materialer fra ledningsarbejdet ikke ender i åen.
6. At udførende entreprenør påtager sig evt. erstatningskrav fra bredejere, der måtte blive
berørt af ledningsarbejdet i form af f.eks. ødelagte rørledninger, opstuvning eller
lignende.
7. At skader på vandløbet, dets brinker eller det tilhørende arbejdsbælte som følge af
ledningsarbejdet udbedres og betales af udførende entreprenør.
8. At Halsnæs Kommune skriftligt orienteres om arbejdets udførelse ved start.
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9. At der sker færdigmelding til Halsnæs Kommune senest 14 dage efter færdiggørelse
inkl. tegning af ledningens endelige placering.
10. At ledningen registreres i Ledningsejerregistret (LER) af ledningsejer.
11. At skader på vandløbet, dets brinker eller arbejdsbælte grundet senere skader på
ledning, herunder reparation af ledning udbedres og betales af ledningsejer.
12. At alle udgifter til ændring og/eller sikring af ledningen i forbindelse med fremtidige
vandløbsarbejder (f.eks. reguleringer og restaureringer) udelukkende påhviler
ledningsejer.
Hvis tilladelsen ikke udnyttes inden 3 år, bortfalder den.

Ansøgning
Halsnæs Kommune modtog den 6. oktober en ansøgning fra Frederiksværk Brolægning på
vegne af Vinderød Skov Vandværk om krydsning af Arrenakke Å med en vandledning.
Ansøgningen blev den 7. okt. suppleret med mere præcise oplysninger om traceet. Arrenakke
Å er et offentligt vandløb, som kommunen vedligeholder.
Vandledningen ansøges lagt fra Melby Enghavevej 13 (matr. 8am Vinderød By, Vinderød)
under åen til Melby Enghavevej 17 (matr. 9c Melby By, Melby) og derfra videre ned langs åen
på matriklerne 19cm og 19gc, begge Melby By, Melby. Krydsningen af åen vil ske 10 m syd for
vejkant af Melby Enghavevej. Ledningen ønskes lagt i 90 cm dybde og vil langs vestsiden af
åen blive lagt i midten af det 5 m brede arbejdsbælte til Arrenakke Å svarende til 2,5 m fra
kronekant.

Høring
Da entreprenøren ikke i tilknytning til ansøgningen havde indhentet udtalelser fra bredejere,
blev ansøgningen sendt i høring hos de relevante bredejere. Samtidig blev
ansøgningsmaterialet sendt i høring hos Museum Nordsjælland, DN og Halsnæs
Vandløbslaug.
Der er indkommet et høringssvar. Der udtrykkes bekymring for, at entreprenøren vil skade de
private dræn, der leder til åen, i forbindelse med anlægsarbejdet. Endvidere spørges til, hvem
der genetablerer dræn, der skades i forbindelse med ledningsarbejdet.
Håndtering af evt. skader på private dræn, der fører til åen, er et mellemværende mellem
grundejer og entreprenør. Dog vil skader, der medfører risiko for brinknedskridning (pga.
manglende afledning til grøften fra skadede dræn) eller som ændrer arbejdsbæltet til en
dårligere stand, blive påtalt af kommunen som vandløbsmyndighed

Arrenakke Å
Arrenakke Å har funktion som hovedpumpekanal, der sammen med Brødemosegrøften, sikrer
afvanding af Frederiksværk By med opland. At afledningen i åen derfor fungerer til enhver tid er
derfor kritisk. Åen har status som et offentligt vandløb, hvorfor vandløbsvedligeholdelse
påhviler Halsnæs Kommune. Vandløbet er omfattet af Fællesregulativ for amtsvandløb i
(tidligere) Frederiksborg Amt.

Vandløbslovgivning
Nedlægning af rørledningen er omfattet af vandløbslovens (LBK nr. 1217 af 25.11.2019) § 47
(kap. 10):
§ 47. Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden
vandløbsmyndighedens godkendelse.
og af Reguleringsbekendtgørelsens (BEK nr. 834 af 27.06.2016) § 9.2 (kap. 4):
§ 9. Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden
vandløbsmyndighedens godkendelse.
Stk. 2. Der må ikke nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløbet uden
vandløbsmyndighedens godkendelse.
Projektet har ikke været i 4 ugers offentlig høring, da krydsningen ikke skønnes at få indflydelse
på vandløbets afledningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Øvrig lovgivning
Vandplaner.
Arrenakke Å er målsat i den statslige vandområdeplan for Sjælland til at opnå ”godt økologisk
potentiale”. Projektet må ikke hindre mulighed for målopfyldelse. Halsnæs Kommune vurderer,
at projektet ikke hindrer mulighed for målopfyldelse, såfremt vilkårene i tilladelsen opfyldes.
Habitatdirektivet
Ved tilladelse efter vandløbslovens § 47 skal det jf. habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1595 af
06/12/2018) § 6 vurderes, om projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Det skal
desuden vurderes, hvorvidt projektet kan beskadige eller ødelægge yngle eller rasteområder
for arter på habitatdirektivets Bilag IV, jf. bekendtgørelsens § 10.
Nærmeste Natura 2000-område er nr. 134 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose, som ligger
ca. 1,9 km væk. Grundet projektets beskeden størrelse og da vandløbet ikke er i kontakt med
området, hverken direkte eller indirekte vurderes det ikke at blive påvirket af projektet.
Der er ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter på dettes stræk af vandløbet. Stor
vandsalamander og spidssnudet frø forekommer vidt udbredt i Halsnæs Kommune. Da

Arrenakke Å er et større vandløb med forholdsvis stor vandafledning vurderes det ikke at være
egnet som yngle- eller rastested for stor vandsalamander og spidssnudet frø.
Naturbeskyttelsesloven.
Arrenakke Å er udpeget som beskyttet vandløb. Halsnæs Kommune vurderer, at krydsningen
af vandløbet på vilkår ikke vil medføre en tilstandsændring af vandløbet.
En kopi af denne afgørelse sendes til berørte bredejere (grundejere). Afgørelsen forventes
offentliggjort på kommunens hjemmeside den 3. nov. 2020.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på
klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Halsnæs Kommune
via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for
virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Halsnæs Kommune. Hvis Halsnæs
Kommune fastholder afgørelsen, sender Halsnæs Kommune klagen videre til behandling i
nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen,
medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at
bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge
klageportalen. Se mere om betingelserne for at blive fritaget på nævnets hjemmeside.

Klagefrist
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
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