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Tilladelse efter vandløbsloven til regulering af en rørlagt strækning af
det offentlige vandløb Ulvkærbæk samt afgørelse om nedklassifikation af en strækning af Ulvkærbæk på matr.nr. 626 Hejsager, Halk
Haderslev Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til regulering af en rørlagt delstrækning af det offentlige vandløb Ulvkærbæk. Projektet indebærer, at en strækning på ca. 76 meter beliggende på matr.nr. 626 Hejsager, Halk omlægges i et nyt forløb. Der træffes samtidig afgørelse om, at den
oprindelige rørlagte strækning nedklassificeres fra offentligt til privat vandløb.
Tilladelsen til regulering meddeles i medfør af vandløbslovens1 kapitel 6, §§ 16-17 og § 3 i bekendtgørelsen
om vandløbsregulering og -restaurering2. Afgørelsen om nedklassifikationen træffes med hjemmel i vandløbslovens § 10 samt § 3, stk. 1 i bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb 3. Nedklassifikationen har virkning fra den 5. december 2022.
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor 4 uger. Klagevejledning
fremgår af bilag 1. Klagefristen udløber den 5. december 2022.

Vilkår
Omlægning af den pågældende strækning af Ulvkærbæk blev gennemført i juli 2018, dvs. inden meddelelse af endelig godkendelse af projektet. Der fastsættes derfor ingen vilkår for selve omlægningen. I forhold til nedklassifikation af den oprindelige rørlagte strækning (svarendende til vandløbets st. 50-120) fastsættes følgende vilkår:

1

•

Fremtidig vedligeholdelse af strækningen af Ulvkærbæk, som nedklassificeres fra offentligt til privat vandløb, påhviler de til enhver tid værnede ejere af ejendommen, hvor rørledningen er beliggende, jf. vandløbslovens § 35. Nedklassifikationen har virkning fra den 5. december 2022 (svarende til udløbet af klagefristen).

•

Hvis den rørlagte strækning på et tidspunkt fjernes/opgraves, skal det sikres at eventuelle dræntilslutninger tilsluttet andetsteds på Ulvkærbæk for at sikre eventuel afvanding af opstrøms beliggende ejendomme. Eventuelle udgifter hertil påhviler ejer.

Lov om vandløb (vandløbsloven), lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019.
Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016.
3 Bekendtgørelse nr. 838 af 27. juni 2016.
2

Baggrund og redegørelse
Haderslev Kommune gennemførte i juli 2018 en omlægning af en rørlagt strækning på ca. 76 meter af det
offentlige vandløb Ulvkærbæk. Det blev dengang vurderet, at rørledningen pga. bl.a. trærødder var i en så
dårlig tilstand, at vandføringsevnen ikke kunne opretholdes. Haderslev Kommune vurderede, at den mest
hensigtsmæssige måde at sikre vandføringsevnen på, var at omlægge den pågældende strækning i et nyt
forløb. Projektet er beskrevet i detaljer i nedenstående. Haderslev Kommune besluttede dengang at gennemføre anlægsarbejdet inden der var meddelt endelig godkendelse efter vandløbsloven. Beslutningen
var begrundet i, at området erfaringsmæssigt er vanskeligt tilgængeligt, og kommunen valgte at benytte
sig af den tørre periode og gennemføre projektet inden den endelige godkendelse. Dette skete i dialog og
forståelse med de involverede lodsejere. Omlægningen er beskrevet nærmere i nedenstående afsnit.
Ulvkærbæk – regulativmæssige forhold
Vandløbet Ulvkærbæk (kommunevandløb nr. 11-03-01) er offentligt vandløb og omfattet af vandløbsregulativet for Ulvkærbæk, godkendt af Haderslev Kommune 7. juni 1999. Vandløbet udgør ifølge regulativet en
strækning på 3137 meter, omfattende 2207 meter åbent vandløb og 930 meter rørlagt vandløb. Vandløbets
beliggenhed fremgår af figur 1.
Vandløbet har ifølge regulativet sit startpunkt (st. 0) i en brønd i skellet mellem matr.nr. 3 og 15, Hejsager.
Der er imidlertid på et tidspunkt foretaget matrikulære ændringer, således at disse matrikelnumre ikke
længere eksisterer, ligesom de nuværende matrikelgrænser ligger anderledes. Vandløbets st. 0 ligger derfor i dag et stykke inde på matr.nr. 818 Hejsager, Halk (se figur 2). Den i regulativet beskrevne brønd er ikke
ført til terræn. Opstrøms st. 0 fortsætter rørledningen som privat vandløb. Ca. 50 meter opstrøms st. 0 – i
skellet mellem matr.nr. 794 og 818 Hejsager, Halk - er der etableret en brønd. Da den i regulativet beskrevne brønd i st. 0 ikke længere er ført til terræn, således at det offentlige vandløbs startpunkt ikke er
entydigt markeret og synligt, har kommunen - af praktiske grunde og indtil videre - valgt at betragte brønden i skellet mellem matr.nr. 794 og 818 som startpunkt for det offentlige vandløb. Vandløbet har udløb (st.
3137) i Noret ved Hejsager Strand.
Den rørlagte strækning (st. 0-930) har ifølge regulativet en rørdimension på 45 cm (indre diameter). En
række private dræn og rørledninger leder vand til det offentlige vandløb, herunder dræn/rørledningen
som er koblet på brønden i skellet mellem matr.nr. 794 og 818, og som afvander det opstrøms liggende
areal. Kommunen har dog ikke detaljeret kendskab til private dræn og rørledninger i området.
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Figur 1. Oversigtskort over Ulvkærbæk. Strækningen der er reguleret/omlagt er beliggende ved den røde markering.
Beskrivelse af omlægningen
Haderslev Kommune modtog i 2017-2018 en række henvendelser fra lodsejere, som oplevede problemer
med afvandingen af deres arealer. Efter tilsyn af rørledningen har kommunen efterfølgende udført et par
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mindre punktreparationer: Brønden i skellet mellem matr.nr. 794 og 818 Hejsager, Halk blev fundet defekt
og efterfølgende repareret i oktober 2017. Ca. 100 meter nedstrøms ejendommen Dalgårdsvej 59 blev der i
januar 2018 registreret et jordfaldshul, hvor der efterfølgende blev udført reparation/udskiftning af rør.
Der er registreret en brønd på rørledningen umiddelbart sydvest for den sydlige bygning på matr.nr. 626.
Her er der bl.a. tilkoblet overfladevand fra ejendommen Dalgårdsvej 59. Ved nedgravning til rørledningen
konstaterede kommunen at rørledningen opstrøms denne brønd var defekt. Det blev desuden konstateret,
at der var vokset trærødder i en del af rørledningen, som ligger tæt ved et levende hegn bestående af en
række større, ældre træer. Rørene (betonrør) var ikke defekte på denne strækning, men da de flere steder
lå forskudt, vurderede Haderslev Kommune i samråd med Haderslev Slamsugerservice, at det ikke var
muligt at rodskære denne strækning (ca. 50 meter). Og selvom strækningen kunne rodskæres ville der
være stor risiko for at der igen ville vokse rødder i rørledningen pga. rørenes beliggenhed tæt på træerne
samt rørenes indbyrdes beliggenhed.
Da det ikke var praktisk muligt at rodskære vandløbsstrækningen vurderede kommunen, at den mest hensigtsmæssige måde at sikre vandløbets vandføringsevne på, var at forlægge denne strækning ca. 8-10
meter i vestlig retning, ud på åben mark. I praksis blev det gjort ved at lave ”bypassoperation”, hvor der
blev lagt en ny rørledning udenom den eksisterende rørledning. Der blev samtidig etableret en ny brønd
(ø60 cm) sydvest for den sydlige bygning på matr.nr. 626. Den omtrentlige placering af den nye rørledning
fremgår af figur 2. Til den nye strækning – i alt ca. 76 meter – blev der anvendt anlægsrør af plast med en
indre diameter på 50 cm, svarende omtrent til den oprindelige rørledning (ø45 cm). Start- og slutpunkt for
den omlagte strækning svarer omtrent til regulativets station 50 og station 120. Dræn/rørledninger, som
afvander ejendommen Dalgårdsvej 59, og som var tilsluttet i den eksisterende brønd ved den sydlige bygning på matr.nr. 626, blev tilsluttet den nyetablerede brønd. Den nye vandløbsstrækning vil indgå som en
del af det offentlige vandløb. Det betyder bl.a., at vedligeholdelsen påhviler Haderslev Kommune (jf. vandløbslovens § 31) sammen med den øvrige strækning af Ulvkærbæk. Ved næstkommende regulativrevision
vil den nye strækning blive optaget i regulativet.
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Figur 2. Oversigtskort over placering af den nye, omlagte strækning af Ulvkærbæk (rød streg). Den oprindelige
strækning (sort streg) bevares og nedklassificeres til privat vandløb.
Nedklassifikation af strækning af Ulvkærbæk
Den oprindelige strækning, som erstattes af ny rørledning, er ca. 70 meter lang, svarende til regulativets
station 50-120. Denne strækning blev afblændet ved startpunktet (ved knusning det gamle rør), og blev i
øvrigt efterladt uberørt, og med forbindelse til den nye rørledning. Det betyder, at dræn som eventuelt
måtte være koblet på strækningen, og som måtte afvande arealer mod øst fortsat i et vist omfang vil være
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funktionsduelige. Haderslev Kommune har dog ikke kendskab til at der skulle være koblet dræn på strækningen.
Denne strækning nedklassificeres fra offentligt til privat vandløb. Det betyder, at den fremtidige vedligeholdelse påhviler grundejeren jf. vandløbslovens § 35. Nedklassifikationen træder i kraft den 5. december
2022.
Berørte ejendomme
Den nye, omlagte strækning af Ulvkærbæk, samt den oprindelige strækning, som nedklassificeres til privat
vandløb, er beliggende på matr.nr. 626 Hejsager, Halk (ejendommen Dalgårdsvej 59, 6100 Haderslev).
Da projektforslaget om omlægning blev sendt i høring i juli 2018 lå en mindre del af både den nye og den
oprindelige strækning på matr.nr. 818 Hejsager, Halk. Der er i mellemtiden foretaget matrikulære ændringer, således at omlægningen kun berører én matrikel er direkte berørt af omlægningen.
Økonomiske forhold
Udgifter til projektet afholdtes af Haderslev Kommune som en del af vedligeholdelsen af Ulvkærbæk. Forlægningen af rørledningen er foretaget ud fra en helhedsorienteret vedligeholdelsesmæssig og økonomisk betragtning. Fremadrettede udgifter til vedligeholdelse af den oprindelige strækning, som nedklassificeres til privat vandløb afholdes af den enhver tid værende grundejer, jf. vandløbslovens § 35.

Kommunens vurdering efter vandløbsloven
Ved regulering af vandløb skal vandløbsmyndigheden vurdere projektet i forhold til vandafledning og miljømæssige forhold. Det skal sikres, at projektet tager hensyn til samtlige afvandingsinteresser ved vandløbet, samt sikre, at projektet er foreneligt med hensynet til den miljømæssige målsætning, der er fastlagt for
vandløbet.
Haderslev Kommune vurderer, at vandføringsevnen i den rørlagte del af Ulvkærbæk ikke er blevet forringet, da der er anvendt en rørdimension lidt større end den oprindelige. Projektet vil derfor ikke vil have negative afvandingsmæssige konsekvenser.
Kommunen vurderer desuden, at projektet ikke vil have miljømæssige konsekvenser for den åbne del af
Ulvkærbæk, som er miljømålsat i statens vandområdeplan. Denne strækning er beliggende mere end 800
meter nedstrøms den omlagte strækning.

Sagens behandling
Et projektforslag til regulering og omlægning af den rørlagte delstrækning af Ulvkærbæk har efter vandløbslovens bestemmelser været udsendt i partshøring til de berørte lodsejere samt været offentliggjort på
Haderslev Kommunes hjemmeside (Haderslev Kommunes Høringsportal) i 4 ugers offentlig høring i perioden 19. juli – 16. august 2018. Haderslev Kommune modtog i denne periode ingen indsigelser eller bemærkninger til projektet. Afgørelsen om nedklassifikation af den eksisterende delstrækning af Ulvkærbæk
har været sendt i partshøring hos de berørte lodsejere den 1. november 2022. Lodsejerne har meddelt, at
de er indforstået med at den oprindelige rørlagte strækning på ca. 70 meter nedklassificeres fra offentligt
til privat vandløb..

Klagebestemmelser

Du kan, indenfor 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen, klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Afgørelsen kan også påklages af en række interesseorganisationer m.fl. Se vedlagt klagevejledning (bilag 1).
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Klagefristen for herværende afgørelse er den 5. december 2022.
Kommunens afgørelse ikke må udnyttes før klagefristen er udløbet. Såfremt der klages rettidigt over afgørelsen, må denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen. Hvis der bliver klaget
over afgørelsen, vil du få besked herom, og Miljø- og Fødevareklagenævnets endelige afgørelse må så
afventes. Hvis du ikke umiddelbart efter klagefristens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at
der er klaget over afgørelsen, kan dispensationen/tilladelsen udnyttes.
Aktindsigt
Haderslev Kommune gør opmærksom på at der i medfør af offentlighedslovens3 § 7 er mulighed for aktindsigt i sagen. Og efter databeskyttelsesloven4 skal kommunen gøre opmærksom på at jeres henvendelser og øvrige oplysninger i sagen bliver registreret i Haderslev Kommune. Ligeledes efter persondataloven
skal vi oplyse om, at I har ret til indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om jer i en sag og at I kan få rettet i
disse oplysninger, hvis de er forkerte. I kan anmode om aktindsigt i sagen ved at kontakte undertegnede
eller pr. mail naturogvand@haderslev.dk.
Hvis I har spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte mig på tlf. 40426619 eller e-mailadressen
kimh@haderslev.dk.

Venlig hilsen

Kim Hansen
Vandløbsmedarbejder
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Bilag 1. Klagevejledning

Klagevejledning efter vandløbsloven:
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 (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 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, Christian X’s Vej 39, 6100 Haderslev eller til email 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.
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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.
Orientering
En tilladelse eller godkendelse 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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