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Godkendelse af genslyngning af vandløbsstrækning af 

Brådebækken og frilægning af 2 tilløb til Nygård Sø samt 

vandstandshævning i Nygård Sø. 

  

 

Afgørelse 

Med hjemmel i §§ 16, 17, 48 og 49 i Vandløbsloven (lovbekendtgørelse 

nr. 127 af 26. januar 2017) og §§ 3, 10 og 11 i Bekendtgørelse om 

vandløbsregulering og -restaurering m.v. (bekendtgørelse nr. 837 af 27. 

juni 2016), meddeler Rudersdal Kommune, som vandløbsmyndighed, 

hermed Ingeniørfirmaet Thomas Aabling Vandmiljø, på vegne af ejeren 

Friheden Invest A/S, tilladelse til at genslynge (mæandrer) eksisterende 

kanaliseret strækning af Brådebækken beliggende på matr.nr 2nq, 2np 

og 4a, Høsterkøb by, Birkerød, samt frilægning af den nedre del af 2 

rørlagte tilløb til Nygård Sø (tilløb fra Høsterkøb Gadekær i vest og 

Brådebækken i øst) .   

 

Desuden gives der tilladelse til hævning af vandstanden i Nygård Sø 

med 0,70 m tilbage til det oprindelige niveau på 47,32 m (DVR90), som 

hermed fastsættet som flodemål. Bundkoten ved udmundingen af 

tilløbene til søen hæves tilsvarende til 47,32 m (DVR90) svarende til en 

hævning i på 0,37 m i tilløbet fra Høsterkøb Gadekær og 0,23 m i 

Brådebækken.    

 

Tilladelsen gives med en række vilkår jf. afsnit herom. 
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Oversigtskort over berørte den strækning der ønskes genslynget samt to rørlagte 

tilløb til Nygård Sø, som ønskes genåbnet (markeret med rødt).  

 

 

Baggrund for afgørelsen 

I forbindelse med naturgenopretningsprojekt ved Nygård Sø ønskes 

delvis genåbning af den nedre del af to tilløb til søen (afløbet fra 

Høsterkøb Gadekær og Brådebækken) samt ændring (mæandrering) af 

Brådebækkens forløb fra Nygård Sø og videre langs Nygårdmose. 

 

Der er tidligere meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til 

oprensning og vandstandshævning af Nygård Sø og slyngning af 

vandløbet gennem Nygård Mose.  

 

Nuværende forhold. 

Afløbet fra Nygård Sø starter med et ca. 10 meter rørlagt forløb, der 

fortsætter i et kanaliseret forløb langs med Nygård Mose. De 2 tilløb til 

Nygård sø er, bortset fra de sidste få meter, rørlagte. Vandstanden i 

Nygård Sø er gennem årene af dyrkningmæssige årsager af flere 

omgange sænket med 0,70 m. 
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Nuværende forløb af tilløb og afløb omkring Nygård Sø.  

 

Fremtidige forhold. 

Den nuværende kanaliserede strækning langs Nygård Mose 

genslynges/mæandreres i et naturligt forløb.  Tilløbet fra Høsterkøb 

Gadekær åbnes 24 meter bagud, mens tilløbet fra Brådebækken åbnes 

16 meter bagud. Begge tilløb vil således efterfølgende fremstå som 

åbne vandløb på de nævnte strækninger. Vandstanden i Nygård Sø vil 

blive hævet til det tidligere niveau. 

 

Ved udløbet fra Nygård Sø etableres ny brønd med overfaldsbræt, der 

forhindrer, at der sker ændringer i vandstanden ved motorvejen og 

vejkassen under motorvejen. Overfaldsbrættet udformes, så det vil være 

muligt at sænke vandstanden til den nuværende vandstand skulle det 

blive nødvendigt fx i forbindelse med renovering af Isterødstien eller 

Brådebækken nedstrøms. 
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Fremtidigt mæandrerende naturligt forløb langs Nygård Mose. Lyseblå streg 

angiver underføring ved den kommunalt ejede cykelsti. 

 

Vandløbsmyndighedens vurdering 

Det er vandløbsmyndighedens vurdering, at den kommende 

mæandrering vil få vandløbet til at fremstå som et mere naturligt 

vandløb, samt at der vil blive forbedrede leveforhold for vandfaunaen, da 

der vil være en større fysisk variation på den pågældende strækning end 

tilfældet er i dag. Det er også vandløbsmyndigheden vurdering, at 

vandstandshævningen i Nygård Sø vil være med til at forbedre den 

økologiske tilstand i søen.  

 

Vandstandshævningen i Nygård Sø (0,70 m)og bundhævningerne i 

tilløbet fra Høsterkøb Gadekær (0,37 m) og Brådebækken (0,23 m) vil 

på grund af de terrænmæssige faldforhold omkring Nygård Sø ikke 

medføre negative påvirkninger udenfor området. 
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 Terrænforhold omkring Nygård Sø 

 

Vilkår 

Anlægsarbejdet udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet, samt på 

følgende vilkår: 

 

a. Opstrøms beliggende bredejeres afstrømning må ikke påvirkes 

negativt.  

 

b. Flodemålet for Nygård Sø fastsættes til 47,32 m (DVR90)  

 

c. Den kommunalt ejede cykelsti må ikke blive påvirket af 

reguleringsprojektet. 

 

d. Det skal sikres, at udvaskning af sand og jord begrænses mest 

muligt i forbindelse med anlægsarbejdet.  

 

e. Hvis der under anlægsarbejdet stødes på ukendte dræn, skal det 

sikres, at funktionen af disse opretholdes med uændret 

dræningskapacitet. Dette arbejde sker for bygherres bekostning. 

f. Når arbejdet er udført, skal vandløbsmyndigheden have skriftlig 

underretning herom. 

g. Arbejdet udføres og betales af bygherre. 
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Bemærkninger 

Hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder eller oldsager 
(nedgravninger, bopladslag, genstande mv.), skal arbejdet standses 
med det samme, jf. museumslovens § 27.  
 
Fundet skal meddeles til det lokale arkæologiske museum: Museum 
Nordsjælland - Hørsholm, Søndre Jagtvej 2 – 4, 2970 Hørsholm. Telefon 
72 17 02 40.  

 

Museet beslutter, hvornår arbejdet kan genoptages 

 

Klagevejledning 

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside d. 20. november 

2018. 

 
Du kan klage over denne afgørelse efter reglerne i vandløbslovens § 80 
stk. 1 og § 81. 
 
Klageberettigede er: 
 

- den, afgørelsen er rettet til, 

- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig 

interesse i sagens udfald. 

 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er 
afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra 
bekendtgørelsesdatoen, jf. lovens § 81. Hvis klagefristen udløber på en 
lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.  
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Du klager 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 NemID. Klagen sendes 
gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen.  
  

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 
der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til 
det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du 
sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet 
afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 
anmodning kan imødekommes.  
  
Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til 
sagen og de anførte klagepunkter til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
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vedhæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, der er indgået i 
sagens bedømmelse.  
  
Samtidig med at kommunen sender klagesagen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet sendes en kopi af udtalelsen til dig og eventuelle 
andre involverede i klagesagen med en frist for at afgive bemærkninger 
til Miljø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.  
  
Tilladelser må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Rettidig klage 
har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet 
bestemmer andet, jf. lovens § 87, stk. 7.  
  
Når du klager, skal du betale et gebyr. For privatpersoner er gebyret på 
900 kr. og for virksomheder og organisationer er gebyret på 1.800 kr. 
(2016-niveau). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
Hvis du bliver fritaget for at bruge Klageportalen, vil du modtage en 
opkrævning på gebyret fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betales 
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 
dage, afvises klagen fra behandling.  
  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
 
 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller 
ophæves,  

 2) klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller  

 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 
klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 
Fødevareklagenævnets kompetence.  
  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse 
er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den 
tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 
gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale 
gebyret, hvis  
 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller 
førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at 
klager trækker sin klage tilbage, eller  

 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og 
Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, fx hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i 
partshøring.  
  
 Klagefristen udløber den 18. december 2018  
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Søgsmålsvejledning  

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 

måneder fra afgørelsens modtagelse. Er afgørelsen offentligt 

bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsesdatoen, jf. 

vandløbslovens § 81. 

 

 

 
Venlig hilsen 

 
Maria Cathrine NIelsen 
Natur, Park og Miljø Chef 
 

  

 

 

 

Peter B. Jørgensen 

Biolog 

 
 
 
 
Bilag: 

A. Ansøgning om vandløbsregulering 

 

 

Kopi til: 

  

 Lasse Nielsen, Friheden Invest A/S, lsn@friheden-invest.dk  

 Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsten 

post@sportsfiskerforbundet.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Rudersdal, rudersdal@dn.dk 

Museum Nordsjælland - Hørsholm, , Sdr. Jagtvej 2, 2970 Hørsholm, 

post@museumns.dk  
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