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Høring af forslag til regulering ifm. rørlægning på matrikel 
8i, Spragelse By Herlufmagle 

Forslaget vedrører rørlægning af en strækning fra vejbrønd på 
Spragelsevej mellem ejendommene 68 og 72 til privat brønd på 
ansøgers ejendom.

Projektforslag

Formål og baggrund
Formålet med projektet er at sikre afvandingen af matrikel 8i, 
Spragelse By, Herlufmagle ved at anlægge en ny drænledning fra 
vejbrønd ved Spragelsevej mellem ejendommene 68 og 72, til privat 
brønd på ansøgers ejendom matr. 8i Spragelse By, Herlufmagle.

Nuværende forhold
Reguleringen ønskes gennemført, af ejer Peter Petersen, da der 
gennem en længere årrække har været afvandings- og 
drænproblemer på hans mark/matrikel. Problemerne har været 
diskuteret med vejmyndigheden/Næstved Park og Vej, men det har 
ikke været muligt helt at få klarlagt årsagssammenhængen. Forholdet 
har stået på over flere år og ønskes nu løst. Det vides at der gennem 
længere tid har været afledt vejvand gennem Peter Petersens private 
markdræn, der har forbindelse til Torpe Kanal som er et åbent 
vandløb.
Det er ejerens opfattelse at der er en underkapacitet i hans 
markdræn, i forhold til de mængder vejvand som tilføres gennem en 
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vejbrønd mellem Spragelsevej 68 og 72. Vandløbsmyndigheden har 
været ind over sagen i flere omgange og erkender 
afvandingsproblemet, men mener ikke at kunne fastslå en 
oversagssammenhæng med mindre det drejer sig om underkapacitet 
i markdrænsystemet. Gennem dialog er der opnået en aftale mellem 
Peter Petersen og Næstved Park og Vej om at løse problemet i 
fællesskab, gennem placeringer af en ny ledning, der leder vejvandet 
uden om markdræn og direkte i en større markbrønd på Peter 
Petersens matrikel nær Torpe Kanal, se kort 1.

Kort 1. Oversigt over placering af den nye ledning.

Berørte parter;

Peter Petersen
Skovvangsvej 9
4160 Herlufmagle

og

Næstved Park og Vej 
Att.: Brian Rasmussen
Thurøvej 5
4700 Næstved
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Forslag til vilkår:

1. Projektet udføres som beskrevet i projektbeskrivelse indsendt 
af ansøger og lodsejer, Peter Petersen 

2. Arbejdet må ikke give anledning til øget erosion og transport 
af materiale til vandløbet - Torpe Kanal

3. Der må ikke spærres for vandets frie løb under arbejdet
4. Arbejdet færdigmeldes til Næstved Kommune sammen med 

fotodokumentation af arbejdet før, under og efter udførelse, og 
dokumentation for den aftalte rørdimension, der leveres af Vej 
og Park Næstved Kommune

5. Der må ikke efter projektets gennemførelse plantes træer eller 
buske oven på rørledningen i et bælte på 2 meter til hver side 
fra midten af røret

6. Der må ikke efter projektets gennemførelse bebygges oven på 
rørledningen i et bælte på 2 meter til hver side fra midten af 
røret uden vandløbsmyndighedens tilladelse

Miljømæssige vurdering 
Den pågældende drænledning er at betragte som et privat vandløb 
omfattet af vandløbslovens bestemmelser.
Ledningen er ikke omfattet af den gældende vandområdeplan og er 
derfor ikke målsat. 
Drænledningen løber til det målsatte vandløb Torpe Kanal, som er 
målsat med god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.
Vandløbsmyndigheden vurderer, at projektet ikke vil have negative 
miljømæssige konsekvenser for målsatte vandområder, da 
drænledningen, hverken på projektstrækningen eller på den 
umiddelbar nedstrøms rørlagte strækning er målsat. Omlægningen er 
af så begrænset omfang, at projektet ikke vil kunne påvirke 
vandløbet, Torpe Kanal. Eventuelt sedimenteret materiale/aflejringer i 
rørledningen og i den nedstrøms brønd fjernes løbende af grundejer 
af matr. 8i Spragelse By, Herlufmagle.

Afvandingsmæssige forhold
Omlægningen har ingen betydning for afvandingsmæssige forhold, 
da den supplerende rørlægning på matr.nr. 8i, Spragelse By, 
Herlufmagle ikke giver anledning til yderligere hævning af vandspejlet 
i Torpe Kanal. 
Vandløbsmyndigheden stiller vilkår om, at der ikke fremtidigt må 
plantes træer eller buske i et bælte på 2 meter til hver side fra midten 
af røret, for at minimere risikoen for, at rødder fra træer eller buske 
skal vokse ind i ledningen og blokere den.
Ligeledes kræves det, at der efter projektets gennemførelse ikke må 
bebygges over ledningen på 2 meter til hver side fra midten af røret
uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Disse vilkår skal sikre 
adgangen til vedligeholdelse af rørledningen.

Økonomiske forhold
Alle anlægsudgifter er aftalt mellem Park og Vej og lodsejer Peter 
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Petersen. Park og Vej leverer rørledningen. Mens lodsejer Peter 
Petersen nedgraver denne og vedligeholder ledningen og nedstrøms 
brønd fremad rettet. Der er således ikke truffet særskilt afgørelse om 
de økonomiske forhold, da dette allerede er aftalt mellem parterne.

Vedligeholdelse af drænledninger
Vandløbslovens almindelige bestemmelser om vedligeholdelse 
gælder fortsat for de private vandløb. Dvs. at man vedligeholder de 
dræn, der ligger på egen grund. 

Godkendelsesprocedure
Omlægning af vandløb er omfattet af vandløbslovens bestemmelser 
om regulering af vandløb. Regulering af vandløb skal godkendes af 
vandløbsmyndigheden. Myndigheden skal ved afgørelsen tage 
hensyn til de afvandingsmæssige og miljømæssige forhold.
Projektforslaget behandles efter vandløbslovens bestemmelser med 
en 4 ugers høringsperiode. Høringssvar indkommet i høringsperioden 
vurderes og indarbejdes evt. i den efterfølgende godkendelse af 
projektet. Godkendelsen behandles efter vandløbslovens 
bestemmelser med en 4 ugers klageperiode.

Projektforslaget offentliggøres på kommunens hjemmeside 
www.naestved.dk.

Bemærkninger eller indsigelser til projektet skal senest den 21. 
februar 2020 sendes skriftligt til vandloeb@naestved.dk.

Lovgrundlag
Afgørelse om regulering af vandløb vil blive truffet efter 
vandløbslovens bestemmelser:
• Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26.01.2017 §§16 og 17
• Bekendtgørelse nr. 834 af 27.06.2016 om vandløbsregulering og –
restaurering, kap. 5.

Anden lovgivning 
Ansøger er selv ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige 
godkendelser er indhentet, før anlægsarbejdet sættes i gang.

Venlig hilsen
Palle P. Myssen
Vandløbsmedarbejder

Kopi sendt til:

Næstved Kommune, Park og Vej, Brian Rasmussen

mailto:vandloeb@naestved.dk

