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AFGØRELSE 
i sag om Gribskov kommunes vedligeholdelse af Maglemose Å   
 
Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandløbslovens1 § 12 og § 27, stk. 1, jf. § 31. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Gribskov Kommunes afgørelse af 20. maj 2010 for så vidt 
angår strækningen st. 125-290 m. Kommunen må herefter gennemføre en reguleringssag og lovlig-
gøre ”Regulativ for Maglemose Å med tilløb”, således at vandløbets aktuelle skikkelse fremgår af 
regulativet og kan danne grundlag for kommunens vedligeholdelse. Nævnet ændrer afgørelsen for så 
vidt angår st. 290-700 m til, at kommunen på afgørelsestidspunktet ikke havde dokumenteret at 
have opfyldt sin vedligeholdelsespligt.   
 
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 
myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet2.  
  
Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 
 

                                                
1 Lovbekendtgørelse nr. 1208 af 30. september 2013 om vandløb. 
2 Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet. 
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Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 
Klager anfører, at vedligeholdelsesniveauet er i strid med vandløbslovens § 27. Klager mener på 
baggrund af vanddybder konstateret på besigtigelse, at vandføringsevnen ikke er i overensstemmelse 
med regulativets krav. Klager anfører videre, at problemet først er opstået efter at vandløbet blev 
åbnet. 
 
Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet. Sagen er pr. 1. januar 2011 overført til Natur- og Miljø-
klagenævnet3. 
 
Sagens oplysninger 
Sagen drejer sig om vedligeholdelsen af strækningen st. 125-700 m af det offentlige vandløb Magle-
mose Å.  
 
Vandløbet er omfattet af ”Regulativ for Maglemose Å med tilløb” fra 1997.  
 
Ifølge regulativets dimensionsskema er Maglemose Å rørlagt fra st. 0-290 m, og herefter åbent fra 
st. 290-700 m. I dimensionsskemaet er vandløbets teoretiske skikkelse angivet i form af bundkote, 
bundbredde/rørdimension og fald. 
 
Dimensionsskemaet efterfølges af oplysninger om beregningsværdier, som skal bruges i forbindelse 
med kontrollen af vandløbets vandføringsevne: Der skal bruges et Manningtal på 20, en sommer 5 
års maksimum afstrømning på 10 l/s x km2 og en vintermiddel-afstrømning på 6 l/s x km2.  
 
Det fremgår af regulativet, at vandløbets vedligeholdelse skal ske på basis af vandløbets vandfø-
ringsevne, fastlagt ved en teoretisk skikkelse. Vandløbet kan i princippet antage en vilkårlig skikkel-
se, hvis blot vandføringsevnen er lige så god som ved de anførte teoretiske dimensioner. Endvidere 
fremgår, at vandføringsevnen skal være overholdt ved begge de ovennævnte afstrømningsværdier.   
 
Det fremgår videre af regulativets vedligeholdelsesbestemmelser, at vandløbsmyndigheden mindst 1 
gang hvert år inden 1. november kontrollerer vandløbenes skikkelse ved pejling eller nivellement, og 
sammenholder denne med den teoretiske skikkelse.  
 
Regulativet foreskriver, at vandløbsmyndigheden skal iværksætte oprensning, når der er aflejringer 
på mere end 10 cm over den teoretiske bundkote. Ved aflejringer på 10 cm eller mere gennemføres 
oprensning til max. 10 cm under den teoretiske bundkote i den teoretiske bundbredde.  
 
Hvis vandspejlsberegninger for kontrolopmålingen viser, at vandspejlsstigningen vil være under 10 
cm i forhold til det beregnede vandspejl for den teoretiske skikkelse, kan oprensning undlades.  
 
Hvis beregningerne for kontrolopmålingen viser en vandspejlsstigning på 10 cm eller mere i forhold 
til vandløbenes teoretiske skikkelse, ved én eller ved begge afstrømningsværdier, iværksættes der 
oprensning. Eventuel oprensning foretages i perioden fra 1. september til 1. november. 

                                                
3 Jf. lov nr. 484 af 11. maj 2010 om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige 

andre love samt lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet som ændret ved lov nr. 1608 af 

22. december 2010 
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Vedligeholdelse af rørlagte strækninger udføres normalt kun, når vandløbsmyndigheden finder det 
påkrævet. Brønde og sandfang kontrolleres mindst 1 gang årligt og renses efter behov for at fore-
bygge mod videre transport af sandaflejringer. Tilsyn på vandløbene foretages normalt i oktober 
måned. 
 
Gribskov Kommune har oplyst, at strækningen st. 125-290 m, der ifølge regulativet er rørlagt, blev 
genåbnet i 2004. Årsagen var, at den eksisterende rørledning var defekt, og kommunen valgte i den 
forbindelse at frilægge vandløbet frem for at lægge nye rør. Det genåbnede vandløb havde samme 
dimensioner som vandløbet nedstrøms, hvilket ifølge kommunen burde give en bedre afvanding. 
Røret havde en dimension på Ø30, og det åbne vandløb havde efter genåbningen en bundbredde på 
50 cm.  
 
Kommunen har oplyst, at der ikke blev gennemført en reguleringssag med efterfølgende regulativre-
vision. Projektet blev gennemført som en force majeure-sag, fordi den rørlagte strækning ikke læn-
gere fungerede. Efterfølgende skulle der have været fulgt op med en reguleringssag, men det skete 
ikke.  
 
Kommunen har oplyst, at genåbningen blev gennemført i tæt samarbejde med bredejer, som også 
modtog et høringsbrev herom. Der var fokus på, at de afvandingsmæssige forhold for opstrøms 
liggende ejendomme ikke måtte forringes. Det fremgår ikke af sagens dokumenter, at de opstrøms 
liggende bredejere blev hørt, men ifølge kommunen var flere af dem ovre og kigge under arbejdets 
udførelse.  
 
Sagsforløb 
I efteråret 2008 anmodede klager om, at der blev foretaget bedre oprensning af Maglemose Å.  
 
Kommunen besigtigede vandløbet og foretog to oprensninger i henholdsvis december 2008 og januar 
2009. Samtidig besluttede kommunen at holde ekstra øje med strækningen på grund af stor sand-
transport.  
 
Klager ønskede fortsat yderligere oprensning og foreslog desuden spuling af den rørlagte del af 
vandløbet. 
 
Kommunen foretog endnu en kontrolopmåling i marts 2009, som viste, at der var aflejringer på 4-13 
cm i forhold til regulativmæssig bund umiddelbart efter rørudløb samt mindre sandbanker på 4-7 cm 
længere nedstrøms.  
  
Med henvisning bl.a. til at regulativet foreskriver en tolerancetærskel på +10 cm i forhold til den 
regulativmæssige bund meddelte kommunen, at den næste oprensning ville blive foretaget inden for 
det lovpligtige tidsrum som angivet i regulativet. Kommunen meddelte samtidig, at kommunen inden 
april 2009 ville suge brønden og spule den rørlagte strækning. 
 
Efter yderligere korrespondance mellem klager og kommunen, foretog kommunen i april 2010 endnu 
en kontrolopmåling af vandløbets st. 125-700 m, som viste, at der var sporadisk aflejrede sedimenter 
på strækningen, i nogle tilfælde op til 12 cm aflejringer, særligt umiddelbart efter rørudløbet, dvs. to 
cm over tolerancetærsklen.  
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Opmålingsresultatet blev sendt til klager sammen med kommunens afgørelse af 20. maj 2010. 
 
Af afgørelsen fremgår, at det er kommunens opfattelse, at vedligeholdelsen af Maglemose Å på 
strækningen st. 125-700 m er sket i overensstemmelse med regulativet. Kommunen vil på baggrund 
af resultaterne fra den foretagne kontrolopmåling foretage oprensning af vandløbet inden for den 
periode, som er fastsat i regulativet. Kommunen oplyser desuden, at tilsyn/opmålinger og oprensnin-
ger fremover ikke vil blive foretaget før end den i regulativet nævnte periode.   
 
Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 
Ifølge vandløbslovens § 27, stk. 1, skal vandløb vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skik-
kelse eller vandføringsevne ikke ændres, medmindre andet er fastsat i regulativet eller i afgørelse 
efter lovens § 36, stk. 1. 
 
Gennem vedligeholdelsen er der således pligt til at sikre den fastlagte skikkelse eller vandføringsev-
ne, men der ikke er ret eller pligt til at forbedre den, dvs. gøre vandløbets skikkelse eller vandfø-
ringsevne større end fastsat i regulativet.  
 
Vedligeholdelsen af offentlige vandløb påhviler ifølge lovens § 31 vandløbsmyndigheden.  
 
Det fremgår af regulativet for Maglemose Å med tilløb, at vandløbsmyndigheden skal iværksætte 
oprensning, når der er aflejringer på mere end 10 cm. Ved aflejringer på 10 cm eller mere gennem-
føres oprensning til max. 10 cm under den teoretiske bundkote i den teoretiske bundbredde. Hvis 
beregningerne for kontrolopmålingen viser en vandspejlsstigning på 10 cm eller mere i forhold til 
vandløbenes teoretiske skikkelse, ved én eller ved begge afstrømningsværdier, iværksættes der 
oprensning. Eventuel oprensning foretages i perioden fra 1. september til 1. november. 
 
Strækningen st. 125-290 m. 
Ifølge regulativet for Maglemåse Å skulle vandløbsstrækningen st. 125-290 m være rørlagt. Gribskov 
Kommune har imidlertid oplyst, at strækningen blev genåbnet i år 2004 som følge af, at den eksiste-
rende rørledning var defekt.  
 
Kommunen har oplyst, at genåbningen skete i tæt kontakt med bredejeren, som også blev hørt i 
løbet af processen, men at der ikke er blevet gennemført en reguleringssag. Dette finder Natur- og 
Miljøklagenævnet er i strid med vandløbslovens § 17 og reguleringsbekendtgørelsen4.  
 
Der er ikke gennemført en regulativrevision efter genåbningen. Ifølge vandløbslovens § 12 skal 
vandløbsmyndigheden udarbejde regulativer for offentlige vandløb, bl.a. med bestemmelser om 
vandløbets skikkelse eller vandføringsevne, jf. § 12, stk. 1, nr. 1. Dette krav er ikke opfyldt i regula-
tivet for Maglemose Å med tilløb, eftersom regulativets dimensionsskemaer ikke udtryk for den 
aktuelle vandløbsskikkelse efter genåbningen af strækningen st. 125-290 m.  
 
Regulativet for Maglemose Å med tilløb lider på den baggrund af en væsentlig mangel, som Gribskov 
Kommune er forpligtet til at lovliggøre, jf. vandløbslovens § 54 a.  

                                                
4 Bekendtgørelse nr. 1436 af 11. december 2007 om vandløbsregulering og -restaurering med senere ændrin-

ger.  



 

5 

 
Som følge af regulativets manglende overensstemmelse med de aktuelle forhold, har Gribskov Kom-
mune ikke kunnet dokumentere, at vandløbets vedligeholdelse er udført i overensstemmelse med 
regulativet.  
 
Strækningen st. 290-700 m 
Gribskov Kommune har opmålt vandløbet flere gange ud over, hvad der er fastsat i regulativet, og 
har i de tilfælde, hvor der var større aflejringer end 10 cm over bundkoten, iværksat oprensning af 
vandløbet, også udover hvad der er fastsat i regulativet.   
 
Ved den sidste opmåling i april 2010 blev der konstateret aflejringer på 2-3 cm over tolerancetærsk-
len på 10 cm. Kommunen skriver i afgørelsen, at de vil foretage en oprensning i vandløbet mellem 
september og november, således som det fremgår af regulativet.  
 
Nævnet finder ikke anledning til at tilsidesætte kommunens opmåling af vandløbets bundkoter, 
herunder kommunens vurdering af, at der er behov for oprensning. Nævnet finder desuden, at 
kommunen har oprenset vandløbet, når målingerne har vist, at vandløbets bundkote ikke var i over-
ensstemmelse med regulativet. 
 
Klager har imidlertid gjort gældende, at der ikke er den tilstrækkelige vandføring i Maglemose Å på 
den omhandlede strækning. Det er Natur- og Miljøklagenævnets opfattelse, at en opmåling af vand-
løbets bundkoter ikke udgør en tilstrækkelig dokumentation for, at den regulativmæssige vandfø-
ringsevne er til stede i vandløbet.  
 
Nævnet finder, at kommunen til dokumentation af vandføringsevnen som minimum burde have målt 
både bundkote og bundbredde. Såfremt målingen viste, at vandløbets aktuelle skikkelse stemte 
overens med den teoretiske skikkelse – eller var større – ville vandløbet være i regulativmæssig 
stand.  
 
Såfremt vandløbets aktuelle skikkelse ikke stemmer overens med den teoretiske skikkelse, skal 
kommunen til dokumentation af, at vandløbets vandføringsevne er i overensstemmelse med regulati-
vet, foretage sammenlignende vandspejlsberegninger med udgangspunkt i hhv. vandløbets teoreti-
ske og aktuelle skikkelse og under inddragelse af det Manningtal og de afstrømningsværdier, som 
fremgår af regulativet.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet finder på baggrund af ovenstående, at Gribskov Kommune med afgørel-
sen af 20. maj 2010 ikke har dokumenteret, at vandløbets vandføringsevne var regulativmæssig.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet ophæver således Gribskov Kommunes afgørelse af 20. maj 2010 for så 
vidt angår strækningen st. 125-290 m. Kommunen må herefter gennemføre en reguleringssag og 
lovliggøre ”Regulativ for Maglemose Å med tilløb”, således at vandløbets aktuelle skikkelse fremgår 
af regulativet og kan danne grundlag for kommunens vedligeholdelse. Nævnet ændrer afgørelsen for 
så vidt angår st. 290-700 m til, at kommunen på afgørelsestidspunktet ikke havde dokumenteret at 
have opfyldt sin vedligeholdelsespligt.   
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Nævnet bemærker, at såfremt klager ønsker en bedre afvanding i form af f.eks. en lavereliggende 
bundkote i vandløbet, forudsætter dette, at der rejses en reguleringssag herom efter reglerne i 
vandløbslovens § 17.  
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Afgørelsen er sendt pr. e-mail til: 

− Gribskov Kommune, Center for Bolig, Vej og Vand, sagsnr.: 2008/30127 022,  
gribskov@gribskov.dk og dpete@gribskov.dk 
 

− Steen Pedersen, (Thorsgårdsvej 2, 3230 Græsted) steenthorsgaard@mail.tele.dk  
 


