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Afgørelse om ikke-vandløb station 0-2386 i Arrehedegrøften

Baggrund
Der har i mange år kun løbet vand i de sidste 149 m af det offentlige vandløb Arrehedegrøften.
Jordbunden er overvejende sandjord. Der er i de senere år gennemført en del tilsyn og
høringer om vand i vandløbet. Det er på den baggrund vurderet, at mangel på vand de første
ca. 2,4 km er en permanent tilstand.
Hvis der ikke jævnligt løber vand, gælder vandløbsloven ikke. Byrådet har den 24. marts 2022
(punkt 39) besluttet, at de øverste 2386 m af det nuværende offentlige vandløb
Arrehedegrøften ikke er et vandløb omfattet af vandløbsloven. Afgørelsesbrevet omhandler
denne beslutning med klagefrist.

Kortudsnit med Arrehedegrøften

Afgørelse




Halsnæs Kommune afgør, at at det offentlige vandløb ”Arrehedegrøften” på
strækningen A til B svarende til station 0 (brønd 129) til station 2386, angivet med rød
pil, ikke er et vandløb omfattet af vandløbsloven (se kortudsnit).
Strækningen st. 0 – 2386 m ophører derfor med at være et offentligt vandløb. De
nuværende regulativbestemmelser bortfalder for strækningen. Dvs:
o At kommunen ikke skal vedligeholde strækningen med grødeskæring,
oprensning, spuling og småreparationer.
o At grundejerne ikke har pligt til at friholde tidligere arbejdsbælter.
o At strækningen ikke ændres til et privat vandløb, hvor grundejerne har pligt til at
grødeskære, oprense, spule eller reparere rør for at sikre afledning af vand.

Afgørelsen hjemles i vandløbslovens § 2 stk. 2 og i Natur- og Miljøklagenævnets definition på
et vandløb (NoMO nr. 147).

Uddybning af hjemmel mv.
Vandløbslovens § 2:
§ 2. Lovens regler om vandløb finder også anvendelse på grøfter, kanaler, rørledninger og dræn
samt søer, damme og andre lignende indvande.
Stk. 2. Loven finder kun anvendelse på vandløb, hvis tilstedeværelse og vedligeholdelse flere end
en enkelt har interesse i.

Natur- og Miljøklagenævnets definition af et vandløb (Uddrag af NoMO nr. 147):
”Vandets afstrømning må følge en afgrænset terrænfordybning, som åbenbart er dannet i det
øjemed at samle og lede (at "styre") vandet. Om fordybningen er frembragt af naturkræfterne eller
af menneskehånd er uden betydning i denne forbindelse.
Derudover skal afstrømningen være bestandig eller dog regelmæssig. Tilfældig afstrømning eller
usædvanlig kraftig nedbør eller i tøbrudstiden efter strenge vintre kan ikke komme i betragtning,
selv om den følger eller midlertidig danner en afgrænset terrænfordybning.
Endelig skal afstrømningen være lovlig, dvs. enten en følge af naturkræfternes spil eller tilvejebragt i
overensstemmelse med lovgivningen eller andre retsregler.
Loven indeholder heller ingen definition på, hvad der forstås ved en grøft. Af kommentarerne til
vandløbsloven fra 1975 fremgår, at "grøfter" og "kanaler" næppe giver anledning til misforståelser,
selv om der for begge kategoriers vedkommende kan være tvivlstilfælde. Tørre skelgrøfter som i
tøbrudstiden eller efter en tordenskylle fører lidt vand, er ikke et vandløb. På den baggrund fandt

Natur- og Miljøklagenævnet, at en grøft også kan være et vandløb, hvis den opfylder de kriterier,
der opstilles til et vandløb.
Nævnet fandt, at der ved vurderingen af, hvorvidt vandløbslovens bestemmelser finder anvendelse,
må foretages et konkret skøn på baggrund af de konkrete forhold, og at der i denne vurdering bl.a.
kan indgå nutidige og historiske kort (målebordsblade), (luft)fotos, koteforhold og opmålinger af
terrænet. Derudover kan en analyse af vegetationssamfundet være nyttig, idet vegetationen i og
ved et vandløb er en god indikator for, om et potentielt vandløb er vandførende hovedparten af året.
Også vandføringsmålinger kan benyttes til at få en indikator for, om det potentielle vandløb er
regelmæssigt vandførende. Derudover kan nedbørsmængder og grundvandsstanden indgå i
vurderingen.”

Hvad så efter endelig afgørelse om ikke-vandløb?
Hvad gør kommunen?
Grøften vil ophøre med at være et offentligt vandløb på hovedparten af strækningen (station 0
– 2386).
På ikke-vandløbs-strækningen vil gælde at nuværende regulativbestemmelser for
Arrehedegrøften bortfalder, herunder:




Kommunal vandløbsvedligeholdelse vil ophøre. Spuling af rør og tømning af brønde vil
ophøre. Der vil ikke ske oprensning eller grødeskæring af kommunen.
Regulativbestemmelsen om et 8 meter bredt arbejdsbælte regnet fra kronekant langs
den åbne grøft vil bortfalde, og der vil ikke skulle dispenseres i byggesager.
Regulativbestemmelsen om et 4 meter bredt arbejdsbælte fra midt af rør vil bortfalde,
og der vil ikke skulle dispenseres i byggesager.

Kommunen vil fortsat stå for vandløbsvedligeholdelsen på den nedre strækning (de sidste 149
m).
Der vil blive udarbejdet et nyt regulativ for denne nederste strækning frem til udløbet i
Arrenakkegrøften. På denne strækning vil bestemmelser om arbejdsbælter fortsat gælde. Indtil
et nyt regulativ er trådt i kraft, vil det nuværende regulativ for Arrehedegrøften gælde på
strækningen station 2386 (fra 3 m før Buskvej) til udløb i Arrenakkegrøften.

Vandløbsforpligtelse for grundejere?
Vandløbslovens bestemmelser om bredejeres pligt til vandløbsvedligeholdelse vil ophøre, da
grøften betragtes som et ikke-vandløb på den pågældende strækning og dermed ikke er
omfattet af vandløbsloven. Dvs. at nedfaldne blade og grene ikke skal fjernes, og grøften gerne
må gro til.

Må man fylde den tørre grøft op?
Man må generelt ikke terrænregulere (f.eks. ved at fylde tørre grøfter og lavninger op), så
overfladevand løber ind til naboen eller ikke kan løbe fra naboen.
Den nuværende langstrakte lavning fungerer som et lokalt klimatilpasningselement ved skybrud
og større regnhændelser. Så er der et sted, hvor vandet kan samle sig, indtil det er sivet ned.
Der forventes generelt flere skybrud og kraftige regnhændelser i Danmark i takt med
klimaforandringerne slår igennem.

Betydning for grundejere på de resterende nedre 149 m inden udløb i Arrenakke
grøften?
De nederste 149 m, hvor der er registreret vand, vil fortsat være omfattet af vandløbsloven og
være et offentligt vandløb. De nuværende regulativbestemmelser på strækningen fastholdes.
Dvs:
o

o

At Halsnæs Kommune har pligt til at vedligeholde strækningen på 149 m mht.
grødeskæring, oprensning, spuling og småreparationer efter
regulativbestemmelserne.
At grundejernes pligter til friholdelse af arbejdsbælter og bortskaffelse af afskåret
eller oprenset materiale fra vandløbet fastholdes som i de nuværende
regulativbestemmelser.

Høring
Høringsmateriale vedrørende udkast til afgørelse om ikke-vandløb på de øvre 2386 har været i
offentlig høring på www.halsnaes.dk den 20. dec. 2021 – 24. jan. 2022. Nedenstående har
tillige fået direkte besked om høringen.
Grundejere langs grøften
Asserbo By Vandværk
Vinderød Skov Vandværk
Halsnæs Forsyning (Spildevand)
Halsnæs Vandløbslaug
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Halsnæs
Museum Nordsjælland
Landliggersammenslutningen i Halsnæs
Der indkom høringssvar fra fem bredejere til Arrehedegrøften. Høringssvarene er generelt
positive.
En enkelt er bekymret for, at der i fremtiden vil være behov for afledning af vand og dermed
retablering af vandløb.
"Retablering" af "vandløbet" vil kunne ske fremadrettet i form af et reguleringsprojekt, der
fastlægger evt. ny grøfts dimensioner. I forbindelse med evt. fremtidigt reguleringsprojekt, vil
kommunen kunne bestemme, om vandløbet skal optages som et offentligt vandløb. Offentlige
vandløb vedligeholdes af kommunen. Private vandløb vedligeholdes af bredejere.
(Administratonens bemærkning).

Blandt de positive svar var også ønsker om retablering af terræn og af en ødelagt brønd samt
bemærkninger om tagvands påvirkning på grundvandsspejlet.
Alle høringssvar og administrationens bemærkninger til dem kan ses på www.halsnaes.dk,
Politik, Dagsordener og referater, Byrådet, Referat 24. marts 2022 i bilag til Byrådets beslutning
(mødepunkt 39).

Tilknyttede bilag til afgørelsen:






Redegørelse
Bilag 1 – Foto af Arrehedegrøften den 23. nov. 2021
Bilag 2 – Foto af Arrehedegrøften, øvre del, den 5. jan. 2022
Bilag 3 – Længdeprofiler fra opmålingen 1986
Bilag 4 – Længdeprofiler fra opmålingen i 2009

Redegørelse og bilag 1-4 kan ses på www.halsnaes.dk under punktet Høringer og afgørelser

Klagevejledning.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
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 Halsnæs Kommune
via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr.
(indeksreguleres) for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Halsnæs Kommune. Hvis Halsnæs
Kommune fastholder afgørelsen, sender Halsnæs Kommune 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 mere om betingelserne for at blive fritaget på nævnets hjemmeside.

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.
Venlig hilsen
Stine Holm
Landskabsarkitekt
Telefon 47 78 40 00 / 4778 4431
mail@halsnaes.dk
www.halsnaes.dk

