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Dispensation til etablering af spildevandsledning på Bolbroengen 
 
 
Team Miljø har den 1. december 2015 modtaget en ansøgning, samt den 
10. juli 2017 modtaget revideret ansøgning fra Novafos om at etablere 
endnu en spildevandsledning over Bolbroengen. 
 
Området er registreret som mose og eng efter Naturbeskyttelsesloven. 
Der må ikke laves tilstandsændringer i disse områder uden en dispensation 
efter naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 3. 
 
Ansøgning 
Formål med projektet 
Formålet med projektet er at etablere en ny spildevandsledning fra 
Birkedalen og frem til det nyere sparrebassin beliggende i det nordvestlige 
hjørne af Bolbroengen. Formålet med først etableringen af bassinet på 
Bolbroengen og efterfølgende den nye ledning er at reducere overløb fra 
de fælleskloakerede oplande til Bolbrorenden.  
Det vurderes ikke som muligt at placere ledningen med en anden placering 
end den ønskede henover Bolbroengen og dermed det i henhold til 
naturbeskyttelseslovens beskyttede areal. Dette skyldes primært de 
topografiske forhold i området. 
Beskrivelse af anlægsprojekt 
Der henvises til vedlagte oversigtstegning samt mere detaljeret teknisk 
projekttegning fra Rambøll. Den ønskede spildevandsledning (Ø700) 
anlægges således mere eller mindre parallelt med eksisterende 
spildevandsledning som bibeholdes frem til det nyere underjordiske 
bassin, som er beliggende på matr.nr. 11bl Vallerød By, Rungsted 
nordøstlige hjørne. Der er ønske om etablering af 1-2 synlige brønde, hvor 
brønddæksler placeres i terræn. Foruden disse 1-2 brønddæksler 
medfører projektet ingen synlige tekniske installationer i form af 
eksempelvis teknikskabe mv. 
Novafos har oplyst, at den nye ledning graves ned, og ledningstraceet 
retableres umiddelbart efter nedgravning. De øverste 50 cm af traceet 
retableres med materiale fra stedet. 
Jordhåndteringsplan og arbejdspladsindretning 

Center for Teknik 
Ådalsparkvej 2, Hørsholm 2970 
  
Novafos 
 

 
 

Dato: 20.07.2017 
 
 

Center for Teknik 
Team Miljø 

horsholm.dk 

 

Åbningstider 
Mandag - fredag 9-13 

Torsdag også 15-17 
 

Kontakt 
Tina Weile 

Biolog 
tsw@horsholm.dk 

Direkte tlf. 4849 2570 



 

 

 

  
  

 

2/4 

Med henblik på redegørelse for arbejdsareal og beskrivelse af 
jordarbejder- og håndtering henvises der til vedlagte 
Arbejdspladsindretning på Bolbroengen med tilhørende bilag udarbejdet 
af Rambøll. Dokumentet indeholder tillige kort redegørelse for retablering 
af arealet. 
Anlægsarbejdet vil blive udført med fokus på at minimere anlægsperioden 
og trykket på engen, ligesom vandløbet ikke vil blive berørt. 
  
Vurdering 
Bolbroengen ejes af Hørsholm Kommune 
Området er udlagt som byzone. Fredet ved kendelse af den 23. juni 2015. 
Området er registreret som mose og eng, efter Naturbeskyttelsesloven. 
 
Ansøgning om etablering af en ekstra spildevandsledning over 
Bolbroengen har været i høring i Grønt Råd. 
 
Da det er en tilstandsændring af midlertidig karakter, vurderes det, at hvis 
der gives dispensation på nedenstående vilkår, til nedgravning af den nye 
spildevandsledning, vil det ikke påvirke artsdiversiteten på Bolbroengen. 
 
  
 
Afgørelse 
På baggrund af ansøgningen meddeler Hørsholm Kommune, Team Miljø 
dispensation til det ansøgte på Bolbroengen.  
 Afgørelsen er truffet af forvaltningen i henhold til Naturbeskyttelseslovens 
§ 65 stk.3. 
Dispensationen gives på følgende vilkår: 

 Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med 
aftalen/tilladelsen fra Vej og Park  

 Arbejdet må foregå udenfor vandsalamander og padders 
yngleperioder i perioden 1. september til 1. marts 

 Arbejdet på området skal tilrettelægges så det udføres hurtigst 
muligt  

 Ved kørsel med maskiner må der ikke efterlades varige spor i 
området 

 Der skal udlægges køreplader samt gå-plader overalt hvor der 
arbejdes og færdes 

 Opgravning og al arbejde skal foregå fra den vestlige side af 
udgravningen 

 Anlægsarbejdet må ikke give anledning til, at Bolbrorendens 
brinker o.l. køres ned og der må ikke køres eller færdes i vandløbet  

 Den opgravede muld deponeres midlertidigt på plader og benyttes 
som topfyld når arbejdet er færdigt  

 Der må ikke udsås frøblandinger på den tilbagelagte muld 

 Når arbejdet er afsluttet skal der afholdes en 
aflevereringsforretning hvor tilsynsmyndigheden vurderer om 
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området er reetableret korrekt og om der er synlige skader der 
skal udbedres. 

 Der skal være en ansvarlig tilsynsførende fra Novafos der kan 
kontaktes, når der arbejdes på området 

 Der skal gives besked til Hørsholm Kommunes Miljø Team når 
arbejdet påbegyndes 

 Der skal gives besked til Hørsholm Kommunes Miljø Team når 
projektet er udført 

 Denne dispensation skal udnyttes indenfor 3 år ellers bortfalder 
den 

 
Offentliggørelse og klagevejledning 
Dispensationen vil blive offentliggjort på Hørsholm Kommunes 
hjemmeside den 20. juli 2017 
Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. 
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, men på grund af 
sommerferieperiode er den forlænget til den 28. august 2017 kl. 16.00. 
Der gøres opmærksomt på, at også andre kan klage over afgørelsen. De 
der kan klage efter naturbeskyttelsesloven er følgende: 

 Adressaten for afgørelsen,  

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig 
interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og 
organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, 

 og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres 
formål varetager rekreative interesser, når afgørelsen berører 
sådanne interesser. 

 
Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der 
modtages klager fra andre, vil ejer blive orienteret. Dispensationen må i så 
tilfælde ikke udnyttes før klagesagen er afsluttet. 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet / Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, 
som du finder via et link på denne hjemmeside www.nmkn.dk. 
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af 
disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem 
Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der 
klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden 
på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for 
almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og 
offentlige myndigheder. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet afviser klager, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og 
bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive 
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning 
til den myndighed, der har truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage 
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over. Myndigheden videresender herefter din anmodning til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din 
anmodning kan imødekommes. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Tina Weile 
Biolog 
 
Kopi til orientering: 

 Miljøstyrelsen mst@mst.dk 

 DN lokalforening hoersholm@dn.dk 

 Grøntråd dl_grøntråd@horsholm.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening hoersholm@dof.dk 

 Dansk Botanisk Forening nbu@botaniskforening.dk 

 Friluftsrådet nordsjaelland@friluftsraadet.dk 

 Bolbroengens Venner finn@wolner.dk 

 rtj@novafos.dk 

 jmh@novafos.dk 
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