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Til sagens parter, myndigheder, interesseorganisationer 

og offentlighedens orientering 

Genåbning af biløb under Ørholm Mølle – 

offentliggørelse af fremme af vandløbsprojekt 

 
Nationalmuseet har søgt Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommune om 

tilladelse til at genåbne slusen til biløbet under Ørholm Mølle. Biløbet 

består af et betonrør (Ø850 mm) med et fald på ca. 18 promille, 

svarende til en maksimal vandføring på ca. 2000 l/s. Nationalmuseet 

oplyser, at biløbet ikke har været i brug i mindst 20 år.  

Da der er tale om en driftsmæssig ændring af et opstemningsanlæg, 

skal denne ændring godkendes af vandløbsmyndigheden, jf. 

vandløbslovens1 § 48 og § 10 i reguleringsbekendtgørelsen2. 

Godkendelsen udarbejdes efter proceduren for regulering af vandløb, jf. 

kapitel 5 i reguleringsbekendtgørelsen.  

Vandløbsmyndighederne har d. 8. maj 2017, efter vandløbslovens 

bestemmelser, valgt at fremme reguleringsprojektet. Nærværende 

redegørelse indeholder således oplysninger om projektet til 

fremlæggelse for offentligheden. 

Det bemærkes, at da projektet berører matrikler i både Lyngby-Taarbæk 

og Rudersdal Kommune, vil afgørelsen blive udarbejdet af 

vandløbsmyndighederne i de to kommuner i fællesskab. 

Projektbeskrivelse 

Alt vandet i Mølleåen har de seneste år løbet under Ørholm Mølle i 

hovedløbet, hvis vandføring kan reguleres via 3 sæt svinerygsplanker af 

1,2 meters bredde. Der findes desuden et biløb (se Foto 1), der består af 

et ø850 mm betonrør. Stigbordet der leder vand til dette rør har ifølge 

ansøger været lukket i mere end 20 år. Det er dette biløb der ønskes 

                                                
1 Bekendtgørelse af lov om vandløb, nr. 127 af 26. januar 2017 
2 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., nr. 834 af 27. juni 
2016. 



 

 2 

genåbnet, således at det fremover leder en del af Mølleåens vand 

videre. 

Foto 1. Biløbet ved Ørholm Mølle. Foto fra 2011. 

Mølleåen vil på den aktuelle strækning (fra Mølledammen) således 

fremover komme til at bestå af to forskellige, vandførende, rørlagte 

vandløbsstrækninger, der løber under møllebygningerne. Den præcise 

beliggenhed af hoved- og biløb fremgår af bilag 1. 

Nationalmuseet har oplyst, at hovedløbet fremadrettet vil modtage en 

minimumsvandføring på ca. 200 l/s., mens den primære regulering af 

vandstanden i mølledammen vil ske via biløbet, grundet besværlig 

regulering af hovedløbet.  

Formålet med projektet er således at sikre en lettere styring af 

vandstanden i Mølledammen og reguleringen af det vandflow der 

sendes videre ned gennem Mølleåen. Desuden ønskes der større 

sikkerhed ved skybrud og usædvanligt høje vandføringer i Mølleåen. 

Genåbningen vil ikke medføre ændringer af de fysiske forhold i 

vandløbet, udover mindre reparationer af de eksisterende rør, stigbord 

m.m. 

I forbindelse med genåbningen oplyses det, at der vil blive foretaget en 

oprensning af sediment nedstrøms udløbet af biløbet (se Foto 2). Det 

forventes, at der skal fjernes ca. 160 m3, hvilket vil blive gjort med 

slamsuger.  



 

 3 

Der er desuden, i foråret 2015, foretaget en oprensning af 375 m3 

sediment i mølledammen umiddelbart foran indløbet til biløbet. Der vil 

blive foretaget en fornyet oprensning foran indløbet, inden biløbet 

genåbnes. 

Foto 2. Udløbet af den rørlagte strækning af biløbet. 

Beskrivelse af området  

Ørholm Mølle er en af de gamle vandmøller, der i mange hundrede år 

har været beliggende langs Mølleåen. Der har tidligere været forskellige 

typer erhverv og mølledrift i bygningerne, der nu ejes af Nationalmuseet.  

Mølleåen er et offentligt vandløb, hvis hovedløb er omfattet af regulativ 

på hele den berørte strækning, mens biløbet ikke har en stationering i 

regulativet og dermed har status af privat vandløb. Vandløbet er udpeget 

som § 3-beskyttet vandløb.  

Strækningen der påvirkes af projektet svarer til vandløbsregulativets 

station 7.600 til 7.800 (se kort i bilag 2). Frem til station 7.740 er 

vandløbet rørlagt under møllebygningerne. Kort efter udløbet af den 

rørlagte strækning af hovedløbet, løber vandløbet sammen med den 

åbne kanal fra biløbet. Hovedløbet har, i den nuværende situation, 

karakter af en dyb, forholdsvis langsomt flydende, strækning, mens 

biløbet er en stillestående udposning på vandløbet. Fra station 7.800 og 
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nedstrøms er der tale om ét samlet vandløb, hvis tilstand ikke ændres 

ved nærværende projekt. 

Kort 1. Kort over området. Rød ring markerer projektområdet. 

Vandløbsmyndighedernes vurdering 

Vandløbsstrækningen ønskes genåbnet for at opnå en bedre styring af 

vandstanden i mølledammen opstrøms, således at de fastsatte flodemål 

kan overholdes.  

Vandløbsmyndighederne har vurderet, at projektet med de stillede vilkår 

kan udføres uden at vandføringen opstrøms og nedstrøms møllen 

påvirkes væsentligt. Samtidig vurderer vandløbsmyndighederne, at 

vandløbet genåbningen kan medføre forbedrede miljømæssige forhold i 

den del af vandløbet der har været en stillestående kanal i den periode 

hvor biløbet har været lukket.  

Endelig vurderer vandløbsmyndighederne, at der opnås en bedre 

sikkerhed mod oversvømmelser i perioder med ekstraordinær stor 

vandafstrømning, idet den nuværende kapacitet udvides med 

kapaciteten i biløbet. 

Vandløbsmyndighederne har derfor besluttet, at sagen sendes i høring 

hos interessenter og interesserede organisationer i 4 uger, inden der 

sker endelig godkendelse.  
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Vilkår i evt. godkendelse 

Genåbningen udføres som beskrevet i projektbeskrivelsen, samt på, 

blandt andet, nedenstående forventede vilkår: 

 At der, inden biløbet genåbnes, gennemføres en fornyet 

oprensning af aflejret materiale i området omkring indløbet.  

 At der, inden biløbet genåbnes, gennemføres en oprensning af 

aflejret materiale i det åbne vandløb umiddelbart nedstrøms 

udløbet fra biløbet under møllen.  

 Ved oprensning af sediment skal det sikres, at der ikke tilføres 

sediment i større mængder til de nedstrøms beliggende 

strækninger af Mølleåen.  

 Ved oprensningen må der kun fjernes løse aflejringer. Sten og 

grus må således ikke fjernes fra vandløbet.  

 Af hensyn til dyrelivet og tilstanden af sø og vandløb skal 

oprensning og genåbning foretages i perioden 1. oktober – 1. 

april.  

 Det oprensede materiale skal bortskaffes til godkendt deponi.  

 Bredden overfor den nedstrøms rørmunding sikres mod erosion, 

eksempelvis ved udlægning af natursten. Dette skal godkendes 

af vandløbsmyndigheden. 

 Foran biløbets stemværk skal etableres en rist til opfang af 

grøde. Denne skal godkendes af vandløbsmyndigheden. 

 Tidspunkt for arbejdets påbegyndelse meddeles til 

vandløbsmyndighederne mindst 14 dage før. 

 Eventuelle eksisterende åbne tilløb, dræntilløb og andre rørudløb 

må ikke beskadiges, blændes eller dækkes.  

 Enhver fremtidig vedligeholdelse af biløbet, samt rensning af rist 

ved indløb, påhviler den til enhver tid værende mølleejer.  

 Genåbningen skal være udført senest 3 år fra 

godkendelsesdatoen. Hvis dette ikke er tilfældet bortfalder 

godkendelsen. 

 Vandløbsmyndighederne skal orienteres, når genåbningen er 

gennemført, senest én måned efter færdiggørelsen. 
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Ejendomme i nærheden af projektområdet 

Selve biløbet er rørlagt og løber under matriklerne 10f og 7000b, 

Lundtofte By, Lundtofte, mens den stillestående del af Mølleåen 

umiddelbart nedstrøms biløbets udløb, er beliggende hovedsageligt på 

matr. 26a, Søllerød By, Søllerød.  

Matrikelkort er vedlagt som bilag 3. 

De matrikler der ligger i umiddelbar nærhed af projektområdet er vist 

nedenfor: 

 Matr.nr. 4I, Lundtofte By, Lundtofte  

 Matr.nr. 7000b, Lundtofte By, Lundtofte  

 Matr.nr. 7000z, Søllerød By, Søllerød  

 Matr.nr. 10n, Søllerød By, Søllerød  

 Matr.nr. 10f, Lundtofte By, Lundtofte  

 Matr.nr. 26a, Søllerød By, Søllerød  

 Matr.nr. 4de, Lundtofte By, Lundtofte  

 Matr.nr. 4m, Lundtofte By, Lundtofte  

 Matr.nr. 4al, Lundtofte By, Lundtofte  

 Matr.nr. 4y, Lundtofte By, Lundtofte  

 Matr.nr. 4z, Lundtofte By, Lundtofte  

 Matr.nr. 4d, Lundtofte By, Lundtofte   

Økonomi 

Alle udgifter afholdes af Nationalmuseet, der er ansøger på projektet. 

Tidsplan 

Arbejdet forventes udført så snart de nødvendige tilladelser og 

dispensationer er indhentet. Dog jf. vilkår herom. 

Sideløbende med vandløbsafgørelsen udarbejdes der dispensation fra 

naturbeskyttelsesloven § 3. 

Godkendelsesprocedure 

Reguleringsprojektet har, iht. reguleringsbekendtgørelsens § 14, været i 

høring hos Kystdirektoratet i dets egenskab af myndighed for vurdering 

af oversvømmelsesrisici. 
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Reguleringsforslaget behandles efter vandløbslovens bestemmelser 

med 4 ugers indsigelsesperiode og 4 ugers klageperiode. 

Kommunernes fremme af forslaget offentliggøres på hjemmeside d. 10. 

maj 2017, med de lovpligtige 4 ugers indsigelsesperiode fra d. 10. maj 

2017 til d. 7. juni 2017. 

Bemærkninger eller indsigelser til projektet sendes til Lyngby-Taarbæk 

Kommune, Natur og Miljø, Rådhuset Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby, 

E-mail: miljoplan@ltk.dk således, at disse er modtaget senest d. 7. juni 

2017. 

Aktindsigt 

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør Vandløbslovens § 

77. 

Høring og godkendelse efter anden lovgivning 

Denne høring omhandler kun forhold, der behandles med hjemmel i 

Vandløbsloven. En eventuel godkendelse omfatter ikke samtidig 

godkendelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv ansvarlig for, at 

alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet før 

anlægsarbejdet sættes i gang.  

Projektet er dog vurderet i forhold til Naturbeskyttelsesloven og der 

udarbejdes en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, samt en 

vurdering af konsekvenser for Natura-2000 områder og bilag IV-arter. 

Projektet vil ligeledes blive VVM-screenet jf. Bekendtgørelse om 

vurdering af visse offentlige og private anlæg. 

 

Med Venlig Hilsen 

For Rudersdal Kommune 

 

Peter Rasmussen 

Cand. Scient., Biolog  

For Lyngby-Taarbæk Kommune 

 

Lone Kolenda 

Naturmedarbejder 

 

Bilag 

 
1) Kort over beliggenhed af hoved- og biløb under Ørholm Mølle 

2) Oplandskort og længdeprofil fra Regulativ for Mølleåen. 

3) Matrikelkort. 
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Kopi til: 

 Parter i sagen 

 Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, 

mst@mst.dk   

 Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget 

nbu@snm.ku.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Rudersdal, dnrudersdal-

sager@dn.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 138-140, 1620 

København V, natur@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Nordsjælland rudersdal@dof.dk 

 Friluftsrådet v/ Gunnar Brusch, Bastkær 1, 2765 Smørum, 

gb@brusch.dk 

 Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, 

post@sportsfiskerforbundet.dk 

 Museum Nordsjælland - Hørsholm, Sdr. Jagtvej 2, 2970 

Hørsholm, post@museumns.dk 

 Rudersdal kommune, byplan@rudersdal.dk 

 Kroppedal museum, kontakt@kroppedal.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dnlyngby-taarbæk-

sager@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen Lyngby-

Taarbæk kommune, hans@nielsen.mail.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, København natur@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Lyngby-Taarbæk lyngby-

taarbaek@dof.dk 

 Dansk Botanisk Forening, dbotf@mail.tele.dk 
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