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Bygge- og beskyttelseslinier samt naturbeskyttede områder 

Det planlagte tracé for transportanlægget fra Pumpestation Hundested Renseanlæg til Melby Renseanlæg 

går gennem eller tæt på nogle bygge- og beskyttelseslinier samt naturbeskyttede områder. Figur 1 markerer 

disse områder. 

 

For alle områder vil Halsnæs Forsyning søge om dispensation for etablering af transportanlægget hos Hals-

næs Kommune. Dette vil ske i forbindelse med projektering af transportanlægget - ultimo 2016 til primo 

2017. 

 

 
Figur 1: Markering af steder, hvor transportanlægget berører naturbeskyttede områder eller jord- og stendiger (Lilla streg er planlagt 
ledningstracé, røde cirkler markerer steder med naturbeskyttelser og bygge- og beskyttelseslinier) 

1. Lynæs Bakker 

2. Frederiksværkvej 

3. I og omkring Ullerup Skov 

4. Ved golfbanen ved Torupvejen 118 

5. Ved Bokildegårds Camping 

6. Ved Melby 

 

1 Lynæs Bakker 

Transportanlægget etableres ved traditionel gravning i vejarealet i Birkevej og forventer derfor ikke at have 

betydning for naturbeskyttelsen syd for vejarealet. 

 

På strækningen fra Birkevej frem til Lillebjergvej etableres transportanlægget i stien langs området ved hjælp 

af styret boring for at minimere påvirkningen af området. På denne strækning over 160-170 m forventes 

etableret 3 skydehuller af størrelsen ca. 4 x 4 m og ca. 2 m dybe. 

 

Eventuelle vilkår, eksempelvis tidsperiode for udførelse af hensyn til flora eller fauna, i dispensation for etab-

lering af transportanlægget i området vil blive overholdt. 
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Figur 2: Naturbeskyttet hede ved Lynæs Bakker (lilla skraveret er naturbeskyttet hede, lilla streg er planlagt ledningstracé) 

2 Frederiksværkvej 

 
Figur 3: Frederiksværkvej: Skovbyggelinier (grøn skraveret er skovbyggelinier, lilla streg er planlagt ledningstracé) 
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Vejarealet, hvor ledningsanlægget etableres i Frederiksværkvej, er omfattet af en skovbyggelinie. Da led-

ningsanlægget er underjordisk vil formålet med skovbyggelinier, at sikre skovens værdi som landskabsele-

ment samt opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante og dyrelive, ikke blive overtrådt. 

 

3 I og omkring Ullerup Skov 

 
Figur 4: Ullerup Skov: Fredskov, beskyttede vandløb og jord- og stendiger ved Ullerup Skov (grønne bobler er fredskov, blå stiplet er 
naturbeskyttet vandløb, orange streg er beskyttede jord- og stendiger, lilla streg er planlagt ledningstracé) 

Fredskov 

Langs jernbanen etableres transportanlægget ved almindelig gravning og den yderste række træer i fred-

skoven mod jernbanen forventes at blive fældet. Træerne i denne del af skoven er ikke særlig gamle, og de 

fældede træer vil bliver erstattet af nyplantede træer efter etablering af transportanlægget. 

 

Gennem Ullerup Skov etableres transportanlægget i vejarealet ved hjælp af styret boring for at undgå kom-

plikationer i forbindelse med rødder og det langsgående jord- og stendige på den nordligste del af skov-
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strækningen. På denne strækning over 180-190 m forventes etableret 4 skydehuller af størrelsen ca. 4 x 4 m 

og ca. 2 m dybe. 

 

Vandløb 

Midt i Ullerup Skov vil ledningstracéet krydse et beskyttet vandløb, se Figur 4. Ledningsanlægget etableres i 

vejarealet Ullerup Skovvej og vil ske ved hjælp af styret boring. 

 

Jord- og stendiger 

Ledningstracéet krydser desuden jord- og stendiger 3 steder: Langs jernbanen og i Ullerup Skovvej på 

grænsen syd og nord for skoven, se Figur 4 og Figur 5. Alle tre steder krydses ved hjælp af styret boring for 

at minimere risikoen for beskadigelse af digerne. 

 

 
Figur 5: Nord for Ullerup Skov ved Torupvejen: Fredskov, beskyttede vandløb og jord- og stendiger ved Ullerup Skov (grønne bobler er 
fredskov, blå stiplet er naturbeskyttet vandløb, orange streg er beskyttede jord- og stendiger, lilla streg er planlagt ledningstracé) 

Skovbyggelinier 

En del af strækningen, hvor ledningsanlægget etableres langs jernbanen, i Ullerup Skovvej og Torupvejen er 

omfattet af skovbyggelinier, se Figur 6. Da ledningsanlægget er underjordisk vil formålet med skovbyggelini-

er, at sikre skovens værdi som landskabselement samt opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder 

for plante og dyrelive, ikke blive overtrådt. 
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Figur 6: Ullerup Skov: Skovbyggelinier (grøn skraveret er skovbyggelinier, lilla streg er planlagt ledningstracé) 

Pumpestation Torupvejen 2 etableres på vejareal ved krydset Ll. Karlsmindevej / Nødebovejen / Kikhavn-

vejen og Torupvejen, hvor en eksisterende pumpestation er placeret, se Figur 5 Figur 6. 

Placeringen ligger indenfor skovbyggeliner, og pumpestationen er, som den eksisterende pumpestation, ikke 

kun underjordisk. Over terræn vil pumpestationen bestå af 2 dæksler ca. ø2000 mm, der afsluttes ca. ½ m 

over terræn, samt 2 skabe for henholdsvis el-forsyning og styring af pumpestationen. El-forsyningsskabet vil 

være ca. ½ m højt og 20 x 30 cm, mens styreskabet vil være ca. 1,5 m højt og 1,5 m bredt og 0,5 m dybt. 

 

 
Figur 7: GoogleMaps: Krydset Ll. Karlsmindevej / Nødebovejen / Kikhavnvejen og Torupvejen set mod øst, hvor en eksisterende pum-
pestation er placere på arealet til højre på billedett: Det grå skab i højre side af billedet er styreskabet for den eksisterende pumpestati-
on. 
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4 Ved golfbanen ved Torupvejen 118 

Beskyttet jord- og stendige på den østlige skelgrænse ved golfbanen på Torupvejen 118 vil blive krydset ved 

hjælp af styret boring under etablering af ledningsanlægget for at minimere risikoen for beskadigelse af di-

get. 

 

 
Figur 8: Golfbanen ved Torupvejen 118: Beskyttet jord- og stendige (orange streg er beskyttede jord- og stendiger, blå skravering er 
beskyttede søer, blå stiplet streg er beskyttet vandløb, lilla streg er planlagt ledningstracé) 

 

5 Ved Bokildegårds Camping 

Beskyttet jord- og stendiger øst og vest for Bokildegårds Camping vil blive krydset ved hjælp af styret bo-

ring under etablering af ledningsanlægget for at minimere risikoen for beskadigelse af digerne. 

 

Ledningsanlægget etableres ved almindelig gravning langs den nordlige skelgrænse mellem Kroghøjvej 14 

(matr. nr. 7gu) og 29 (matr. nr. 17a), hvor der findes et beskyttet jord- og stendige. Der vil i forbindelse med 

planlægning og ansøgning om dispensation for anlægsarbejdet taget hensyn til diget for at undgå at beska-

dige diget. 
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Figur 9: Bokildegårds Camping: Beskyttede jord- og stendiger (orange streg er beskyttede jord- og stendiger, lilla streg er planlagt 
ledningstracé) 

 

6 Ved Melby 

Beskyttede fortidsminder 

Hvor ledningsanlægget krydser gennem juletræsplantagen på Lindebjergvej 37 (matr. nr. 9a) findes beskyt-

telseszone omkring rundhøjen på Melbyvej 70 (matr. nr. 9ac), se Figur 10. 

Der vil i forbindelse med planlægning og ansøgning om dispensation for anlægsarbejdet indenfor beskyttel-

seszonen blive taget hensyn til fortidsmindet og eventuelle interesser Museum Nordsjælland kunne have. 

Musset vil i øvrigt blive forespurgt om en udtalelse omkring museumslovens §25 for hele ledningstracéet 

mellem Hundested og Melby. 

 

Skovbyggelinier 

Den sidste strækning, inden ledningsanlægget tilsluttes Melby Renseanlæg, er omfattet af skovbyggelinier, 

se Figur 10. Da ledningsanlægget er underjordisk vil formålet med skovbyggelinier, at sikre skovens værdi 

som landskabselement samt opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante og dyreliv, ikke 

blive overtrådt. 
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Figur 10: Melby Renseanlæg: Skovbyggelinier og beskyttede fortidsminder (grøn skraveret er skovbyggelinier, røde cirkler er beskyt-
telseszoner om fortidsminder, lilla streg er planlagt ledningstracé) 

Naturbeskyttet mose 

Umiddelbart nord for Rejnsholmgård ligger ledningsanlægget parallelt med den eksisterende udløbsledning 

fra Melby Renseanlæg og meget tæt på det naturbeskyttede moseområde, se figur 11. 

Det nye ledningsanlæg planlægges etableret udenfor §3-området. 

 

På denne strækning, hvor den nye transportledning ligger tæt ved og parallelt med den eksisterende udløbs-

ledning, vil der i forbindelse med etableringen blive prøvegravet for lokalisering af den eksisterende udløbs-

ledning. Det nye anlæg vil så vidt muligt blive etableret med ca. 2,5 m mellem centerlinierne for det nye og 

eksisterende ledningsanlæg. 

 

Hvis det af tekniske grunde bliver nødvendigt at etablere ledningsanlægget indenfor grænsen til §3-området, 

vil Halsnæs Forsyning søge om dispensation for arbejdet, som vil blive udført efter de givne vilkår. 
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Figur 11: Rejnsholmgård: Beskyttede naturtyper (brun skraveret er beskyttet mose, blå skraveret er beskyttet sø, lilla streg er plan-
lagt ledningstracé) 


