Nedklassificering af ”Fuglsø Bæk, tilløb fra vest og øst”
Orientering af organisationer, myndigheder mv.

Miljø og Teknik
Natur og Miljø
Laksetorvet 1
8900 Randers C
Telefon +45 8915 1515
Direkte 89151746
ehk@randers.dk
www.randers.dk

05-04-2017 / 06.02.02-P16-19-16

Nedklassificering af det offentlige vandløb, ”Fuglsø Bæk, tilløb fra vest og øst”
Afgørelse efter vandløbsloven
Efter vandløbslovens1 § 10 samt § 3 i bekendtgørelse om klassifikation og registrering
af vandløb2 nedklassificerer Randers Kommune som vandløbsmyndighed, hermed de
to tilløb til Fuglsø Bæk, hele strækningen fra st. 0-272 m vandløb (tilløb 1 fra øst) og st.
0-238 m vandløb (tilløb 2 fra vest), i alt 510m offentligt til privat vandløb. Vandløbet
gennemløber et eller flere matrikler tilhørende din ejendom. En oversigt over berørte
matrikler og hvilket af de to tilløb der berør din ejendom, fremgår af vedlagte bilag.
Vandløbet er nedklassificeret med virkning fra 1. november 2017, hvor
vedligeholdelsesbyrden overgår til private bredejere, jf. vandløbslovens § 35 samt § 3,
stk. 4 i ovennævnte bekendtgørelse.
Ved overdragelsen er vandløbet vedligeholdt i overensstemmelse med regulativet for
vandløbet, jf. vandløbslovens § 3, stk. 5.
Sagsfremstilling
Randers Kommune har som en konsekvens af kommunalreformen i dag
administrationen herunder vedligeholdelsespligten af offentlige vandløb fra flere
tidligere kommuner og amter.
En gennemgang af regulativerne for disse vandløb har vist, at der i de tidligere
kommuner og amter lå forskellige kriterier til grund for, hvorvidt et vandløb har været
offentligt eller privat. Udgangspunktet bør være, at bredejerne langs vandløbene
behandles efter et ensartet sæt regler i kommunen. Desuden ønsker kommunen kun
at afholde udgifter til vandløbsvedligeholdelse i de vandløb, som har offentlig
interesse.
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Lovbekendtgørelse 2017-01-26 nr. 127 om vandløb
Bekendtgørelse 2016-06-27 nr. 834 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Randers Kommune har derfor foretaget en gennemgang af kommunens 300 km
offentlig vandløb og vurderet, at ca. 43 km vandløb skal nedklassificeres efter
kriterierne på næste side.
Kriterier for nedklassificering af vandløb
De fastsatte kriterier for en nedklassificering er:
•
•

•
•
•

Rørlagte vandløb og vandløb med store rørlagte strækninger
Vandløb anlagt til særlige formål. (F.eks. vandløb, som tidligere er anlagt til
afvanding af mindre bysamfund, hvor området i dag er optaget i
spildevandsplanen og den offentlige interesse er væsentlig ændret).
Mindre vandløb der kun afvander fra få hektar.
Vandløb uden eller med lav miljømæssig interesse.
Vandløb uden offentlig interesse. (Vandløb eller strækninger der primært
tjener det formål at aflede vand fra det dyrkede opland og som samlet set mest
har privat interesse)

Af planen fremgår det, at vandløbet, Fuglsø Bæk, Tilløb fra vest og øst” opfylder
Randers Kommunes opstillede kriterier for, at det i fremtiden skal være et privat
vandløb, hvor vedligeholdelsespligten samt den økonomiske byrde heraf overgår fra
det offentlige til private bredejere.
På kortet nedenfor fremgår strækningen af ”Fuglsø Bæk, tilløb fra vest og øst” der
nedklassificeres. (Markeret med rødt)

Fuglsø Bæk, Tilløb fra vest og øst nedklassificeres

Lovgrundlag
Efter vandløbslovens § 10 kan vandløbsmyndigheden bestemme, at et vandløb skal
udgå af den hidtidige klasse. Bestemmelser vedrørende omklassificering af vandløb
fremgår af bekendtgørelse nr. 838 af 27. juni 2016 om klassifikation og registrering af
vandløb. Efter bekendtgørelsens § 3 kan vandløbsmyndigheden bestemme, at
offentlige vandløb eller vandløbsstrækninger nedklassificeres til private vandløb. Efter
§ 3, stk. 4 skal afgørelsen ledsages af en dato for nedklassificeringen.
Ved en nedklassificering overgår vedligeholdelsen fra det offentlige til private
bredejere, da det efter vandløbslovens § 35 påhviler bredejerne at vedligeholde
private vandløb. Efter vandløbslovens § 27 skal vandløb vedligeholdes således, at det
enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.
Regulativet for vandløbet ”Fuglsø Bæk med tilløb” kan du læse via dette link:
Vandløbsregulativer
Indsigelser i forbindelse med partshøring
Randers Kommune har partshørt bredejerne til vandløbet om planerne for
nedklassificeringen. Endvidere er der foretaget høring af Mariagerfjord Kommune, da
tilløb fra vest, er et grænsevandløb. Mariagerfjord Kommune har meddelt at de ingen
bemærkninger har til nedklassificeringen af tilløbet til Fuglsø Bæk. Der er ved
partshøringen af lodsejerne ikke indkommet indsigelse imod planerne for
nedklassificering.
Grundlaget for nedklassificeringen af ”Fuglsø Bæk, tilløb fra vest og øst”
Som det fremgår af vedlagte kort, er vandløbet beliggende i det åbne land, og tjener
primært det formål at aflede vand fra dyrkende arealer, samt beskyttet naturområder
(enge og søer). Vandløbet har på den berørte strækning en regulativmæssig
bundbredde på 0,8m, og berører kun få lodsejere. Det topografiske opland til ”Fuglsø
Bæk, tilløb fra vest og øst” udgør samlet 1,04 km2 (104 ha).
Ifølge Randers Kommunes oplysninger, er der er ingen udledninger fra offentlige
regnvandskloakerede områder, tilledning af vand fra befæstede offentlige vejarealer,
eller vand fra øvrige offentlige formål, indenfor det topografiske opland til de to tilløb
til Fuglsø Bæk. Tilstrømningen af vand fra private formål er der for vurderet til at være
100%. Der er derfor ikke foretaget beregninger af forholdet mellem tilstrømning af
vand fra private og offentlige formål. Dermed vurderer Randers Kommune, at der er
ingen eller meget få offentlige interesser tilknyttet vandløbet.
Fuglsø Bæk med tilløb er målsat i statens vandområdeplan 2015-2021 og ligeledes
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Randers Kommune lægger til grund for
afgørelsen, at tilrettelæggelsen og udførelsen af vandløbsvedligeholdelsen, i de
konkrete vandløb, også kan varetages af private bredejere, uden der sker ændringer i
forhold til grundlaget for beskyttelsen af vandløbet.

Endvidere lægges til grund at tilstrømningen af vand primært tjener private
afvandingsinteresser. Samlet set er der derfor ikke offentlige interesser tilknyttet
”Fuglsø Bæk, tilløb fra vest og øst”, som kan begrunde, at vandløbet skal bibeholdes
som offentligt.
Nedklassificering tager på baggrund i ovennævnte hensyn til samtlige
afvandingsmæssige interesser, der er tilknyttet vandløbet det pågældende sted, idet
den fremtidige vandløbsvedligeholdelse fortsat skal udføres, så vandføringsevnen ikke
ændres, jf. § 27 i vandløbsloven.
Randers Kommune vurderer ligeledes, at miljømæssige interesser ikke tilsidesættes i
forbindelse med nedklassificeringen. Nedklassificeringen er således foreneligt med
vandløbslovens formålsparagraf.
I forbindelse med overdragelsen vil kommunen opfylde sin vedligeholdelsesforpligtelse i 2017 i henhold til gældende regulativbestemmelser. Vandløbet vil således
overdrages til private i regulativmæssig stand.
Ved nedklassificeringen giver kommunen bredejerne en rimelig tid til at planlægge
gennemførelsen af vedligeholdelsen. Overdragelsesdatoen, hvor vedligeholdelsesbyrden overgår til bredejerne, er derfor fastsat til 1. november 2017.
Fremtidig vedligeholdelse
Nedklassificeringen betyder, at du og øvrige bredejere til vandløbet, i fremtiden har
vedligeholdelsespligten. Almindelig vedligeholdelse omfatter typisk skæring af grødeog plantevækst i vandløbet og eventuelt på brinkerne. Endvidere kan vedligeholdelsen
omfatte oprensning af vandløbet af aflejret materiale i form af eksempelvis sand,
mudder eller organisk materiale.
Vedligeholdelsen indbefatter ikke yderligere uddybning af vandløbet, hvor fast bund
og sider opgraves. Der vil her være tale om en vandløbsregulering, som alene må
foretages efter tilladelse fra kommunen. Randers Kommune skal jf. vandløbslovens
§15 derfor gøre opmærksom på at vandløbets nuværende skikkelse og
vandføringsevne, videreføres efter nedklassificeringen fra offentlig til privat. Dermed
fastholdes de hidtidige bestemmelser om vedligeholdelse af vandløbet i regulativet.
Økonomi
Udgifterne til den fremtidige vedligeholdelse af vandløbet påhviler bredejerne jf. §35
i Vandløbsloven. De samlede årlige vedligeholdelsesudgifter udgør anslået mindre end
2500 kr.
Offentliggørelse
Afgørelsen vil sammen med øvrige afgørelser om nedklassificeringer, blive annonceret
på Randers Kommunes hjemmeside, www.natur.randers.dk den 5. april 2017.

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. vandløbslovens
kapitel 16.
Klagefrist
Klagefristen er 4 uger og udløber den 9. maj 2017.
Hvem kan klage?
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:
1. Ansøger
2. Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
3. En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
Afgørelser efter kapitel 5 vedrørende regulativer for offentlige vandløb kan desuden
påklages af:
4.lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
5.landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af
natur og miljø
6.landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Afgørelser efter kapitel 11 a kan påklages af de personer m.v., der er nævnt i
ovenstående punkt 1, 2 og 4-6.
Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse
større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 efter miljø- og fødevareministerens nærmere
bestemmelse.
Hvordan klager jeg?
Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen
sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.
Klagen skal være indgivet inden fire uger efter denne afgørelse er meddelt. Er
afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.
Når du klager, skal et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og organisationer skal
betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen.
Du kan læse mere om klagens behandling på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk
Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet
anmodning herom til Randers Kommune via e-mail natur@randers.dk eller med
almindelig post til Randers Kommune, Teknik og Miljø, Odinsgade 9, 8900 Randers C.
Randers Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet,
som beslutter, om du kan blive fritaget.

Med venlig hilsen

Bilag:
Kort over vandløbet ”Fuglsø Bæk, tilløb fra vest og øst”
Liste over berørte lodsejere
Kopi tilsendt:
Lodsejere
Mariagerfjord Kommune
Miljøstyrelsen: mst@mst.dk
Friluftsrådet: oestjylland@friluftsraadet.dk
Danmarks Naturfredningsforenings Randers: dnranders-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk
DOF-Randers: Randers@dof.dk
Dansk Fritidsfiskerforbund: erling@e-frahm.dk
Dansk Fritidsfiskerforbund - Arne Rusbjerg: teamstr@gmail.com
Dansk Fritidsfiskerforbund, formanden@fritidsfiskerforbundet.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, ta@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk botanisk Forening, Jyllandskredsen, mette.due@gmail.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
Langå Sportsfiskerforening, lsf@langaa-sf.dk
Randers Sportsfisker Klub, formand@randerssportsfiskerklub.dk
Danske Vandløb, dv@danskevandloeb.dk

Kortbilag – Fuglsø Bæk, Tilløb fra vest og øst

Oversigt over berørte lodsejere
Navn
Fuglsø, tilløb fra vest
A/S LANGESKOV FINERVÆRK
Christian Faurschou la Cour
Christian Faurschou la Cour
Poul Erik Andersen
Pia Kjærsgaard Jensen

Adresse

Matrikler Ejerlav

Holen 1, 8550 Ryomgård
Trudsholm Alle 10, 8970 Havndal
Trudsholm Alle 10, 8970 Havndal
Landevejen 5, 8970 Havndal
Troldhusvej 1, 8970 Havndal

2e
1f
2d
3b
4e

Fulgsø, tiløb fra øst
Navn
Lars Bugge Sejersen
Christian Faurschou la Cour

Adresse
Fl. Junckers Vej 1 , 8970 Havndal
Trudsholm Alle 10, 8970 Havndal

Matrikler Ejerlav
1k
Klattrup By, Udbyneder
3h
Klattrup By, Udbyneder

Klattrup By, Udbyneder
Fuglsø, Udbyneder
Ajstrup By, Vindblæs
Ajstrup By, Vindblæs
Ajstrup By, Vindblæs

