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Landzonetilladelse til genåbning af en strækning rørlagt
vandløb på Donse Å, matrikel 1a og 7h, Gunderød By,
Karlebo.
Fredensborg Kommune får hermed tilladelse til genåbning af rørlagt
strækning på Donse Å, matrikel 1a og 7h, Gunderød By, Karlebo. Det
rørlagte forløb ses på Figur 1 og det genåbnede ses på Figur 2.

Figur 1. Den rødstiplede linje er det rørlagte vandløb og det brunskraverede areal nordøst
for vandløbet er §3 beskyttet mose
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Figur 2. Vandløbets tracé efter genåbningen. De gule markeringer på vandløbet er rørbroer.

Matriklerne er beliggende i landzone, hvor genåbning af en rørlagt
vandløbsstrækning forudsætter en landzonetilladelse i henhold til lov om
planlægning § 35, stk.1.
Ansøgningen har ikke været sendt i orientering, da ansøgte vurderes at
være af underordnet betydning for naboerne, jf. planlovens § 35, stk. 5.
Tilladelsen gives på følgende vilkår:
Det genåbnede vandløb anlægges i overensstemmelse med vilkår givet i
dispensationen fra naturbeskyttelseslovens §3, således at:
 Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med
detailprojektet for Donse Å (Bilag 1)
 Af hensyn til plante- og dyrelivet skal udgravningen af det nye
vandløbsforløb foretages indenfor perioden 15. august - 28.
februar.
 Den opgravede jord bortkøres
 Hvis der sker rydning af vegetation i mosen skal materialet fjernes
fra området
Endvidere gør Kommunen opmærksom på, at:
 Rydningen i forbindelse med projektet, skal ske udenfor fuglenes
ynglesæson, dvs. i perioden 1. september – 28. februar. Fældning
af store, gamle træer, der kan være hjem for ugler, spætter og
flagermus må kun fældes i perioden 1. september – 31. oktober. Jf
bekendtgørelse om lov om jagt og vildtforvaltning (LBK nr. 118 af
26. januar 2017) og bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og
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plantearter og pleje af tilskadekommet vildt (BEK nr. 867 af 27.
juni 2016).
Fortidsminder
Hvis der findes spor af fortidsminder under arbejdet på ejendommen, skal
arbejdet i henhold til museumslovens § 27 standses og fundet skal straks
anmeldes til Museum Nordsjælland, 7217 0240. Museet beslutter, hvornår
arbejdet kan genoptages.
Museum Nordsjælland har i 2016 vurderet området og mener ikke der er
arkæologiske interesser på spil i projektet. Der er derfor hverken krav om
forundersøgelser, overvågninger eller udgravninger i forbindelse med
anlægsarbejdet. Men hvis der, mod forventning, findes spor af
fortidsminder under udførelse af projektet, skal museet kontaktes.
Vejledning om klage
Der kan klages over denne afgørelse til Planklagenævnet. Klagefristen
udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen
skal ifølge lov om planlægning § 58 afgives via Planklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til
den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. planlovens § 59:
 Adressaten for afgørelsen


Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører



erhvervsministeren



enhver med retlig interesse i sagens udfald,



herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker



landsdækkende foreninger og organisationer, der som
hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen
af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på
betingelse af,
o

at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love,
som dokumenterer dens formål, og

o

at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst
100 medlemmer.

Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af en klage, at den,
der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr.
for virksomheder og organisationer (2017-niveau). Klagegebyret
reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i
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forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og
med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret
på sin hjemmeside www.nmkn.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i
Planklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når
gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Planklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klageren får klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse
ændres eller ophæves,
2) helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende
klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Planklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid,
der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales
gebyret dog ikke.
Planklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, 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 Planklagenævnet har
truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold,
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i
partshøring.
Afgørelsen offentliggøres den 24. november 2017 på kommunens
hjemmeside www.fredensborg.dk
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske
inden 6 måneder, fra afgørelsen er meddelt/offentliggjort jf. planlovens §
62

Venlig hilsen
Lisa Groth
Vand og Natur
Bilag:
1) Rambøll (August 2015): Fritlægning af rørlagt vandløb – Donse Å
(ROS-360). Detailprojekt
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Kopi til:
Roar Allan Eriksen, Damsholtevej 22, 2970 Hørsholm
Erwin Hoelgaard, Donsevej 22, 2970 Hørsholm
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, CVR 25798376
Dansk Botanisk Forening, Sølvgade 83, 1307 København K, CVR
20538228
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Ø, CVR 60804214
Dansk Ornitologisk Forening, Hovedafdelingen, Vesterbrogade 140,
1620 København V, CVR 54752415
DOF Nordsjælland, c/o John Dreyer Andersen, Bakkebo 19, 3550
Slangerup, CVR 30862759
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2550 København SV, CVR 56230718
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, CVR
37099015
Museum Nordsjælland, Sdr. Jagtvej 2, 2970 Hørsholm, CVR 35276696
Sendt i orientering til:
Fredensborg Vandløbslav, v/ Søren Hansen
Dialogforum for vandløb
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