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Afgørelse om at omlægning af Møllebækken er en 
reguleringssag jf. § 32 i vandløbsloven 
 
 

Næstved Kommune træffer hermed afgørelse om, at omlægning 

af den rørlagte delstrækning st. 260 m til st. 1.470 m af det of-

fentlige vandløb Møllebækken, Vandløb nr. 16 er omfattet af 

vandløbslovens1 § 322 og dermed udføres som en reguleringssag 

efter vandløbslovens kapitel 6. Omkostningerne i forbindelse med 

omlægningen vil således skulle fordeles mellem de bredejere, 

som drager nytte af vandløbet. 

 

Inden Kommunen traf endelig afgørelse om, at omlægningen af 

Møllebækken er omfattet af § 32 i vandløbsloven var udkast til 

afgørelse i 2 ugers partshøring i henhold til forvaltningslovens3 § 

19, stk.14. 

 

I partshøringen modtog Kommunen 5 høringssvar. Høringssva-

rene har primært gået på beliggenhed af rørledningen og spørgs-

mål vedr. omfang af inddragelse (økonomisk). 

Kommunen er opmærksom på, at vandløbets nøjagtige beliggen-

hed i forhold til skel skal fastlægges, inden der kan udarbejdes en 

                                                      
1 Bekendtgørelse nr. 1217 af 25.11.2019 af lov om vandløb 
2 § 32. Vedligeholdelsen af rørlagte offentlige vandløb omfatter ikke hel eller delvis omlæg-

ning af rørledninger. Sager herom afgøres efter reglerne i kapitel 6. 
3 Bekendtgørelse nr. 433 af 22/04/2014 af forvaltningsloven  
4 § 19. Kan en part ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af be-
stemte oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, må der 
ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne eller vur-
deringerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, 
hvis oplysningerne eller vurderingerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsent-
lig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den 
nævnte udtalelse. 
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oversigt over de ejendomme, der inddrages som part i omlæg-

ningen. Herefter kan Kommunen afveje den nytte som den en-

kelte ejendom har af omlægningen og udarbejde forslag til den 

økonomiske partsfordeling. 

Kommunen har ved udsendelse af nærværende afgørelse hørt de

ejendomme, som formodes at kunne blive berørt af den fysiske 

omlægning baseret på gældende, samt tidligere regulativ. 

 

 

Kommunen modtog endvidere et høringssvar fra en landmand, 

der bekræftede Kommunen i, at Møllebækkens rørledning er ved 

at være udtjent, da han har konstateret jordfaldshuller på sin 

ejendom i forbindelse med rørledningen. 

 

På baggrund af de indkomne høringssvar vedr. Møllebækkens be-

liggenhed har Næstved Kommune justeret forløbet af den nedre 

del af den rørlagte strækning. Møllebækkens justerede placering 

fremgår af figur 1. I forbindelse med projektudarbejdelsen, vil 

Kommunen undersøge vandløbets beliggenhed yderligere, hvor 

det skønnes nødvendigt, typisk tæt ved skelgrænser. 

 

Vandløbslovens § 32: 

Næstved Kommune er forpligtet til at vedligeholde dette offent-

lige rørlagte vandløb. Vedligeholdelsen omfatter typisk spuling af 

rør, oprensning af brønde samt reparation/udskiftning af enkelte 

rør på kortere rørsektioner. 

 

Et rørlagt vandløb kan imidlertid blive så gammelt og udtjent, at 

det er nødvendigt at udskifte hele rørledningen. Når det sker, be-

handles sagen efter vandløbslovens § 32, der beskriver, at en hel 

eller delvis omlægning af et offentligt vandløb ikke er omfattet af 

Kommunens vedligeholdelsesforpligtigelse. 

 

Baggrunden for § 32 har Folketingets Ombudsmand forholdt sig 

til5. Af Ombudsmandens udtalelse fremgår det bl.a., at Kommu-

nen ikke anvender skattepenge til omlægning af gamle og ud-

tjente rørledninger. 

 

Et citat fra Ombudsmandens udtalelse om § 32 lyder: 

”Bestemmelsen blev indsat i vandløbsloven i forbindelse med lo-

vens revision i 1963 da amtskommuner og kommuner overtog 

udgifterne til vedligeholdelse af offentlige vandløb. Bestemmelsen 

tilsigtede at præcisere det offentliges økonomiske ansvar i loven i 

forhold til de udgifter der efter lovens bestemmelser er brugerfi-

nansieret. 

 

                                                      
5 FOU nr. 1998.261 
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Denne bestemmelse for offentlige vandløb skal således bl.a. 

sikre, at den for vedligeholdelsen ansvarlige myndighed ikke gø-

res økonomisk ansvarlig for gennemførelse af eksempelvis den 

nødvendige renovering/omlægning af en gammel, nedslidt og ud-

tjent rørledning. Sådant arbejde skal i overensstemmelse med 

vandløbsloven afholdes af brugerne efter den nytte vandløbet har 

for den enkelte ejendom, jf. § 24, stk. 1, 2. punktum i vandløbs-

loven, og ikke af kommunens skatteydere”. 

 

Det betyder at når et offentligt rørlagt vandløb er udtjent og skal 

udskiftes/omlægges bliver vandløbet grundlæggende behandlet 

som private vandløb, hvor det typisk er grundejer og evt. medbe-

nyttere, der afholder/deler udgiften ved omlægningen. 

 

Beskrivelse af vandløbet: 

Møllebækken, Vandløb nr. 16 er beliggende i oplandet til øvre 

Suså nordøst for Glumsø. Vandløbet er et offentligt vandløb, der i 

sin fulde udstrækning er 5.757 meter langt. Møllebækken er om-

fattet af Regulativ for Kommunevandløb nr. 5, Møllebækken i 

Suså Kommune af 16. december 1993. Der forligger et fællesre-

gulativ som er trådt i kraft d. 20. januar 1936 . Vandløbet er sta-

tioneret medstrøms og stationeringen svarer til afstanden fra be-

gyndelsespunktet i meter. Det gældende regulativ fra 1993 er 

udarbejdet af daværende Suså Kommune.  

 

Vandløbet starter i st. 0m og afdræner øverst oppe et mose- og 

engområde (Vinderup- og Åsø moser) lige øst for Østerskov, 

Åmosevej og Mosevangen ved Glumsø. Det private rørlagte vand-

løb Søndre vandløb afvander ligeledes til Møllebækken. 

 

Vandløbet er en åben grøft på den første del st. 0 til 260m med 

et gennemsnitligt fald på 0,1 ‰. Fra station 260-1.470m er 

vandløbet rørlagt i Ø700 mm landbrugsrør. Den rørlagte stræk-

ning har et gennemsnitligt fald på 1,1 ‰. Rørlægningen blev 

etableret i 1932. 

 

Fra station 1.470 til udløbet i Susåen i station 5.757m har Mølle-

bækken et åbent forløb. Her veksler faldet mellem 1,5-3,2 ‰. 

 

Tidligere vedligeholdelsestiltag i Møllebækken: 

Næstved Kommune har løbende foretaget vedligehold af rørled-

ningen, herunder spuling, oprensning af brønde og fjernelse af 

rødder. Herudover har Kommunen i de senere år udskiftet en-

kelte rør på strækningen som led i den almindelige vedligehol-

delse. Der er sket enkelte rørudskiftninger i december 2016 og 

marts 2018 på strækningen st. 779-1.470m, hvor der var behov 

for rørudbedring. 
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Baggrund for afgørelsen: 

Der har siden 2012 været gentagne klager vedr. afvandingspro-

blemer fra en lodsejer, hvis eng/mose kaldet Vinderup- og Åsø 

moser afvander til Møllebækken. Næstved Kommune har derfor 

udført øget tilsyn med såvel den åbne som den rørlagte stræk-

ning af vandløbet. 

 

De udførte TV-inspektioner i hhv. 2012, 2015 og 2016 viser, at 

rørledningen fra st. 260-1.470m som følge af dens alder har flere 

væsentlige strukturskader, forskydninger og andre svagheder. 

Vandløbet bærer generelt præg af ælde, samt den metode, der 

blev anvendt ved lægning for mere end 85 år siden. På baggrund 

af TV-inspektionen har Næstved Kommune vurderet, at stræknin-

gen af Møllebækken fra st. 260 til st. 1.470 nu er i så dårlig 

stand, at det ikke vil være nok med punktvise reparationer i form 

af udskiftning af enkelte rør, men at der er behov for en omlæg-

ning af ledningen for forsat at sikre afvandingen. 

 

Strækningen af Møllebækken st. 260-1.470, der skal omlægges 

er markeret med den røde linje på figur 1 herunder. 

 

 
Figur 1: 2019 luftfoto. Den røde linje markerer forløbet af delstrækningen st. 260 

til st. 1.470 af Møllebækken, der er udtjent og trænger til omlægning. De 
gule stjerner angiver brønde på Møllebækken, fundet ved tilsyn den 
17.12.2019. Målestok er angivet i nederste højre hjørne. © SDFE, WMS-
tjeneste, Orthofoto forår 2019. 
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Figur 2: Delstrækningens forløb ift. matrikelskel i starten af den rørlagte dels-

trækning. Den røde linje markerer forløbet af Møllebækken. De grønne 
stjerner angiver brønde på Møllebækken, fundet ved tilsyn den 
17.12.2019. De gule streger angiver matrikelskel. Målestok er angivet i 
nederste højre hjørne. © SDFE, WMS-tjeneste, Orthofoto forår 2019 og 
matrikelkort. 

Strækningen, der er vist på ovenstående figur 2 vil Kommunen 

undersøge nærmere i forbindelse med projektudarbejdelsen, da 

beliggenhed i forhold til skel skal afdækkes præcist for at sikre, 

at de rigtige grundejere inddrages. 

 

Kommunens vurdering: 

TV-inspektionerne viser, at den omhandlede rørlagte delstræk-

ning af Møllebækken har væsentlige strukturskader og svagheder 

i form af langsgående revner og rørbrud. Disse strukturskader og 

svagheder indebærer, at afvandingssikkerheden fremadrettet kun 

kan sikres ved, at den rørlagte strækning omlægges inden for en 

kortere årrække.  

Når offentlige rørlagte vandløb er udtjente, og omlægning/reno-

vering er den eneste sikring mod opståen af akutte sammenbrud 

og dermed sikring af afstrømningen, skal omlægning håndteres 

som en brugerbetalt reguleringssag jf. vandløbslovens § 32. 

 

Omlægning skal ske, når punktvise reparationer og renholdelse, 

ikke længere giver tilstrækkelig afstrømningssikkerhed. Vand-

løbsmyndigheden vurderer på baggrund af de udførte TV-inspek-

tioner, at dette punkt nu er ved at være nået. 

Sagen har derfor været forelagt Teknisk Udvalg d. 26. juni 2017, 

som vedtog at reguleringssagen vedr. omlægning skulle påbe-

gyndes. 

 



 

Side 6 af 8 
 

 

Arbejdet udføres som en omlægningssag, da vandløbets tilstand 

på en ca. 1.200 meter lang strækning nu er ved at være i så 

ringe forfatning, at den 82 år gamle ledning skønnes udtjent. Der 

er således ikke kun tale om udskiftning af enkelte rør, men om 

omlægning af en længere strækning på 1.210 meter af vandlø-

bet. 

 

Det videre forløb: 

Efter klagefristens udløb igangsætter Kommunen udarbejdelsen 

af et projektforslag. 

 

Kommunen vil som led i udarbejdelsen af reguleringsprojektet få 

afdækket den helt nøjagtige placering af vandløbet og dermed, 

hvilke grundejer, der i givet fald skal bidrage økonomisk ved om-

lægningen.  

  

 

 

 

 

I projektforslaget, der udarbejdes til omlægningssagen, vil der 

blive nærmere redegjort for partsfordelingen af udgifterne til om-

lægningen.  

Partsfordelingen vil bygge på en analyse af hvilke grundejere, der 

har nytte af rørledningen og i hvilket omfang.  

I forbindelse med myndighedsbehandlingen af projektforslaget vil 

alle berørte parter få mulighed for at komme med indsigelser/hø-

ringssvar, samt klage over udgiftsfordelingen. 

Kommunen kan ikke fremsende opkrævning hos berørte grund-

ejere før der foreligger endelig godkendelse af projektet, herun-

der at sagen om nødvendigt er behandlet i de respektive klage-

nævn dvs. økonomisk ved Taksationskommissionen/Overtaksati-

onskommissionen samt til sidst teknisk ved Miljø- og Fødevare-

klagenævnet. 

Kommunen vil nøje følge udviklingen i vandløbets tilstand og om 

nødvendigt igangsætte anlægsarbejdet og forlods afholde udgif-

ter ved omlægningen før der foreligger endelig godkendelse af 

projektet.  

En omlægning før endelig godkendelse vil ikke ændre på, at sa-

gen håndteres som en brugerbetalt reguleringssag. En fremryk-

ket omlægning vil eventuelt blive udført for at sikre afvandingen 

via den rørlagte strækning og minimere evt. skader som følge af 

oversvømmelse i oplandet.  

Aktindsigt: 

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt jf. forvaltningslo-

vens § 9, stk. 16. 

                                                      
6 § 9. Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltnings-

myndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter. 
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Lovgrundlag: 

Afgørelsen er truffet efter vandløbslovens bestemmelser: 

• Bekendtgørelse nr. 1217 af 25.11.2019 af lov om vandløb 

(Vandløbsloven). 

o § 32 (Hel eller delvis omlægning af offentlige rør-

lagte vandløb er en regulering, der skal behandles 

efter vandløbslovens kapitel 6). 

 

Klagevejledning: 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklage-

nævnet inden for den lovpligtige 4 ugers klagefrist (fristen er for-

længet med 5 dage, da flere lodsejere ikke har digital post). 

 

Der klages via Klageportalen, som der findes et link til på forsi-

den af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.bor-

ger.dk og www.virk.dk.  

 

Der logges på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom man 

plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen 

til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgi-

vet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når 

der klages, skal klager betale et gebyr på 900 kr. for privatperso-

ners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkom-

mende, jf. § 18 i lov nr. 1715 af 27.12.2016 om Miljø- og Føde-

vareklagenævnet. Gebyret betales med betalingskort i Klagepor-

talen. 

 

Klagefristen er den 19. februar 2020. 

 

 

 

 

 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en 

klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er sær-

lige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge 

Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den 

myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden vide-

resender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenæv-

net, som træffer afgørelsen om, hvorvidt anmodningen kan imø-

dekommes. 

Hvis der er spørgsmål eller bemærkninger vedr. ovenstående er 

du velkommen til at kontakte undertegnede på tlf.: 5588 6171  

eller pamys@naestved.dk. 

 

Hvis der er spørgsmål til afgørelsen er du velkommen til at kon-

takte vandløbskonsulent Liane Sommer fra NIRAS på telefon 30 

84 36 68 eller på mail: lhl@niras.dk. 

Venlig hilsen 

Næstved Kommune 

Palle P. Myssen og Jacob L. Hald  

http://www.nmkn.dk/
http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:pamys@naestved.dk
mailto:lhl@niras.dk
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Kopi sendt til: 

 

Berørte lodsejere: 

• Dalgårdsvej 2, 4171 Glumsø 

• Engvangen 10, 4171 Glumsø 

• Engvangen 6, 4171 Glumsø 

• Engvangen 8, 4171 Glumsø 

• Mosevangen 1, 4171 Glumsø 

• Mosevangen 4, 4171 Glumsø 

• Niels W. Gades Vej 62, 4700 Næstved 

• Sandbyvej 13, 4171 Glumsø 

• Sandbyvej 47, 4171 Glumsø 

• Timannsvej 6, 4171 Glumsø 

• Tyvelsevej 95, 4171 Glumsø 

• Åsø Mosevej 13, 4171 Glumsø 

• Thurøvej 5, 4700 Næstved 

 

 
 




