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Tilladelse til krydsning ved underboring af det offentlige vandløb 
Usserød Å (st. 1.920) med vandforsyningsledning. 
 
 
Hørsholm Kommune meddeler hermed tilladelse til krydsning af det 
offentlige vandløb Usserød Å i st. 19.20 ved styret underboring af en Ø250 
vandforsyningsledning. 
Samtidig meddeles tilladelse til igangsætning af arbejdet før udløb af 
klagefrist. 
Tilladelsen meddeles med en række vilkår, jf. afsnit herom. 
Ledningstracé fremgår af vedlagte kortbilag (bilag 1). 
 
Baggrund: 
Vandløbsmyndigheden, Hørsholm Kommune har d. 7. juli 2021 – med 
supplerende oplysninger af 20. & 22. september 2021 og 20. april 2022 - 
modtaget ansøgning fra Novafos A/S om krydsning af Usserød Å. st. 1.920 
med en vandforsyningsledning Ø250 i forbindelse med omlægning af 
ledning efter gentagende ledningsbrud på udtjent Ø300 linjeføring. 
Krydsningen kræver tilladelse efter § 9, stk.2 i Bekendtgørelse om 
vandløbsregulering og -restaurering m.v., nr. 834 af 27. juni 2016 jf, 
vandløbslovens § 47 Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. 
november 2019. 
 
Beskrivelse af projektet: 
Usserød Å krydses ved hjælp af styret underboring i en dybde af minimum 
1,5 meter under vandløbets regulativmæssige bundkote (beregnet ud fra 
regulativ til 14,95 m DVR90) på det aktuelle sted. 
I forbindelse med underboring opgraves terrænet to steder. Det 
opgravede materiale genindbygges i videst muligt omfang; alternativt 
erstattes helt eller delvis med stabile grusmaterialer. Afslutningsvis 
retableres overfladen. Bemærk at arbejdet foregår tæt ved åen og vand, 
mudder og jord ikke må komme i kontakt med åen. 
Dimension og godstykkelse på den nye forsyningsledning bliver Ø250. 
Som boremudder anvendes biologisk nedbrydelige og grundvandsneutralt 
HYDRO-PAC 
Efter endt boring vil start- og sluthuller blive suget tør for boreslam. 
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Opsuget, overskydende boreslam køres efter gældende regler til et af 
kommunen godkendt modtageranlæg. 
Huller gravet i forbindelse med arbejdet jordtildækkes 
og efterlades uden markante lukninger / anlæg over terræn. Eventuel 
overskudsjord bortkøres iht. gældende regler. 
Den nye ledning skal indmåles med GPS og resultatet skal indsendes til 
kommunen. 
Endvidere omfatter arbejdet en fjernelse af betonventilbygværk med 
ventiler og rør og etablering af ny ventilgruppe, se arbejdsbeskrivelse. 
 
Ledningsejer og ansøger: 
Novafos A/S 
Blokken 9 
3460 Birkerød 
 
Berørte parter: 
Lodsejere 
Matr.nr: 139e, Usserød By, Hørsholm 
Hørsholm Kommune 
 
Matr.nr.: 3mo, Usserød By, Hørsholm 
Frennegårdsparkens Grundejerforening 
v/ Hans Christian Jensen 
Violvej 10 
2970 Hørsholm 
CVR: 38490478 
 
Der foreligger en deklaration på ledningen som giver Novafos tilladelse til 
at undersøge og vedligeholde ledningen. Frennegårdsparken skal 
orienteres inden arbejdet udføres. 
 
Arbejdet forventes udført i december-marts måned 2021-22.Selve 
arbejdet forventes klaret på under 1 måned, men frost mv. kan forsinke 
arbejdet. 
 
Økonomiske forhold 
Etableringen bekostes af ansøger. Omkostninger til fremtidig drift og 
vedligehold afholdes af ansøger som anført i vilkårene, jf. afsnit herom. 
 
Partshøring 
Udkast til krydsningstilladelsen har været fremsendt til ansøger til 
orientering, med mulighed for at fremsende bemærkninger. Novafos 
orienterer Frennegårdsparkens Grundejerforening jf. ovenstående 
deklaration. 
 
Kommunens vurdering 
Udførelsen af krydsningen iht. ovenstående beskrivelse samt de af 
kommunernes stillede vilkår betyder, at vandløbsprofilet ikke berøres. Det 
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er vandløbsmyndighedernes vurdering, at en styret underboring uden for 
hele vandløbsprofilet og mindst 1,5 meter under den regulativmæssige 
vandløbsbund (17,08 m DVR90) ikke vil påvirke afvandingsinteresser eller 
miljø i Usserød Å i negativ retning. Krydsningen vurderes således ikke at 
påvirke vandløbets miljøtilstand eller afvandingsforhold. 
 
Vandløbsloven 
Usserød Å er som offentligt vandløb omfattet af Vandløbsregulativ for 
Usserød Å. 
Regulativet fastsætter blandt andet bestemmelser for vandløbets bredde 
og bundkoter på stedet for den ansøgte krydsning. Det vurderes, at den 
ansøgte krydsning, under de stillede vilkår, kan ske indenfor regulativets 
rammer. 
Hørsholm Kommune vurderer, at krydsningen ikke har væsentlig 
indflydelse på vandløbets afstrømnings- eller miljømæssige forhold. 
Bestemmelserne i §§ 14-16 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016, om 
udtalelser fra interesserede myndigheder mv. samt evt. efterfølgende 4 
ugers høring, kan derfor, jf. § 17 i samme bekendtgørelse, fraviges. 
Vilkårene i tilladelsen er bindende for ledningsejer, samt ejere og 
indehavere af andre rettigheder over ejendommene. Vær opmærksom på 
eventuelle andre kabler, kloakrør og lignende. 
Det er ansøgerens pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre 
arbejdet, om tilladelsens indhold. 
 
Museumsloven 
Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, fx knogler, 
flintredskaber, lerkarskår m.m., skal arbejdet jf. museumslovens1 § 27 
standses. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Museum Nordsjælland - 
Hørsholm, Sdr. Jagtvej 2, 2970 Hørsholm, post@museumns.dk tlf. 72 17 02 
40. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til museet. 
 
Naturbeskyttelsesloven 
Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. I den forbindelse 
har Hørsholm Kommune vurderet, at reguleringen ikke påvirker vandløbets 
flora og fauna, idet styret underboring sker udenfor vandløbets profil og 
ikke forstyrrer vandløbet, såfremt ovenstående vilkår efterkommes. 
Arbejdet forudsætter derfor ikke dispensation. 
Usserød Å er tillige omfattet af naturbeskyttelseslovens § 16 om 
åbeskyttelseslinjer. Det er kommunernes vurdering, at projektet, under 
iagttagelse af de særlige forudsætninger, kan gennemføres uden at være i 
konflikt med åbeskyttelseslinjen, hvorfor der ikke gennemføres sag om 
dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16. 
 
Fredninger: 
Usserød Å er omfattet af Fredning af Usserød Ådal (2008). 

 
1 Lovbekendtgørelse nr 358 af 8. april 2014 om museumsloven. 
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Som tilsynsmyndighed på fredningen godkender Team Plan og Byg hermed 
den ansøgte krydsning af Usserød Å med en vandforsyningsledning, med 
vilkår om: 

 at der ikke foretages fældning af væsentlig og fredet beplantning, 
 at etablering arbejdsplads og oplag om muligt sker uden for 

fredningen 
 at de berørte arealer efter underboring m.m. retableres senest 2 

uger fra arbejdets gennemførelse og så arealerne kommer til at 
fremstå som de gjorde før arbejdets igangsættelse. 

Det er kommunens vurdering, at projektet, under iagttagelse af de særlige 
forudsætninger, kan gennemføres uden at være i konflikt med fredningen, 
hvorfor der ikke gennemføres sag om dispensation fra denne. 
 
Vandforsyningsloven 
Udbygning af forsyningskapacitet kan ske inden for gældende 
forsyningsplan og de eksisterende anlæg. 
 
Vandområdeplan 
Usserød Å er i Statens Vandområdeplan for Øresund – Hovedopland 2.3, 
vanddistrikt Sjælland (2015-2021) målsat til at skulle have et godt 
økologisk potentiale. Den nuværende tilstand er moderat økologisk 
potentiale. Der er ikke i denne planperiode planlagt indsatser for denne 
del af Usserød Å. Det er Hørsholm Kommunes vurdering, at krydsningen 
ikke vil have negativ indvirkning på Usserød Ås mulighed for opnå 
ovenstående målsætning. 
 
Natura 2000 og bilag IV arter: 
Anlægsområdet er mere end 2 km fra nærmeste Natura 2000-område 
(Folehave skov). Projektet vurderes derfor hverken i sig selv eller i 
forbindelse med andre planer og projekter at påvirke Natura 2000-
områderne. 
Hørsholm Kommune har ikke kendskab til bilag IV arter i det pågældende 
område. Det vurderes, at projektet ikke vil have negativ betydning for 
yngle- og rasteområder for særligt beskyttede arter opført på 
Habitatdirektivets bilag IV. 
 
Igangsætning før klagefristens udløb 
Afgørelsen kan inden 4 uger påklages efter reglerne i nedenstående 
klagevejledning. 
Da sagen vedrører en afgørelse efter § 9 i Bekendtgørelse om 
vandløbsregulering og -restaurering m.v., nr. 834 af 27. juni 2016, 
meddeler Hørsholm Kommune, jf. § 31 i samme bekendtgørelse, tilladelse 
til påbegyndelse af anlægsarbejdet inden klagefristens udløb og uanset om 
der måtte indkomme klager. 
Dette indebærer ingen begrænsning i Natur- og Miljøklagenævnets adgang 
til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse. Evt. omkostninger i 
forbindelse med en ændret eller ophævet påklaget godkendelse påhviler 
alene ansøger. 
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Kommunens afgørelse: 
Hørsholm Kommune meddeler hermed tilladelse til krydsning af Usserød Å 
med vandforsyningsledning som ovenfor beskrevet. 
Der indhentes ikke udtalelser fra interesserede myndigheder mv. og der 
afholdes ikke efterfølgende 4 ugers høring. 
 
Der meddeles tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejdet inden 
klagefristens udløb og uanset om der måtte indkomme klager. 
Afgørelsen meddeles med hjemmel i Bekendtgørelse af lov om vandløb, 
nr. 1217 af 25. november 2019 § 47, samt Bekendtgørelse om 
vandløbsregulering og -restaurering m.v., nr. 834 af 27. juni 2016 § 9, stk. 
2, § 17 og § 31. 
 
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 
Vilkår 
 Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med 

ansøgningsmaterialet. 
 Krydsningen skal placeres i henhold til fremsendte kortbilag 
 Distributionsledningen, inkl. beskyttelsesrør, skal bores under 

vandløbet så denne er placeret med minimum 1,5 meter fra rørets 
overkant til vandløbets regulativmæssige bund (17,08 m DVR90). 
Denne dybde bevares fra 5 meter før til 5 m efter vandløbet. 

 Som boremudder skal der anvendes biologisk nedbrydeligt og 
grundvandsneutralt produkt. 

 Vandløbet må ikke tilføres sand, boreslam eller andet under arbejdet. 
 I tilfælde af uheld ved arbejdet, skal dette straks meddeles til 

vandløbsmyndighederne og der skal foretages de nødvendige tiltag for 
at stoppe og begrænse forureningens udbredelse. 

 Krydsningen skal så vidt muligt foretages vinkelret på vandløbet. 
 Tidspunkt for påbegyndelse af arbejder ifm. ledningens anbringelse og 

eventuelt senere reparation anmeldes til Hørsholm Kommune mindst 
2 dage før. 

 Alle udgifter ved projektet afholdes af ansøger. 
 Vandløbsmyndigheden kan vælge at deltage ved opstart af arbejdet. 
 Ansøger påtager sig et evt. erstatningskrav fra bredejere omfattende 

alle vandløbsskader, som kan henføres til arbejdet, herunder: 
o Skader på alle former for vandløb, herunder også rørledninger 

og dræn. 
o Problemer med opstuvninger eller manglende vandmængder 

som følge af arbejdet. 
o Vandløbsmyndigheden vil ikke kunne gøres ansvarlig og 

dermed erstatningspligtig for skader, hvis årsag kan henføres 
til dette projekt. 

 Ledningens beliggenhed afmærkes på begge sider af vandløbet med 
varige, let synlige afmærkninger medmindre andet aftales med 
grundejeren. Afmærkninger skal i givet fald vedligeholdes. 

 Ledningen henligger for ansøgers egen risiko. 
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 Krydsningstilladelsen tinglyses ikke selvstændigt på ejendommene, 
men ledningens beliggenhed samt krydsningssted på vandløbet skal 
registreres i LER.  

 Fremtidig vedligeholdelse af ledning påhviler ledningsejeren. 
 Eventuelle skader på vandløb (herunder selve vandløbet, bund, brinker 

og bræmmer) som følge af ledningens underboring, tilstedeværelse 
eller reparation, skal udbedres og betales af ledningsejeren. 
Udbedringer og reparationer skal i øvrigt ske efter 
vandløbsmyndighedernes anvisninger. 

 Ved fremtidige vandløbsarbejder (f.eks. reguleringer og 
restaureringer) påhviler alle udgifter til ændring og/eller sikring af 
ledningen udelukkende ledningsejeren. 

 Hørsholm Kommune er berettiget til at foretage det fornødne på 
ansøgers bekostning, hvis betingelserne eller eventuelle senere 
anvisninger ikke efterkommes. 

 Anlægsarbejdet i forbindelse med krydsningen færdigmeldes til 
vandløbsmyndigheden i Hørsholm Kommune senest 1 uge efter 
færdiggørelse. Færdigmeldingen til vandløbsmyndigheden skal 
indeholde gps-registering med koordinater for det præcise 
krydsningssted. 

 Efter færdigmeldingen syner vandløbsmyndighederne det udførte 
anlægsarbejde. 

 Ansøger er ansvarlig for, at de stillede vilkår overholdes og for at føre 
tilsyn med arbejdets udførelse i henhold til disse. 

 Vandløbsmyndighederne fører tilsyn med arbejdet, såfremt det 
vurderes nødvendigt. 

 Hvis ikke arbejdet kan udføres i løbet af den forventede periode, skal 
kommunen orienteres om dette med angivelse af forventet ny 
slutdato. 

 Det er ansøgerens pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre 
arbejdet, om tilladelsens indhold. 

 at der ikke foretages fældning af væsentlig og fredet beplantning, 
 at etablering arbejdsplads og oplag sker uden for den del af området, 

der er omfattet af fredningen, og 
 at de berørte arealer efter underboring m.m. retableres senest 2 uger 

fra arbejdets gennemførelse og så arealerne kommer til at fremstå 
som de gjorde før arbejdets igangsættelse. 

 
Særlige vilkår 
Usserød Å er omfattet af § 16 i naturbeskyttelsesloven om 
åbeskyttelseslinjer og Fredning af Usserød Ådal (2008) (se afsnit herom). 
Kommunen har vurderet projektet i forhold hertil. Det er kommunens 
vurdering, at projektet kan gennemføres uden dispensation fra 
ovennævnte bestemmelser, såfremt følgende vilkår overholdes: 

 Gravearbejder udføres som beskrevet i ansøgningsmateriale samt 
senere supplerende oplysninger. 

 Huller gravet udenfor vejareal i forbindelse med arbejdet skal 
jordtildækkes og efterlades uden markante lukninger / anlæg over 
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terræn. Eventuelt overskudsjord må ikke efterlades på 
ejendommen, men skal bortkøres iht. gældende regler. 

 At hullerne på åbredderne, som ledningen skal skydes igennem, 
hverken efterlades åbne eller afsluttes med markante 
lukninger/anlæg over terræn. 

 At der ikke sker fældning af væsentlig og fredet bevoksning 
 At der ikke foretages terrænregulering af de omkringliggende 

arealer, 
 At der inden eventuel genindbygning af opgravet jord fremsendes 

en plan til Team Miljø med angivelse af, hvor meget jord det drejer 
sig om og på hvilken måde genindbygningen sker. 

 
Offentliggørelse 
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside d. 17. maj 2022. 
 
Klagevejledning 
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 Hørsholm 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 Hørsholm Kommune. 
Hvis Hørsholm 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. 15. juni 2022. 
 
Venlig hilsen 

 
 

  
Troels Vastrup 
Civilingeniør 
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Bilag 
Bilag 1: Kort over anlægsområdet  
 
Kopi til: 

 Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening: dnhoersholm-sager@dn.dk  
 Danmarks Sportsfiskerforbund: 

oeresund@sportsfiskerforbundet.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
 Museum Nordsjælland: post@museumns.dk  
 Hørsholm Kommune, Team Plan og Byg, plan@horsholm.dk  
 Hørsholm Kommune, Team Miljø, natur, tsw@horsholm.dk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


