
 

 

4. januar 2019 

 

 

Rettelser til specifikt regulativ for Kikhavn Vandløb 

 

I efteråret 2018 blev det klart for Halsnæs Kommune og Halsnæs Forsyning A/S, at den øvre 

strækning på 970 m af Kikhavn vandløb var registret med dobbelt-status som både offentligt 

vandløb og som spildevandsteknisk anlæg.  

Ifølge vejledningen til Spildevandsbekendtgørelsen er et anlæg, der har status som 

spildevandsanlæg i spildevandsplanen, ikke omfattet af vandløbslovens bestemmelser. 

Afgrænsningen mellem vandløb og spildevandsanlæg afhænger af udledningspunktet for 

spildevandsanlægget. 

Bestemmelser om det offentlige vandløb Kikhavn Vandløb er derfor bortfaldet på den øvre 970 m 

lange strækning fra Vindås Mose til regnvandsledningens udløb i åben grøft (tidligere station 970). 

Grundejere langs denne strækning blev i november orienteret per brev om ændringen, og at 

eventuelle problemer i relation til strækningen fremover skulle rettes til Halsnæs Forsyning A/S. 

Rettelser til det specifikke regulativ for Kikhavn Vandløb, kapitel 17 i Fællesregulativ for offentlige 

vandløb i (tidligere) Hundested Kommune (2002):  

Der er kun ændret på bestemmelserne om stationeringen. Bundkoter, bundbredde, strømrende, 

tilløb, broer og overkørsler samt ejerforhold er uændrede i forhold til regulativ-bestemmelserne fra 

2002.  

Dog er det godkendte reguleringsprojekt af 11. juni 2012 på station 359-375 indarbejdet. Projektet 

handlede om forlængelse af en overkørsel fra 10 m til 16 m samtidigt med, at en anden overkørsel 

lidt opstrøms på 6 m blev fjernet. 

I og med, at der ikke sker fysiske ændringer af vandløbet, vil tilretningen af det specifikke regulativ 

ikke påvirke bilag IV-arter, Natura 2000-områder, beskyttede naturtyper eller fredningen. 

Der er 3 bilag med rettelser: 

A. Specifikt regulativ for Kikhavn Vandløb – Tilrettet oversigtskort med den nye stationering. 

 

B. Specifikt regulativ for Kikhavn Vandløb – Rettelsesblad samlet i én tabel til tabellerne  

Tabel 17.3.1 Teoretisk skikkelse og strømrendebredde 

Tabel 17.3.2 Rørlagte vandløbsstrækninger 

Tabel 17.4.1 Broer og overkørsler 

Tabel 17.4.2 Synlige tilløb 

 

C. Offentliggørelsesbrev af 29. nov. 2018 til grundejere langs de tidligere første 970 m af 

Kikhavn Vandløb (baggrund for at vandløbsregulativbestemmelser for tidligere opstrøms 

strækning bortfalder). 

 


