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Dispensation til etablering af et pilerensningsanlæg inden 
for åbeskyttelseslinjen 
 
Villingerødvej 28, 11A Villingerød By, Esbønderup 
 

Gribskov Kommune har den 22.10.21 modtaget din ansøgning om tilladelse til at 
etablere et lukket pilerensningsanlæg. Pileskovens areal vil blive på ca. 600 m2 og 

placeres i nærområdet af de eksisterende bygninger på ejendommen. 
 
Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om sø- og 

åbeskyttelseslinje1, da den ligger indenfor 150 meter fra Esrum Å. Det ansøgte 
udløser derfor krav om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16.  

 
Pilerensningsanlægget etableres i en afstand på ca. 130 meter fra Esrum Å, målt 
fra det hjørne af anlægget som er nærmest åen. Anlægget har dimensionerne 30 x 

20 meter. Det er ca. 2/3 dele af anlægget som er beliggende inden for 
åbeskyttelseslinjen. 

 
Kort og billeder er vedlagt som bilag 1-5. 
 

Afgørelse 
Kommunen giver hermed dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til det 

ansøgte1. 
 

Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen er baseret på ansøgningsmateriale 
dateret den 22.10.21. 
 

Dispensationen gives på vilkår af, at: 
1. pilerensningsanlægget etableres i henhold til ansøgningsmaterialet. 

2. dispensationen fra sø- og åbeskyttelseslinjen må ikke udnyttes, før du har 
modtaget en landzonetilladelse og en spildevandstilladelse.  
 

Afgørelsen bliver offentliggjort på Gribskov Kommunes hjemmeside under 
www.gribskov.dk/afgoerelser fredag den 10. december 2021. Du skal være 

opmærksom på, at der kan blive klaget over afgørelsen. 
 

 

 
1 Afgørelsen er truffet af administrationen efter naturbeskyttelseslovens § 65, jf. § 16. 

Sag: 01.05.02-P25-628-21 
10. december 2021 

Ejer af ejendommen 
Villingerødvej 28 

3120 Dronningmølle 

http://www.gribskov.dk/afgoerelser
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Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget, 
har klagen den virkning, at dispensationen kun må udnyttes, hvis Miljø- og 
Fødevareklagenævnet bestemmer det, se under klagevejledningen. 

 
Dispensationen skal udnyttes inden der er gået 3 år, ellers bortfalder den2. 

 
Andre nødvendige tilladelser 
Det ansøgte kræver udover denne dispensation følgende tilladelser: 

• Landzonetilladelse (sagsnr.: 01.03.06-G01-17-2) 
• Spildevandstilladelse 

 
Læs mere om hvordan du ansøger om en spildevandstilladelse på Gribskov 
Kommunes hjemmeside her. 

 
Du skal være opmærksom på, at Museum Nordsjælland - Hillerød skal kontaktes, 

hvis der er risiko for at støde på fortidsminder under eventuelt gravearbejde. Du 
kan kontakte museet på e-mail post@museumns.dk. 
 

Tinglyste deklarationer 
Det er dit ansvar at overholde tinglyste deklarationer om de 

bebyggelsesregulerende forhold på ejendommen. Hvis der er bestemmelser heri, 
som kan have betydning for det ansøgte, skal du sende os en kopi af 

deklarationen, før vi kan give tilladelse. 
 
Du kan sende forespørgsler og bestille attester digitalt via hjemmesiden 

www.tinglysning.dk.  
 

Bestemmelse om sø- og åbeskyttelseslinje 
Naturbeskyttelseslovens bestemmelse om sø- og åbeskyttelseslinje foreskriver 
beskyttelseszoner på 150 meter omkring udpegede vandløb og søer. Zonerne 

måles fra bredden af søen eller vandløbet. 
 

Bestemmelsens formål er at sikre søer og vandløb som landskabselementer. 
Herudover skal bestemmelsen sikre dyrs og planters levesteder langs søer og 
vandløb. 

 
Redegørelse for ansøgningen 

Ejer af ejendommen Villingerødvej 28 har indsendt en ansøgning om 
landzonetilladelse til, at etablere et pilerensningsanlæg på 20 x 30 m, svarende til 
600 m2, jf. ansøgning af 22.10.21. 

 
Ejer oplyser at det nuværende afløbssystem skal renoveres og at de på baggrund 

heraf har et ønske om at etablere et lukket pilerensningsanlæg i nærheden af 
ejendommens bygninger. 
 

Ejer oplyser at den ønskede placering vil være mest hensigtsmæssig, både 
landskabeligt og terrænmæssigt. Hertil kommer, at med den valgte placering, så 

vil driften af de tilhørende landbrugsarealer kunne fortsætte uhindret idet anlægget 
placeres bygningsnært. 
 

 

 
2 Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 

https://gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/vand-og-varme/spildevand-og-regnvand
mailto:post@museumns.dk
http://www.tinglysning.dk/
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Ejer oplyser tillige at anlægget kommer til at ligge delvist inden for Å-
beskyttelseslinjen omkring Esrum Å. 

 
Oplysninger om ejendommen 
Ejendommen er landbrugsnoteret med et areal på 27,3 Ha fordelt på 3 matrikler: 

11a, 11eg og 11eh, alle Villingerød By, Esbønderup.  
 

Ifølge BBR omfatter det bebyggede areal på ejendommen følgende: stuehus til 
landbrugsejendom på 179 m2, anden bebyggelse tilknyttet landbruget på 622 m2, 
og en række tiloversblevne landbrugsbygninger på hhv. 54 m2, 69 m2, 61 m2, 36 

m2 og 45 m2. Det bebyggede areal på ejendommen er i alt 1.066 m2. 
 

Ejendommen er beliggende syd for et større sommerhusområde i Dronningmølle og 
grænser mod sydvest op mod golfbane-arealer i Ferle. Mod syd, øst og nordvest er 
ejendommen omgivet af dyrkede landbrugsarealer. 

 
Besigtigelse af ejendommen 

Ejendommen blev besigtiget den 9. december 2021. Under besigtigelsen deltog 
ejer Lars Bjærre Kert Jensen samt Gribskov Kommune ved naturmedarbejder 
Anne-Mette Hüls Dyrmose og landzonemedarbejder Tina Rasmussen. Besigtigelsen 

fandt sted med henblik på en vurdering af det ansøgte i henhold til 
landzonereglerne og de hensyn der varetages i naturbeskyttelseslovens 

bestemmelse om sø- og åbeskyttelseslinje.  
 
Begrundelse for afgørelsen 

Kommunen vurderer sammenfattende, at pilerensningsanlægget ikke medfører 
nogen visuel forringelse af Esrum Å som landskabselement, idet af anlægget 

etableres inden for ejendommens bygningsnære omgivelser.  
 
Kommunen har i afgørelsen lagt vægt på, at: 

• anlægget vil opleves som en integreret del af de arealer, der udgør 
nærarealerne omkring ejendommen,  

• anlægget er beliggende i udkanten af beskyttelseslinjen, hvor alene 2/3 af 
anlægget er omfattet af beskyttelseslinjen, 

 

Uagtet at anlægget sandsynligvis vil kunne ses af forbipasserende på Villingerødvej 
mod nord ved grænsen til sommerhusområdet, samt af sommerhusejerne mod 

nord, så er det kommunens skøn, at den samlede oplevelse af Esrum å og ådalen 
kun forringes i ubetydelig grad. 

 
Det er desuden kommunens vurdering, at anlægget ikke vil påvirke Esrum Å som 
levested og spredningskorridor for dyr- og planter. 

 
Internationale naturbeskyttelsesområder – Natura2000 

Ifølge habitatbekendtgørelsen (Bek. nr. 2091 af 12/11/2021) skal der  
foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med  
andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 

 
Natura2000 områderne skal beskytte sjældne naturtyper samt beskytte dyre- og 

plantearter, der er truede, sårbare eller sjældne. 
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Ejendommen på Villingerødvej 28 ligger ikke i eller nær et Natura 2000-område. 
Nærmeste Natura 2000-område er nr. 132: Rusland. Det ligger ca. 420 meter mod 
øst i forhold til det ansøgte pilerensningsanlæg.  

 
I tabellen nedenfor er oplistet de naturtyper og/eller arter, der udgør 

udpegningsgrundlaget for Natura2000-området ”Rusland”. Tabellen stammer fra 
publikationen ”Natura2000-basisanalyse 2022-2027 – Rusland - Natura200-
område nr. 132 og Habitatområde nr. H116”, som er udgivet af Miljøstyrelsen. 

 

 
Gribskov Kommune vurderer på grund af afstanden og det relativt beskedne 

ansøgte indgreb, at denne dispensation ikke vil medføre forringelse eller 
forstyrrelse af den særligt beskyttede natur eller de udpegede arter i det 
internationale naturbeskyttelsesområde. 

 
Strengt beskyttede arter 

Der blev ikke fundet strengt beskyttede arter (bilag IV arter) ved besigtigelsen. 
Kommunen har herudover ikke kendskab til, at der forekommer strengt beskyttede 
arter3 på eller tæt ved ejendommen. 

 
Markfirben er registreret på et hedeareal i ”Rusland” (Natura2000-område nr. 132) 

ca. 1,4 km mod øst i forhold til det ansøgte pilerensningsanlæg. Gribskov 
Kommune skønner dog, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for arten, 
grundet den betydelige afstand. Vi har ikke kendskab til andre bilag IV-arters 

forekomst i området. 
 

Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger 
fra datoen for offentliggørelsen på Gribskov Kommunes hjemmeside.  

 
Hvis der bliver klaget over afgørelsen, vil vi orientere dig med det samme. 

 
De der kan klage efter naturbeskyttelsesloven er: 
• Adressaten for afgørelsen 

 

 
3 Bekendtgørelse nr. 2091 af 12/11/2021 om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.   
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• Ejeren af ejendommen 
• 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 
• Landsdækkende foreninger, som efter deres formål varetager væsentlige 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Klagemyndighed 

Klagemyndighed er Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, 
som findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Du finder også et link hertil på 
forsiden af klagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/. Du logger på 

www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen 
sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når 

du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr., mens 
organisationer og virksomheder skal betale et gebyr på 1800 kr. Du betaler gebyret 
med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som 

udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke 
er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 

Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har 
truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- 
og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 

imødekommes. 
 

Gebyr 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af din klage, 
at du indbetaler ovennævnte gebyr. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er 

betalt, og du har endeligt godkendt din klage.  
 

Gebyret tilbagebetales, hvis 1) du får helt eller delvis medhold i din klage, 2) den 
påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller 3) klagen afvises (som følge af 
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af nævnets kompetence). 
 

Yderligere vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og 
Fødevareklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/ .  

 
Klagefrist 
Klagen skal være indgivet skriftligt i Klageportalen inden 4 uger efter modtagelsen 

af afgørelsen.  
 

Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes klagefristen altid fra datoen for 
offentliggørelse.  
 

Hvis afgørelsen ikke er offentliggjort, regnes datoen fra den dag, hvor dit brev er 
modtaget i enten din fysiske eller digitale postkasse, afhængig af 

forsendelsesformen. 
 
 

 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://naevneneshus.dk/
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Eventuel domstolsprøvelse 
Hvis du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 
måneder, fra afgørelsen er offentliggjort4. 

 
Eventuelle spørgsmål til afgørelsen 

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at Anne-Mette Hüls 
Dyrmose e-mailadresse: amhdy@gribskov.dk eller på telefonnr. 72 49 68 12. 
 

Med venlig hilsen 

 
Anne-Mette Hüls Dyrmose 

Naturforvalter 

Center for Teknik og Borgerservice 

 

 

Gribskov Kommune 

Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 

Telefon: 72 49 60 00 
 

Orientering om afgørelsen sendes til: 
• Lars Bjærre Kert Jensen (ejer) 

• Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen 
• Danmarks Naturfredningsforening 
• Museum Nordsjælland 

• Dansk Ornitologisk Forening 
• Dansk Botanisk Forening 

• Sportsfiskerforbundet 
 

 

  
 

 
 

 

 

 
4 Jf. naturbeskyttelseslovens § 88. 

mailto:amhdy@gribskov.dk
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