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EN RÆKKE AFGØRELSER

● Der foreligger nu afgørelser i medfør af en række 

bestemmelser

● Landzonetilladelse i medfør af planloven

● Dispensation fra beskyttelseslinjen omkring fortidsminder

● VVM-screening

● Regulering af vandløb

● Mangler der tilladelser?

● Tilladelse fra Kystdirektoratet skulle være ansøgt og sagen 

under behandling – anført i ansøgning
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UDDRAG AF REGULERINGSBEKENDTGØRELSEN

● § 19. Vandløbsmyndighedens godkendelse af et 

projekt, der forudsætter tilladelse eller godkendelse 

efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, 

miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven eller 

fiskeriloven kan først meddeles, når der foreligger 

endelig afgørelse efter disse bestemmelser.

● Stk. 2. Godkendelse af et projekt skal indeholde 

endelig afgørelse om eventuelle økonomiske 

spørgsmål, om arealerhvervelser og rådighedsind-

skrænkninger samt om erstatning for disse.
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ER DER UNDTAGELSER FRA § 19, STK. 2?

● Naturstyrelsens jurist har telefonisk udtalt, at hvis 

kommunen kan stå i forskud med udgifterne, så kan 

kommunen træffe den materielle afgørelse inden der 

foreligger en endelig partsfordeling

● Kommunen kan stå i forskud, når sagen angår 

offentlige vandløb
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UDDRAG FRA VANDLØBSLOVEN

● § 74. Vandløbsmyndigheden skal i forbindelse med 

afgørelser efter denne lov søge at tilvejebringe forlig 

om økonomiske spørgsmål, herunder bidragsfordeling.

● § 24, stk. 3. Spørgsmål om fordeling af udgifterne kan 

indbringes for vandløbsmyndigheden. I mangel af forlig 

kan spørgsmålet forlanges indbragt for taksations-

myndighederne efter §§ 105 og 106 i lov om offentlige 

veje. Om sagens behandling for taksationsmyndig-

hederne finder bestemmelserne i §§ 107-111, 114-118, 

og 122 i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse.
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UDDRAG FRA VANDLØBSLOVEN

● § 24, stk. 1. Udgifterne i forbindelse med de 

foranstaltninger, der er nævnt i §§ 16 (regulering) og 

18, afholdes af de grundejere, der skønnes at have 

nytte af foranstaltningerne. Udgifterne fordeles mellem 

grundejerne efter den nytte, foranstaltningerne har for 

den enkelte ejendom.

● § 22, stk. 1. Udgifterne ved anlæg af nye vandløb 

afholdes af de grundejere, der ønsker anlægget udført, 

samt af de grundejere, der ønsker at medbenytte det.
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UDDRAG FRA VANDLØBSLOVEN

● § 68. stk.1 Forøges afløbsmængden ved bebyggelse, 

ved vejanlæg, ved udpumpning, der ikke er omfattet af 

kapitel 9, eller ved boringer, kan vandløbsmyn-

digheden pålægge ejeren af de ejendomme eller 

anlæg, hvorfra den forøgede afstrømning hidrører, at 

yde et forholdsmæssigt bidrag til vandløbets regulering 

og vedligeholdelse.
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UDTALELSER FRA TIDLIGERE OTAX.-

KENDELSE

● Kommissionen finder principielt, at ejendomme burde 

bidrage med et antal parter, f.eks. 50, fordi alle i 

området – i større eller mindre omfang - må antages 

at have nytte af de eksisterende anlæg – veje og 

fælles områder

● Kommissionen skal præcisere, at de anførte synspunk-

ter alene gælder det aktuelle projekt vedr. udvidelse af 

deltagerkredsen. Der er således ikke taget stilling til 

hvilke principper, der bør gælde ved et evt. kommende 

afvandingsprojekt
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PROJEKTET

● Naturligt ”bassin/lavning” nord for Birke

● Aflaster landkanalen

● Grøft langs Fyrremose-området

● ”For at sikre bortledning af overfladevand i 

sommerhusområdet”

● Merbelaster G-kanalen

● Grøft ved Skovmosevej og grøft og vold i grøn kile bag 

Birkemose og Egemose

● Merbelaster G-kanalen
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FORHOLD TIL BESLUTNING

● Skal tilladelsen til regulering af vandløb påklages?

● I givet fald med hvilket indhold?

● Manglende partsfordeling

● Grøft langs Fyrremose-området?

● Bassin/lavning nord for Birke?

● Skal partsfordelingen ”påklages”?

● Angående vand fra Skovby – egentlig klage

● Angående partsfordeling i øvrigt – udtryk for, at der ikke er forlig –
sikker formulering

● I givet fald med hvilket indhold?

● Accept af 50 parter?

● Betale for nye vandløb?

● Skal andre afgørelser påklages?

16...


