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Afgørelse efter vandløbsloven vedrørende grøfternes karakter langs
matrikel 110a Skårup By, Skårup
Svendborg Kommune er blevet opmærksom på, at der hersker tvivl
omkring vedligeholdelsesforpligtigelsen for grøfterne langs den gamle
Svendborg-Nyborg Bane i Skårup. Der ønskes truffet en afgørelse om
grøfternes karakter, så ansvaret for grøfternes renholdelse i fremtiden kan
placeres hos den/de rette.

19. oktober 2016
Sagsid. 16/29554
Afdeling: Natur og Klima
Ref. METSER

Grøfterne samt andre vandledninger er indtegnet på understående luftfoto.
Grøfterne har deres udløb i det offentlige vandløb, Østerrenden i
stationering 2.455 m (UTM: 607.692, 6.105.875) ved Vesterled i Skårup.

Billedet viser grøfterne (blå), Østerrenden (pink), kommunens vejtekniske anlæg (rød) til
afledning af vand fra Nyborgvej, underføringer (grøn) samt et rør af ukendt karakter og
funktion (grå).

Åbningstider
Mandag-onsdag 9.00-15.00
Torsdag
10.00-16.30
Fredag
9.00-14.00

Afgørelse efter vandløbsloven
I medfør af vandløbslovens § 2 træffes der hermed afgørelse om, at
grøfterne langs den gamle Svendborg-Nyborg Bane i Skårup (nu offentlig
sti på matrikel 110a Skårup By, Skårup) er vandløb efter vandløbslovens
bestemmelser.
Der træffes endvidere afgørelse om, at grøfterne klassificeres som private
vandløb jf. vandløbslovens § 62 om fastsættelse af bestemmelser.
Hermed påhviler vedligeholdelsesforpligtigelsen bredejeren/bredejerne jf.
vandløbslovens § 35, stk. 1 om vedligeholdelse af private vandløb. Det er
således matrikelgrænserne, som afgør, hvem der bærer forpligtigelsen og
udgifterne forbundet hermed.

Klagefrist
Afgørelsen offentliggøres den 19. oktober 2016 og der er klagefrist den 17.
november 2016.
Sagens oplysninger
I forbindelse med reguleringen af det vejtekniske anlæg på matrikel 12i og
7000a, Skårup By, Skårup, er der udtrykt ønske om at få grøfterne langs
banestrækningen vedligeholdt, så vandet fra anlægget bliver ført til
Østerrenden uden opstuvning. Spørgsmålet går imidlertid på, hvem
vedligeholdelsesforpligtigelsen tilfalder.
Vandløbsmyndigheden har vurderet, at grøfterne er opstået i forbindelse
med etableringen af Svendborg-Nyborg Banen (1897-1964), som sidenhen
er lavet til en offentlig sti. Det er ikke lykkedes at fremskaffe dokumentation
for etableringen af grøfterne og ej heller for aftaler omkring
vedligeholdelsen.
Grøfterne har en samlet længde på ca. 560 m og et samlet opland i
udløbspunktet på ca. 460.700 m2. Skråningsanlægget er varierende fra
1:0,5 til 1:1,5. Grøfterne er ca. 1 m brede og bundkoterne er målt for den
nedstrøms del af grøftesystemet i forbindelse med reparationen af det
vejtekniske anlæg over matrikel 12i, Skårup By, Skårup i 2016. Et kort med
de opmålte bundkoter vedlægges som bilag.
Svendborg kommune har ved besigtigelse af grøftesystemets nedre del
kunne konstatere, at grøfternes bund er faste og består fortrinsvis af stenog grusmateriale. Det kunne imidlertid også konstateres, at der ligger en
del bunker i vandløbet af løst aflejret materiale, som med fordel for

Side 2 af 6

afvandingen kunne fjernes, og at den eksisterende grøde i grøfterne samt
hængende brinkvegetation kan medvirke til stuvning af grøftevandet.
Det er blevet bekræftet af Svendborg Kommunes vejafdeling samt af Hans
Jørgen Nielsen (ejer af matrikel 12i, Skårup By, Skårup), at grøfterne leder
vejvand fra det vejtekniske anlæg så vel som drænvand fra de private
markdræn til Østerrenden.
Grøfterne har været vandførende ved samtlige af kommunens besigtigelser
(senest d. 21. juli 2016).

Vandløbsmyndighedens bemærkninger
Pligten til at vedligeholde åbne eller rørlagte vandledninger afhænger af
ledningernes karakter. Der skelnes i dag mellem grøfter af typerne
”vejtekniske anlæg”, ”private vandløb” og ”offentlige vandløb”.
Ved et vejteknisk anlæg forstås, at grøften er anlagt med det særlige formål
at lede vandet væk fra kørebanen. Det eneste vand, der løber i et sådan
anlæg, er vejvand. Vedligeholdelsen af grøften sker således som
udgangspunkt af hensyn til vejen og hører under den almindelige
vejvedligeholdelse. Vejgrøfter, som er del af vejtekniske anlæg, hører ikke
under vandløbsloven.
Ved et privat vandløb forstås et vandløb, som ikke er optaget som offentligt
eller som kommunen har besluttet skal udgå som offentligt vandløb
(nedklassificeret vandløb). Der er altid flere parter, som har gavn af/er
påvirket af et privat vandløbs tilstedeværelse, og vandløbet kan lede alle
typer af overfladevand fra A til B. Der findes ingen regulativer for private
vandløb, hvorfor dimensioner, bundkoter, vandføringsevne mm. ikke er
fastlagt. Alligevel skal vandløbet vedligeholdes således, at det enkelte
vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres. Vedligeholdelsesforpligtigelsen tilfalder bredejerne.
Ved et offentligt vandløb forstås et vandløb, som er optaget på kommunes
fortegnelse over offentlige vandløb og hvor kommunen har udarbejdet et
vandløbsregulativ. Et vandløb skal have ”samfundsmæssig interesse” for at
blive optaget som et offentligt vandløb. Der er derfor som regel mange
parter, som har glæde at et offentligt vandløbs tilstedeværelse, og
vandløbet kan lede alle typer af overfladevand fra A til B. I
vandløbsregulativet står dimensioner, bundkoter, vandføringsevne mm. for
det enkelte vandløb beskrevet, og kommunen vedligeholder vandløbet vha.
grødeskæring og oprensning af løst aflejret materiale.
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Lovgivning
I medfør af vandløbslovens1 § 2, stk. 1 finder lovens regler om vandløb
også anvendelse for grøfter, kanaler, rørledninger, dræn mm. Jf. stk. 2
finder loven kun anvendelse på vandløb, hvis tilstedeværelse og
vedligeholdelse flere end en enkelt har interesse i. Vandløbsmyndigheden
vurderer, at grøfterne matcher denne beskrivelse, hvorfor vandløbsloven
finder anvendelse.
I medfør af vandløbslovens § 62 kan der fastsættes nye bestemmelser
vedrørende vandløb eller anlæg, hvis de faktiske forhold har ændret sig,
eller hvis den tidligere aftale eller afgørelse må anses for utilstrækkelig,
uanset at forholdene ved et vandløb eller anlæg tidligere er fastlagt ved
aftale, eller at der tidligere er truffet afgørelse herom. Denne sag vidner om
utilstrækkelige aftaler omkring grøfternes vedligeholdelse, hvorfor det
vurderes nødvendigt at træffe afgørelse om grøfternes ”klasse” med
henblik på fastlæggelse af vedligeholdelsesforpligtigelsen.
Bestemmelser om vandløbenes vedligeholdelse findes i kapitel 7 i
vandløbsloven.

Klagevejledning
Ovenstående afgørelser kan, i hht. vandløbslovens § 80 påklages til Naturog Miljøklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort. Afgørelsen
vil blive annonceret på Svendborg Kommunes hjemmeside den 19. oktober
2016. Klagefristen på denne afgørelse er den 17. november 2016.
Du klager digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via
www.borger.dk eller www.virk.dk.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en
begrundet anmodning til Svendborg Kommune, som videresender
anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er Natur- og
Miljøklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes.
Andre kan også klage over afgørelsen. Det betyder, at enhver der må
antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald er
klageberettiget.

1

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1219 af 28. september 2016 af lov om
vandløb.
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Du skal betale et gebyr på 500 kroner til Natur- og Miljøklagenævnet for at
få behandlet klagen. Hvis du får helt eller delvist medhold, får du gebyret
betalt tilbage.

Hvis du har spørgsmål til afgørelserne, er du velkommen til at kontakte
understående.

Venlig hilsen

Mette Louise Egmose Serup
Skov- og landskabsingeniør
Dir. tlf. +4562233476
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Bilag
Kort over grøfter og øvrige vandledninger
Kort med opmålte bundkoter
Pjece om vedligeholdelse af private vandløb

Kopimodtagere:
Berørte parter:
Matrikel 110a og 7000a, Skårup By, Skårup
Svendborg Kommune, Teknisk forvaltning
Bygherreafdelingen, 5762 Vester Skerninge
Matrikel 12i, Skårup By, Skårup
Hans Jørgen Nielsen
Holmdrup Huse 1, 5881 Skårup Fyn
Relevante myndigheder og interesseorganisationer:
Dansk Botanisk Forening – Naturbeskyttelsesudvalget (nbu@snm.ku.dk)
Dansk Møllerforening- v./Susanne Jervelund (danskmoller@gmail.com)
Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening - Svendborg (svendborg@dn.dk)
Dansk Ornitologisk Forening – Svendborg (svendborg@dof.dk)
Dansk Ornitologisk Forening – (natur@dof.dk)
Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)
Danmarks Sportsfiskerforbund - Fyn, v./Frode Thorhauge
(frodethorhauge@stofanet.dk)
Ferskvandsfiskeriforeningen (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
Fiskeriinspektorat ØST (roskilde@naturerhverv.dk)
Fiskeriinspektorat ØST- Fredericia v./ Jimmy Langelund Jensen
(jlj@naturerhverv.dk)
Naturstyrelsen (nst@nst.dk)
Naturstyrelsen Fyn (fyn@nst.dk)
Friluftsrådet (sydfyn@friluftsraadet.dk)
Arkæologi Sydfyn (arkaeologi@ohavsmuseet.dk)
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