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Høring af tilladelse til åbning af rørlagt vandløb på matr. nr. 51e Harndrup By, Harn-

drup. 

 

Middelfart Kommune har den 22. marts 2022 modtaget en ansøgning om regulering efter 

vandløbslovens1 § 16 til åbning af et privat rørlagt vandløb på matr. nr. 51e Harndrup By, 

Harndrup. Vandløbsreguleringen kræver jævnfør lovens1 § 17 tilladelse fra vandløbsmyndighe-

den (Middelfart Kommune). 

 

Før Middelfart Kommune kan træffe afgørelse om den ansøgte regulering, skal kommunen i 

henhold til § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v2 sende den an-

søgte regulering i offentlig høring i 4 uger. 

 

Middelfart Kommune sender hermed udkast til tilladelse til regulering af vandløbet på matr.nr. 

51e Harndrup By, Harndrup, i 4 ugers offentlig høring. 

 

Høringen løber fra den 27. april til den 25. maj 2022. 

 

Hvis du har bemærkninger til udkastet til tilladelse til regulering af vandløbet, skal høringssvar 

sendes som: Sikker post med NemID (borger.dktil Teknik og Miljøforvaltningen eller sikker 

post med Medarbejdersignatur (Virk.dk) til Teknik og Miljøforvaltningen eller til: Middelfart 

Kommune, 

Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart - senest den 25. maj 2022. 

 
 

Sendt til: 

ansøger 

Ejer af nabomatrikel 

Kopi til: 

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Sportsfiskerforbund 

Friluftsrådet 

Fiskeristyrelsen 

Middelfart Vandløbslaug 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1  Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 Bekendtgørelse af lov om vandløb. 

https://www.borger.dk/)
https://virk.dk/
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Høring af tilladelse til åbning af rørlagt vandløb på matr. nr. 51e Harndrup By, Harn-

drup. 

 

Middelfart Kommune har modtaget en ansøgning om regulering af privat, rørlagt vandløb på 

matr.nr. 51e Harndrup By, Harndrup. Ejer af matriklen ønsker at åbne vandløbet over en 

strækning på ca. 60 meter, hvor det nuværende rør er i ringe stand.  

 

En regulering af det private vandløb kræver jævnfør § 172 i vandløbsloven tilladelse fra vand-

løbsmyndigheden (Middelfart Kommune). 

 

Afgørelse  

Middelfart Kommune meddeler i henhold til § 3 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -

restaurering m.v.3 jævnfør vandløbslovens § 17 tilladelse til regulering af 60 meter privat, rør-

lagt vandløb på matr.mr. 51e Harndrup By, Harndrup. Reguleringen består i, at vandløbet frit-

lægges i samme tracé, som det nuværende rørlagte vandløb ligger i.  

 

Økonomi  

Udgifterne til reguleringen afholdes af grundejer. Det er grundejers ansvar at undersøge, om 

der er tilslutninger til det eksisterende rør, hvis udløb til det nye åbne vandløb skal sikres. lige-

som det også er grundejers ansvar at undersøge om der er elkabler, andre ledninger eller lig-

nende, i gravefeltet. Ved beskadigelse af disse er det grundejers ansvar at udbedre skaderne. 

 

Projekt 

Eksisterende rørlagt vandløb på matrikel 51e Harndrup By, Harndrup er i så ringe stand, at det 

er problematisk at opretholde vandføringskapacitet i vandløbet. Det er lodsejers ansvar at ek-

sisterende vandløb virker og ejer af Vindebjergvej 26 har vurderet, at røret er i så ringe stand, 

at røret enten skal udskiftes eller vandløbet åbnes. 

 

Lodsejeren har valgt at ansøge om åbning af røret for at forbedre forhold for planter og dyr 

tilknyttet vandløbet. 

 

Da projektet drejer sig om et privat rørlagt vandløb, så har Middelfart Kommunen ikke regi-

streringer af vandløbets bundkoter, tilslutninger til røret m.v. Det er ved tilsyn konstateret, at 

vandløbet ligger ca. en halv meter under terræn. Der er gravet ned til røret et par steder, hvor 

røret er brudt sammen. 

 

Det åbne vandløb skal etableres med samme bundkote som det eksisterende, for at sikre 

uændret afvanding fra opstrøms arealer og tilslutning til røret i nedstrøms ende. Det anbefales, 

at brinkerne etableres ikke stejlere end 1/1½ (en meter op/1½ meter ud), for at mindske risi-

ko for erosion af brinker, som kan medføre transport af eroderet materiale til røret nedstrøms. 

                                           
2 Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 Lov om vandløb 
3 Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v. 
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Placering af den ansøgte åbning af røret er skitseret på nedenstående luftfoto.   

 

 
 

Vedligeholdelse af det rørlagte vandløb 

Private vandløb skal jævnfør vandløbslovens § 351 vedligeholdes af den til hver tid værende 

bredejer. Vandløbet skal vedligeholdes således, at vandføringsevnen ikke ændres. 

  

Lovgrundlag 

Regulering af et vandløb kræver godkendelse efter vandløbslovens1 § 17. Sagen behandles 

efter vandløbslovens1 §§ 16-17 samt § 3 og §§ 12-19 i bekendtgørelse om vandløbsregulering 

og –restaurering m.v.2 

 

Det private rørlagte vandløb er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 34 om beskyttede 

naturtyper. Derfor skal der ikke ansøges om dispensation i forhold til naturbeskyttelsesloven.  

 

Høring 

Regulering af vandløbet har været i offentlig høring i perioden fra den 27. april til 25. maj 

2022 (4 uger) jævnført vandløbslovens kapitel 151. 

 

Offentliggørelse 

Tilladelsen annonceres på Kommunens hjemmeside den xx.xxxx. 

 

Tilladelsen skal udnyttes indenfor 3 år fra tilladelsesdatoen. Er tilladelsen ikke udnyttet inden-

for denne frist, skal der søges på ny. 

                                           
4 Bekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 Lov om naturbeskyttelse 
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Klagevejledning 

Afgørelsen kan i medfør af vandløbslovens1 kapitel 16 påklages til Miljø- og Fødevareklage-

nævnet. Klagefristen udløber fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig 

bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en 

lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

 

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives på Klageportalen, der findes på 

www.naevneneshus.dk/. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truf-

fet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 

Når du klager, skal du betale et gebyr. Klagegebyret opkræves af Miljø- og fødevareklagenæv-

net. Klagegebyrets størrelse offentliggøres på Nævnenes Hus hjemmeside: 

www.naevneneshus.dk 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 

Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.  

 

Hvis en klager ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal klager sende en begrun-

det anmodning til kommunen, der har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender an-

modningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodnin-

gen om fritagelse kan imødekommes. 

 

Klagen skal være indgivet via Klageportalen senest ved klagefristens udløb. Klagefristen udlø-

ber den xx.xxxx 2022 kl. 23.59. 

 

Hvis der klages rettidigt over en afgørelse, har klagen opsættende virkning, medmindre Miljø- 

og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at anlægsarbejder ikke må påbegyn-

des, før der foreligger en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.   

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Erik Madsen 

 

 

         

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/

