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Tilladelse til anlæg af nyt vandløb (dræn) 

 

Rudersdal Kommune meddeler hermed Grundejerforeningen 

Munkerisparken tilladelse efter Lov om vandløb (vandløbsloven)1 til at 

anlægge et nyt rørlagt vandløb på matrikel 126cx Birkerød By, Bistrup. 

Formålet er at forebygge opblødning af grundejerforeningens fællesareal 

og at hindre opkøring i forbindelse med drift af arealet. 

 

Tilladelsen meddeles i henhold til § 5 i Bekendtgørelse om 

vandløbsregulering og – restaurering m.v.2 (reguleringsbekendtgørelsen) 

jf. vandløbslovens § 21. 

 

Tilladelsen meddeles med en række vilkår, se afsnit herom. 

 

Redegørelse 

Nuværende og fremtidige forhold 

Grundejerforeningen Munkerisparken har i en årrække haft problemer 

når gartnerentreprenører i våde perioder kører på det sydlige 

fællesareal. Området der ønskes drænet afvandes i dag ved nedsivning 

og overfladisk afstrømning. Der er tale om opfyld i tidl. sø (silt/sand) og 

nedsivningen er lav. 

Der sker derfor delvis overfladisk afstrømning til nedløbsrist i lavning på 

fællesarealet hvor der i 1978 er etableret et kort T-dræn med afløb til 

brønd der også opsamler overfladevand via rist i terræn. Herfra ledes 

vandet via Ø100 rør, sandfangsbrønd og endelig Ø 160 rør til Ø315 

brønd i fortov syd for fællesarealet. 

 

                                                

 
1
 Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. juni 2017 om lov om vandløb. 

2
 Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -

restaurering m.v. 
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Som følge af ringe nedsivning og evt. ændret nedbørsmønster kører 

maskiner let fast eller laver sporkøringer. Grundejerforeningen har derfor 

v. formand Max Jensen søgt Rudersdal Kommune om tilladelse til anlæg 

af nyt dræn (vandløb) på matrikel 126cx Birkerød By, Bistrup (bilag 1). 

 

Der er tale om opstrøms udvidelse af eksisterende dræn således, at 

området hvorfra der i dag sker delvis overfladisk afstrømning i højere 

grad vil blive afvandet gennem det planlagte dræn. Drænet etableres 

som et 70m langt Ø 50mm perforeret drænrør ca. 30 cm under terræn, 

lagt i perlesten og tilsluttes eksisterende 4’’ dræn. 

 

Vandløbets status 

Det nye dræn vil være omfattet af vandløbsloven og være klassificeret 

som privat vandløb. Fremtidig vedligeholdelse påhviler bredejerne, jf. 

vandløbslovens § 35. Der ændres i øvrigt ikke på den eksisterende 

rørledning, og vedligeholdelse heraf påhviler fortsat de enkelte 

bredejere. 

  

Besigtigelse 

Rudersdal Kommune har d. 21. februar 2019 foretaget besigtigelse 

sammen med ansøger. Det kunne konstateres, at området der ønskes 

drænet var tydeligt vandpåvirket og at der på en del af arealet stod vand 

på terræn. Det observerede godtgør den beskrevne ringe nedsivning og 

overfladiske afstrømning. 

 

Den nedstrøms strækning er besigtiget frem til 2. sø (Sø B) på 

golfbanearealet syd for Birkerød Parkvej. De besigtigede brønde var 

fritløbende og der er en betydelig bufferkapacitet i søerne på golfbanen 

hvor der ikke ses tegn på hydraulisk belastning. 

 

VVM 

Anlæggelse af nye vandløb er omfattet af VVM-bekendtgørelsen3, bilag 

2, punkt 10 f, og projektet er derfor VVM-screenet. 

Rudersdal Kommune har d. 12. juni 2019 meddelt afgørelse om, at det 

ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. 

 

Vurdering 

Hydraulisk vurdering  

Området der ønskes drænet afvandes i dag naturligt ved nedsivning og 

overfladisk afstrømning. Der er tale om opfyld i tidligere sø (silt/sand) og 

nedsivningen er lav. Overfladisk afstrømning sker til nedløbsrist i drænet 

                                                

 
3
 Bekendtgørelse nr. 1225 af 25.10.2018 af lov om miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter (VVM). 
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lavning på fællesarealet hvorfra det via Ø100 rør og sandfangsbrønd 

løber i Ø 160 rør med fald på 9,6 ‰ inden det løber i Ø 315 brønd i 

fortov syd for fællearealet. Sidstnævnte rør er således dimensionerende 

for den samlede afvanding fra området. 

 

Vandløbsmyndigheden har gennemgået ansøgers beregninger i relation 

til nedbør, overflade- og drænafstrømning for det relevante opland. 

Etableringen af den nye drænstrækning vil, sammenlignet med den 

nuværende tilstand, resultere i en tilnærmelsesvis uændret hydraulisk 

belastning af vandløbsstrækningen nedstrøms sandfangsbrønden på 

matrikel 126cx. Idet der ikke sker ændring af afløbet fra 

sandfangsbrønden er dette fortsat dimensionsgivende for den samlede 

afstrømning fra området med en kapacitet på ca. 18l/s.   

 

Den nedstrøms strækning vurderes så hydraulisk robust i forhold til 

mertilledningen, at denne må anses for uvæsentlig. 

Der er således ikke behov for at træffe afgørelse om medbenyttelse i 

forhold til nedstrøms bredejere. 

 

Afstrømningsmæssige konsekvenser 

Det er vandløbsmyndighedens vurdering, at anlæggelsen af det nye 

vandløb, iht. ansøgning og de stillede vilkår (se afsnit herom) ikke vil 

medføre væsentlige afstrømningsmæssige konsekvenser, ligesom det 

ikke vil have indflydelse på vandløbets miljømæssige forhold.  

Nærværende reguleringssag behandles således i henhold til 

reguleringsbekendtgørelsens § 17, hvorefter bestemmelserne i samme 

bekendtgørelses §§ 14-16 kan fraviges. 

Der indhentes således ikke udtalelser fra øvrige myndigheder, projektet 

offentliggøres ikke og der afholdes ikke offentligt møde om sagen. 

 

Beskyttede naturtyper 

Det vurderes, at ændringen i vandføring og mængde som følge af den 

nye vandløbsstrækning, vil være ubetydelig i forhold til den nuværende, 

hvorfor der ikke vil være tale om en tilstandsændring af de søer der 

modtager vandet. Der er således ikke truffet afgørelse iht. 

naturbeskyttelseslovens4 § 3 om beskyttede naturtyper. 

 

Lovgrundlag 

Ingen må uden vandløbsmyndighedens tilladelse ændre vands naturlige 

afløb til anden ejendom eller hindre det naturlige afløb fra højere 

liggende ejendomme. Endvidere må nye vandløb kun anlægges efter 

vandløbsmyndighedens bestemmelse. 

                                                

 
4
 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse 
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Tilladelsen er således meddelt efter § 5 i bekendtgørelse om 

vandløbsregulering og -restaurering m.v., bekendtgørelse nr. 834 af 27. 

juni 2016 jf. vandløbslovens §§ 6 og 21 (lovbekendtgørelse nr. 127 af 

26. januar 2017). 

 

Økonomiske forhold 

Alle udgifter til anlæg og drift af den nye vandløbsstrækning afholdes af 

den til enhver tid værende matrikelejer, pt. Grundejerforeningen 

Munkerisparken. Reguleringen medfører ingen arealerhvervelser eller 

rådighedsindskrænkninger.  

 

Da den resulterende tilledning til eksisterende nedstrøms vandløb ikke 

overstiger den naturlige afstrømning, vurderes denne ikke at medføre en 

ændring i vedligeholdelsesbehovet for de nedstrøms beliggende 

bredejere og der træffes derfor ikke afgørelse om ændret 

udgiftsfordeling i relation hertil. 

 

Arbejdets udførelse 

Ansøger er alene ansvarlig for arbejdets udførelse og fører opsyn med 

at det udføres iht. det ansøgte, jf. nærværende afgørelse.  

 

Vilkår 

Nærværende tilladelse meddeles på følgende vilkår: 

 

1. Arbejdet skal udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet, 

herunder drænrør Ø 50 mm, længde 70 m og hældning ≤14‰. 

2. Arbejdet skal være udført senest 3 år fra afgørelsens dato, ellers 

bortfalder tilladelsen. 

3. Arbejdet skal senest 1 måned efter afslutning færdigmeldes til 

Rudersdal Kommune. 

4. Der må ikke ske tilslutning af tag- / overfladevand fra tilstødende 

ejendomme til drænet. 

5. Der må ikke ske udledning af tag- / overfladevand fra tilstødende 

ejendomme til terræn på matrikel 126cx Birkerød By, Bistrup. 

 

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 

 

Offentliggørelse og klagevejledning 
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Afgørelsen offentliggøres på Rudersdal Kommunes hjemmeside d. 5. juli 

2019. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet jf. vandløbslovens § 80.  

 

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 Rudersdal 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 Rudersdal 

Kommune. Hvis Rudersdal Kommune fastholder afgørelsen, sender vi 

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 betingelserne for at blive fritaget på 

naevneneshus.dk. 

 

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. 

Eventuel klage skal indgives senest d. 2. august 2019. 

 

Vandløbsmyndighedens afgørelser kan påklages af: 

1. den, afgørelsen er rettet til, 

2. enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i 

sagens udfald og 

3. en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. 

 

 

Venlig hilsen 

  
Peter Rasmussen 

Biolog 

Lis Ravn 

Konst. Afdelingsleder 

 


