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Vand og Natur 
 

Sønderborg Kommune 
Rådhustorvet 10 

6400 Sønderborg 
T: 88 72 64 00 

 
E: post@sonderborg.dk 

W: sonderborgkommune.dk 
 

08-11-2022 
22/36015 

KS:HEJE/VRKN  
 

Afgørelse om vands naturlige afløb og beplantning for et rørlagt 
privat vandløb (Møllebæk) omkring Aabenraavej. 
 

Du har 27. august 2022 anmeldt mulig hindring af vands naturlige afløb på 

terræn samt beplantning, der kan være til fare for tilstopning og/eller 

beskadigelse af en rørlagt delstrækning på et privat rørlagte vandløb. 

 

 

Figur 1: Oversigtskort. Markering viser mulig hindring og beplantning.  
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Side 2 

 

Afgørelse 

 

Sønderborg Kommune afgør, at den etablerede hindring er 

afstrømningsmæssigt af ganske underordnet betydning. Desuden er der i 

forbindelse med etableringen af inspektionsbrønd og kort jordvold fjernet de 

træer, der vurderes at kunne have udgjort en fare for den rørlagte strækning. 

 

Til grund for afgørelsen lægger Sønderborg Kommune: 

 Tilsyn med strækningen den 12. september 2022 foretaget af 

Sønderborg Kommune. Ved tilsynet kunne det i den etablerede 

inspektionsbrønd konstateres, at der løb vand og det private rørlagte 

vandløb dermed var funktionsdygtigt. Der var ingen tegn på 

væsentlige tilstopninger eller beskadigelser på private rørlagte 

vandløb. 

 Modelleringer foretaget i programmet Scalgo, der viser en ubetydelig 

ændring i forløbet af overfladeafstrømningen, som tillige kun kan 

modelleres til at finde sted udenfor anmelders matrikel. 

 At der var fjernet træer i hegnet omkring den etablerede 

inspektionsbrønd. 

 

Afgørelsen træffes efter vandløbsloven1 § 6 stk. 1 og stk. 3, der handler om 

henholdsvis vands naturlige afløb og beplantning nær rørlagte strækninger. 

 

Sønderborg Kommune foretager sig på den baggrund ikke mere i forhold til de 

anmeldte forhold. 

 

 

Baggrund og redegørelse 

På baggrund af din anmeldelse gennemførte Sønderborg Kommune et tilsyn 

ud fra adressen Aabenraavej 165, 6400 Sønderborg mandag den 12. 

september 2022. 

 

Ved tilsynet kunne Sønderborg Kommune fastslå at: 

 Der i hegnet på matr.nr. 292, Ullerup Ejerlav, Ullerup var sat en åben 

inspektionsbrønd, og at der omkring inspektionsbrønden var etableret 

en kort jordvold med de omtrentlige dimensioner 3 m x 3 m og 0,5 m i 

højden. 

 At det rør hvortil inspektionsbrønden gav udsyn, løb med vand og 

dermed var et funktionelt dræn. 

 At der var fjernet træer omkring inspektionsbrønden. 

                                                      
1 Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 



 
 
 
 
 

Side 3 

 

 

Figur 2: Kort jordvold, med omtrentlige dimensioner, samt inspektionsbrønd 

 

 

Afvandingsmæssige forhold 

Sønderborg Kommune har anvendt programmet Scalgo til at bedømme 

betydningen for overfladeafstrømning i forhold til den etablerede jordvold. 

Scalgo er et program der kan bruges til at simulere hvorledes vand strømmer 

på jordoverfladen.  

 

 

Figur 3: Vandets naturlige afløb 
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Figur 3 viser vandets naturlige afløb oven på terræn uden hensyn til eventulle 

terrænlavninger, der ellers skulle ”fyldes op”, før end vandet ville løbe videre, 

og som om der ikke sker nogen nedsivning. 

 

 

Figur 4: Strømningsvej med indsat ”close-up” på den etablerede korte jordvold. 

 

For at kunne vise en ændring i naturligt afløb, gennemføres beregninger, hvor 

man definerer en mængde nedbør og hvor der tages højde for nedsivning 

samt, at terrænlavninger først skal ”fyldes op” før end vandet løber videre. 

 

På figur 4 vises den naturlige afstrømning fra figur 3 med blå streg. 

I programmet modelleres den korte jordvold oven på den digitale højdemodel2, 

afstrømningen genberegnes og vises med lilla streg på figur 4. 

Det bemærkes at ændringen alene består i en kort omløbsstrækning syd om 

den korte jordvold, hvorefter strømningsvejen er tilbage i det naturlige forløb.  

Endvidere bemærkes det at det først er ved 69 mm nedbør at der opstår en 

strømningsvej (mod øst) fra din matrikel. 

I close-up på figur 4 ses tillige matrikelskelet (vejledende) som en tynd sort 

streg. Det bemærkes hér, at ændringen i strømningsvejen alene sker udenfor 

din matrikel. 

 

Det er på den baggrund vandløbsmyndighedens vurdering at et ændret 

afstrømningsforløb er ubetydeligt. 

 

Vandløbsmyndigheden vurderer, at inspektionsbrønden er sat oven på det 

vest-øst gående private rørlagte vandløb. Dermed er der omtrentligt fjernet 

                                                      
2 Danmarks Højdemodel (DHM) fra august 2022 i et 0,4 m grid, hvilket betyder at der 

er et målepunkt på terræn for hver 40 x 40 cm 
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træer minimum 1,5 m til hver side af det private rørlagte vandløb. Da det på 

tilsynsdagen også kunne konstateres at der løb vand i det private rørlagte 

vandløb vurderer vandløbsmyndigheden at de tilbageværende træer står i en 

afstand til det private rørlagte vandløb så de ikke umiddelbart er til skade for 

det private rørlagte vandløb. 

 

Miljømæssige forhold 

Der er ingen miljømål for det private rørlagte vandløb. Der er ikke noget 

beskyttet natur i nærhed af den korte jordvold og den ubetydelige ændring i 

overfladeafstrømning har ingen betydning for miljømæssige forhold i forhold til 

vandløbsloven. 

 

Partshøring 

Afgørelsen har været partshørt i perioden 18. oktober 2022 til 1. november 

2022. Du sendte 18. oktober 2022 høringssvar, hvor du gjorde opmærksom 

på, at din anmeldelse tillige vedrørte træerne længere nedstrøms det private 

rørlagte vandløb i den østlige del af matr. 291. 

 

Fordi Sønderborg Kommune ikke har kendskab til, at der findes præcise 

fortegnelser over det private rørlagte vandløbs forløb, er vandets naturlige 

afløb på terræn bedste indikation for det private rørlagte vandløbs forløb. 

 

Jeg har herunder (figur 5) vist forlængelsen af vandets naturlige afløb fra figur 

3. Som det fremgår af figur 5 går løbet igennem det øst-vestgående hegn og 

videre snært nord om det syd-nordgående hegn, der danner skel mellem matr. 

nre. 292 og 469, Ullerup Ejerlav, Ullerup. Dette forhold sammenholdt med, at 

det private rørlagte vandløb var fungerende ved tilsynet 12. september 2022 

gør, at Sønderborg Kommune vurderer, at der ikke umiddelbart er nogen fare 

for, at beplantning beskadiger eller tilstopper det private rørlagte vandløb på 

matr. nr. 292, Ullerup Ejerlav, Ullerup. Resultaterne fra det udstedte 

undersøgelsespåbud kan medføre ændringer i den vurdering. 

På den baggrund vurderer Sønderborg Kommune at dit høringssvar ikke 

medfører ændringer i afgørelsen. 

 

 

Figur 5: Vandets naturlige afløb 
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Lovgrundlag 

Tilladelsen har hjemmel i vandløbsloven, og kan påklages efter 

vandløbslovens § 80. 

 

Klagevejledning  

Tilladelsen kan i henhold til vandløbsloven påklages til Miljø- og 

Fødevareklage-nævnet af: 
 

 den, afgørelsen er rettet til,   

 enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i 
sagens udfald og 
 

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt, dvs. senest den 6. 

december 2022. 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Føde-

vareklagenævnet inden klagefristens udløb. 

 

Du klager via klageportalen, som du finder via  www.naevneneshus.dk. Du 

logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er 

tilgængelig for Sønderborg Kommune via klageportalen. Når du klager, skal 

du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, 

organisationer og offentlige myndigheder.  

 

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Sønderborg Kommune. 

Hvis Sønderborg Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen din 

klage videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om 

videresendelsen. 

  
  

http://www.naevneneshus.dk/
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Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden 

om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en 

begrundet anmodning til Sønderborg Kommune. Kommunen videresender din 

anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. 

Betingelserne for at blive fritaget kan ses her: https://naevneneshus.dk/start-

din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-

klageportal/. 

 

Er der spørgsmål til denne afgørelse, er du velkommen til at kontakte mig. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Kenn Meyhoff 

Vandløbsmedarbejder 

 

M 21 13 63 56 

keme@sonderborg.dk 

www.sonderborgkommune.dk  

 

 

 

 

 

 

Afgørelsen er sendt til: 

Henrik Linden, Aabenraavej 165, 6400 Sønderborg 

 

I kopi til: 

Anne Marie og Paul-Erik Dethlefsen, Aabenraavej 163, 6400 Sønderborg som 

vedhæftet bilag til mail. 
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