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Afgørelse om omklassificering af det offentlige vandløb Selskær Bæk tilløb 6.9
Haderslev Kommune har udarbejdet en plan for omklassificering af vandløb i kommunen.
Af planen fremgår det, at Selskær Bæk tilløb 6.9 opfylder planens kriterier for, at det i fremtiden skal være
et privat vandløb, hvor vedligeholdelsespligten overgår fra det offentlige til bredejeren.
For at lette forståelsen for hvad omklassificeringen har af betydning for den enkelte bredejer er der
vedlagt en ”værd at vide” folder, som kan give svar på en række spørgsmål.
Den 17. maj 2021 modtog du et parthøringsbrev, hvor vi præsenterede forslaget om at ændre vandløbets
status fra offentligt til privat. Høringen sluttede den 7. juni 2021. Kommunen har modtaget høringssvar, som
er behandlet i denne afgørelse.

Afgørelse efter vandløbsloven
Efter vandløbslovens1 § 10 samt efter § 3 i bekendtgørelsen om klassifikation og registrering af vandløb2,
omklassificerer Haderslev Kommune som vandløbsmyndighed hermed Selskær Bæk tilløb 6.9 fra station 0
til station 145 meter fra offentligt til privat vandløb.
Vandløbet er omklassificeret med virkning fra 21. oktober 2021, jf. § 3, stk. 4 i ovennævnte bekendtgørelse,
hvor vedligeholdelsespligten overgår til bredejerne, jf. lovens § 35.
I øvrigt gælder det, at:
- Kommunen vedligeholder vandløbsstrækningen frem til overdragelsestidspunktet
- Efter overdragelsestidspunktet overgår den fremtidige vedligeholdelse af den omklassificerede
strækning fra kommunen til de pågældende bredejere.
- Vandløbstrækningens regulativ ophæves.
- Vandløbsstrækningen er fortsat omfattet af vandløbslovens bestemmelser og fremtidig vedligeholdelse
skal ske i overensstemmelse med dem (se evt. vedlagte ”værd at vide” folder).

1
2

Lov om vandløb (vandløbsloven), lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019.
Bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb nr. 838 af 27. juni 2016.

Baggrund og redegørelse
Haderslev Kommune har som en konsekvens af de to kommunalreformer i 1970 og 2007 i dag
administrationen, herunder vedligeholdelsespligten, af offentlige vandløb fra flere tidligere kommuner.
En gennemgang af regulativerne for disse vandløb har vist, at der i de tidligere kommuner lå forskellige
kriterier til grund for, hvorvidt et vandløb har været offentligt eller privat.
Udgangspunktet bør være, at vandløbene klassificeres efter en række ens kriterier i kommunen. Desuden
bør kommunen kun have vedligeholdelsespligten i de vandløb, som har offentlig interesse.
Haderslev Kommune har derfor besluttet hvilke vandløb, der kan omklassificeres i kommunen. På forhånd
har Haderslev Kommune lavet en screening af hvert enkelt vandløb og opstillet en række kriterier, som vil
være udgangspunkt for en omklassificering.
De fastsatte kriterier for en omklassificering er:
1. Rørlagte vandløb,
2. Vandløb anlagt til særligt formål (f.eks. kanaler indenfor pumpelag)
3. Mindre vandløb der kun fører vand fra få hektar,
4. Små eller mindre vandløb med en lav eller ingen miljømålsætning,
5. Vandløb der ikke er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3,
6. Vandløb der ikke i betydeligt omfang modtager overflade- og spildevand fra offentlige anlæg.
På baggrund af de opstillede kriterier er der for hvert enkelt vandløb foretaget en konkret faglig vurdering
om vandløbets fremtidige klassificering. Ofte vil et vandløb falde ind under flere af ovennævnte kriterier,
som styrker beslutningen om en omklassificering.
Udvalget for Plan og Miljø har i september 2019 godkendt, at Teknik og Miljø igangsætter arbejdet med at
omklassificere vandløb i kommunen, se nærmere punkt 19 i Referat fra Udvalget for Plan og Miljø.
Selskær Bæk tilløb 6.9er en af de vandløb som er vurderet skal omklassificeres. Nedenfor er der redegjort
for, hvorfor Selskær Bæk tilløb 6.9 omklassificeres.

Selskær Bæk tilløb 6.9
Beskrivelse af vandløbet herunder antal bredejere
Tilløb 6.9 har en samlet længde på 145 m. Vandløbet er rørlagt på hele strækningen og har ifølge
regulativet udløb i tilløb 6 (st. 685). Det er hele den rørlagte strækning, som foreslås omklassificeret.
Vandløbet er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som beskyttet natur, Der er dog ca. 25 m fra
vandløbet registreret en sø, som er beskyttet efter § 3. Derudover er nedstrøms vandløbet Selskær Bæk
tilløb 6 i en kort strækning omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som beskyttet vandløb.
Vandløbet er ikke miljømålsat i statens vandområdeplan.
Det nærmeste Natura 2000 område er placeres ca. 7,2 km fra rørlagte vandløb, ved navn Pamhule skov og
Stevning Dam.
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Ingen bilag IV arter er blevet observeret i tilknytning til vandløbet. Der er dog ca. 610 m fra vandløbet
observeret padder.
Tilløb 6.9 tjener primært det formål at afvande den omkringliggende mark. Det samlede opland til tilløb 6.9
er omkring 5 ha. Der er 1 bredejer ned til vandløbet.

Vej- eller spildevandsudløb
Der er ikke placeret en kommunal vej i oplandet til tilløb 6.9. Vejareal udgør 0 % i forhold til det samlede
opland.
Vandløbet modtager ikke spildevand fra offentlige spildevandsanlæg.

Selskær Bæk tilløb 6.9: Grå streger er rørlagte vandløb. Grå prikker er brønde. Røde streger og tekst er matrikelgrænser
og matrikelnumre. Grønne streger er strækninger som omklassificeres.
.
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Haderslev Kommune bemærkninger
Det vurderes, at tilledning af vejvand med et vejareal på 0 % af det samlet oplandsareal samt tilledning af
spildevand fra få ejendomme, ikke forøger vedligeholdelsesbyrden betragteligt og derfor tjener vandløbet
primært at aflede vand fra private arealer.
Kommunen lægger videre til grund for omklassificeringen, at hensynet til miljømæssige interesser kan
forsat varetages af det offentlige uanset klassificering. Til at understøtte denne vurdering kan kommunen
konstatere, at mange private vandløb er omfattet med miljømål og indsatskrav i både den gældende og i
den kommende vandplan, uden resulterende krav om, at de skal opklassificeres til offentlige vandløb.
Haderslev Kommune lægger til grund for afgørelsen, at en ændring i klassificeringen af vandløbet ikke
påvirker udpegningsgrundlaget for habitatområder eller bilag IV arter. Klassificeringen flytter alene
vedligeholdelsespligten fra det offentlige til bredejeren.
På baggrund i ovennævnte lægger Haderslev Kommune til grund, at Selskær Bæk tilløb 6.9 på
strækningen fra st. 0 til 145 kan omklassificeres. Omklassificeringen begrundes med, at der er tale om et
lille vandløb med kun få offentlige interesser tilknyttet i form af en mindre tilledning af vej- eller
spildevand, og at vandløbet primært tjener til afledning af vand fra private arealer.
I forbindelse med overdragelsen opfylder kommunen sin vedligeholdelsesforpligtelse i vandløbet i 2021 i
henhold til gældende regulativer og vedligeholdelsesterminer. Vandløbet blive overdraget til private 21.
oktober 2021 i regulativmæssig stand.

Vandløbslovens bestemmelser vedr. omklassificering af vandløb
Efter vandløbslovens § 10 kan vandløbsmyndigheden bestemme, at et vandløb skal udgå af den hidtidige
klasse.
Bestemmelser vedrørende omklassificering af vandløb fremgår af bekendtgørelse om klassifikation og
registrering af vandløb.
Efter § 3 i bekendtgørelsen kan vandløbsmyndigheden bestemme, at offentlige vandløb eller
vandløbsstrækninger skal omklassificeres til private vandløb, når de vurderes primært at tjene private
formål.
En afgørelse om omklassificering skal ledsages af en dato, hvor vandløbet og dermed vedligeholdelsen
overdrages til bredejeren, jf. § 3, stk. 4 i bekendtgørelsen.
Efter bekendtgørelsens § 3, stk. 5 skal vandløbet være vedligeholdt i overensstemmelse med regulativet
for vandløbet på datoen for omklassifikationen.
Ved en omklassificering overgår vedligeholdelsen fra det offentlige til private, idet vedligeholdelsen af
private vandløb efter vandløbslovens § 35 påhviler bredejerne.
Efter vandløbslovens § 27 skal vandløb vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller
vandføringsevne ikke ændres.
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Sagens behandling
Besigtigelse
Vandløbet er besigtiget december 2020, Ingen brønd eller udløb fundet på rørstrækningen. Besigtigelsen
af området antydede afvandingsmæssige problemer i form af våde områder på marken.
Vandløbsmyndigheden har ikke registeret tidligere henvendelser om afvandingsmæssige problemer i
dette vandløb.
Et udkast til afgørelse om omklassificering af vandløbet har været udsendt i 4 ugers partshøring i perioden
17. maj 2021 til 7. juni 2021. Der er i høringsperioden indgået bemærkninger til afgørelsen. Lodsejer har
kommet med bemærkningen om at Selskær Bæk tilløb 6.9 ikke kan findes, derfor har vi været ude på
tilsyn 15. juni 2021 sammen og prøvet at finde vandløbet dog uden held. Lodsejer har bekræftet accept at
vandløbet kan omklassificeres, og hvis vandløbet blevet fundet i fremtiden og ikke fungere, kan lodsejer
søge om at få vandløbet nedlagt.

Klage
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter bestemmelserne i
vandløbslovens kapitel 16. Regler for klage fremgår af vedlagte klagevejledning (bilag 1). Klagefristen er 4
uger fra den dato Lovliggørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog
altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til
den følgende hverdag.
Klage for herværende afgørelse skal være indgivet senest den 18. august 2021.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsens
offentliggørelse.
Venlig hilsen

Sebastian Theodor Hansen
Vandløbsmedarbejder

Bilagsoversigt


Bilag 1 – klagevejledning

Udsendelsesliste



Bredejere
Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen orienteres med kopi af afgørelsen jf. §4 i bekendtgørelse om
klassifikation og registrering af vandløb.
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Bilag 1: Klagevejledning
Vejledning om klagemuligheder efter vandløbsloven3
Reglerne for klage fremgår af vandløbslovens kapitel 16.

Hvem kan klage?
Afgørelser efter vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:




Den, afgørelsen er rettet til.
Enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.
En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser efter kapitel 5 vedrørende regulativer for offentlige vandløb kan desuden påklages af:




Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter
kapitlerne 6, 7 og 8 efter miljøministerens nærmere bestemmelse.

Klagefrist
Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes
klagefristen dog altid fra offentliggørelsen uanset tidspunktet for eventuel individuel underretning. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Indgivelse af klage via Klageportalen
En klage skal indgives skriftligt ved brug af digital selvbetjening på Klageportalen for Nævnene i
Nævnenes Hus. Du får adgang til Klageportalen på Nævnenes Hus’ hjemmeside på
www.naevneneshus.dk, hvor der skal logges på med NEM-ID. På den nævnte hjemmeside findes
vejledning om anvendelse af Klageportalen. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev
Kommune.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale
et gebyr. Gebyrets størrelse afhænger af om klagen kommer fra en borger eller en
virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer
skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og
Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis
3

Lov om vandløb (vandløbsloven), lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019.
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der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende
en begrundet anmodning med påført sagsnummer til Haderslev Kommune, Teknik og Miljø,
Simmerstedvej 1A, 6100 Haderslev eller til naturogvand@haderslev.dk. Skriv venligst sagsnummeret i
emnefeltet. Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet,
som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Om betalingen til Miljø- og Fødevareklagenævnet
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et
gebyr på 900 kr. for privatpersoner og på 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Gebyret
tilbagebetales, hvis:




klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller
klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen
ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen af klagenævnet,
tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis



der er indledt forhandling med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i
sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft afgørelsesudkast i
partshøring.

Opsættende virkning
En rettidig klage har opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
Hvis udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse forudsætter udførelse af anlægsarbejder, må sådanne
arbejder ikke påbegyndes før klagefristens udløb, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Natur- og
Miljøklagenævnets afgørelse foreligger.
Vandløbsmyndigheden kan dog meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager vedr. broer,
overkørsler og krydsning af vandløb eller lignende uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages,
når sagen angår foranstaltninger, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets
afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Side 7 af 8

Orientering
En tilladelse eller godkendelser må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Haderslev Kommune vil straks
efter klagefristens udløb underrette den, der har fået tilladelsen eller godkendelsen, om en eventuel
indgivet klage og om klagens opsættende virkning.
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