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Henning Nielsen,
Faaborgvej 43
5683 Haarby

27. juli 2021
Sags id: 21/11492

Vedr.: Kendelse - ændring af landvæsenskommissions kendelse nr. 227 fra 4.
august 1969 om vedligehold af øvre private del af Langedilafløbet

Afgørelse
Assens Kommune træffer hermed afgørelse om:



Vedligeholdelsen af vandløbet påhviler den til enhver tiden gældende grundejer på følgende
matrikel 10a og 10e Haarby By, Haarby, samt 1h, 1g og 21a Jordløse By, Jordløse.
Vedligeholdelsesforpligtelsen overtages med virkning fra d. 1. september 2021.

Afgørelsen ophæver og erstatter landvæsenskommissions for Svendborg amtsrådskreds kendelse nr.
227 af 4. august 1969 om samme forhold. Kendelsen træffes med hjemmel i vandløbslovens § 62 3.
Ændringen af kendelsen betyder, at vedligeholdelsen af den berørte vandløbsstrækning over din ejendom
fremover vil påhvile dig som grundejer jf. Vandløbslovens §§ 27 og 35 (LBK 1217 af 25. 11. 2019) 1.
Den gamle kendelse

Den gamle kendelse fra 4. august 1969 var et resultat af en klage fra de daværende grundejere over
afløbsforholdene fra renseanlægget Jordløse Nord til den rørlagte og åbne del af vandløbet på deres
jorde. Forskel i rørdimension gav anledning til oversvømmelser ved skybrud. Derudover var der
problemer med vandkvaliteten i den åbne del af vandløbet pga. afløbet fra renseanlægget.
Kendelsen pålagde daværende Haarby Kommune at overtage vedligeholdelsen af vandløbet på
strækningen fra renseanlægget til Faaborgvej pga. de store vandmængder renseanlægget belastede
vandløbet med.
På nedenstående oversigtskort (fig. 1) er den berørte del af vandløbet mm. tegnet ind.

Figur 1. Oversigt over Langedilafløbet. Rød streg: rørlagt strækning. Blå streg: åben strækning
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Assens Kommunes viden om vandløbet

Renseanlægget blev nedlagt og et forsinkelsesbassin til regnvand blev etableret omkring 1980.
Bassinet blev udstykket til matrikel 21o, Jordløse By, Jordløse beliggende midt på matrikel 21a
Jordløse By, Jordløse. Forsinkelsesbassinet på matrikel 21o Jordløse By, Jordløse har status af et
teknisk anlæg der ejes og vedligeholdes af Assens Forsyning.
Vandløbet løber i rør fra forsinkelsesbassinet over samtlige matrikler indtil matrikel 10a, hvorfra
vandløbet løber åbent over den vestlige del af matrikel 10a indtil Faaborgvej.
Fra forsinkelsesbassinet er det Ø200-250 mm landbrugsrør på matr. 21a og 1g frem til den gamle
jernbane. Herfra i Ø300 betonrør på matr. 1h, 10e og 10a frem til åben rende på matr. 10a.
Inden overdragelsen vil kommunen foretage alm. vedligeholdelse af den åbne og rørlagte del af den
aktuelle vandløbsstrækning over de nævnte matrikler. Kommunen vil efter markerne er høstet
foretage TV-inspektion af rørledningen på strækningen.

Assens Kommunes vurdering af sagen

I forbindelse med nedlæggelse af renseanlægget blev spildevandet afskåret, hvorved
husspildevandet ikke længere ledes til Langedilafløbet. Vandløbet er således ikke længere belastet
af spildevand fra Jordløse. Ved etablering af et forsinkelsesbassin afledes fremover kun en
afløbsmængde svarende til naturlig afstrømning fra oplandet.
Ligeledes er der i forbindelse med selskabsdannelsen sket en udskillelse af kloakforsyningen fra
kommunen, hvorved kommunen ikke længere er driftsansvar for spildevandsaflednin gen. Det nye
forsyningsselskab Assens Forsyning kan ikke pålægges et økonomisk ansvar, medmindre der er
truffet en konkret afgørelse om at pålægge dem dette.
Ved vedligeholdelse af private vandløb gælder grundprincippet i vandløbslovens § 35 1 om, at den
enkelte grundejer vedligeholder den del af vandløbet som løber over hans/hendes ejendom.
Vedligeholdelsespligten gælder uanset om grundejer selv benytter vandløbet. Sådan har reglerne
været siden 1880.
Grundprincippet om vandløbsvedligeholdelse kan fraviges i situationer, hvor vandløbets
vedligeholdelse belastes væsentligt af spildevand jf. § 68 2 i Vandløbsloven. I sådanne situationer

1 § 27. Vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres,

§ 35. Vedligeholdelsen af private vandløb påhviler bredejerne, medmindre der efter stk. 3 eller efter § 36 er truffet
anden bestemmelse.
2 § 68. Forøges afløbsmængden ved bebyggelse, ved vejanlæg, ved udpumpning, der ikke er omfattet af kapitel 9,
eller ved boringer, kan vandløbsmyndigheden pålægge ejeren af de ejendomme eller anlæg, hvorfra den forøgede
afstrømning hidrører, at yde et forholdsmæssigt bidrag til vandløbets regulering og vedligeholdelse.
Stk. 2. Tilføres der et vandløb spildevand, der i nævneværdig grad forøger arbejdet ved vandløbets oprensning, kan
vandløbsmyndigheden pålægge ejerne af de ejendomme, hvorfra ulemperne hidrører, at yde bidrag til vandløbets
regulering og vedligeholdelse.
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kan f.eks. forsyningsselskabet eller vejvæsenet pålægges en økonomisk andel af
vedligeholdelsesudgiften svarende det ekstra omkostningen ved vedligeholdelsen afledt af
spildevandstilførslen. Vandløbsmyndigheden vurderer på det foreliggende grundlag, at dette ikke
er tilfældet i denne sag.
I henhold til vandløbslovens § 623 kan Vandløbsmyndigheden træffe afgørelse om
at ophæve en tidligere aftale/afgørelse, hvis de faktiske forhold er ændret.
Det er normalt praksis, at ændring af afgørelser/overenskomster sker på tidspunkter, hvor der ikke
foreligger et kendt økonomisk behov. Når der foreligger et kendt behov for vedligeholdelse/
omlægning fordeles udgifter som udgangspunkt efter den gældende afgørelse/overenskomst.
Assens Kommune har vedligeholdt den åbne strækning i juni. Den rørlagte strækning vil blive
vedligeholdt og TV-inspiceret efterfølgende når markerne er høstet. Der foreligger efter
Vandløbsmyndigheden vidende ikke et kendt behov for særlig vedligeholdelse af vandløbet på
nuværende tidspunkt.
Vandløbsmyndigheden vurderer, at forudsætningerne i afgørelse af d. 4. august 1969 er bortfaldet.
Ligeledes vurderer vi, at forudsætningerne i § 68 ikke er tilstede, da der ikke længere tilledes
husspildevand til vandløbet samt, at afledningen fra forsinkelsesbassinet svarer til naturlig
afstrømning fra oplandet. Der skønnes derfor ikke at være belæg for, at Assens Kommune eller
Assens Forsyning inddrages økonomisk i vedligeholdelsen. Vandløbets benyttelse svarer til øvrige
private vandløb i området og bør går tilbage til grundprincippet om, at grundejere vedligeholder
private vandløb på egen grund.

Partshøring og tidsplan
Ændringen af den tidligere afgørelse har været i partshøring i 4 uger fra d. 24. juni 2021. Der er
modtaget høringssvar fra Henning Nielsen, Faaborgvej 43 omhandlende, at Assens Kommune
gennem de senere år ikke har levet op til sin vedligeholdelsespligt på strækningen. Høringssvaret
har ikke bibragt sagen noget afgørende nyt, hvorfor vandløbsmyndigheden fastholder sin
afgørelse. Vedligeholdelsesforpligtelsen overtages med virkning fra d. 1. september 2021.

Aktindsigt

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør Forvaltningslovens4 § 9, stk. 1 (LBK nr. 433
af 22. april 2014).

Klagevejledning

Vandløbsmyndighedens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for de
fastsatte 4 ugers klagefrist jf. vandløbslovens §§ 80 og 81.
Klageberettigede er adressaten for afgørelsen samt enhver, som har en individuel, væsentlig
interesse i sagen samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer jf.
vandløbslovens § 84.
Klager skal være modtaget af Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 24. august 2021.
Sags id. 21/11492 bedes anvendt ved alle henvendelser.

3 § 62. Uanset at forholdene ved et vandløb eller anlæg tidligere er fastlagt ved aftale, eller at der tidligere er truffet

afgørelse herom, kan der fastsættes nye bestemmelser vedrørende vandløbet eller anlægget, hvis de faktiske forhold har
ændret sig, eller hvis den tidligere aftale eller afgørelse må anses for utilstrækkelig.

4

Bekendtgørelse nr. 433 af 22.04.2014 af forvaltningsloven
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Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø - og Fødevareklagenævnet. Du
klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klagen
sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du
betale et gebyr på 900 kr. hvis du er en borger og 1.800 kr. hvis det er en virksomhed eller
organisation du klager for. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret
tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. Miljø - og Fødevareklagenævnet
påbegynder ikke behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. I vejledningen på nævnets
hjemmeside – www.naevneneshus.dk– kan du læse mere om gebyrordningen.
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 til den myndighed, der har truffet afgørelse i
sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø - og Fødevareklagenævnet, som
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder, regnet fra samme dato som
klagefristen.
Afgørelsen offentliggøres på Assens Kommunes høringsportal på: http://www.assens.dk/
Hvis du har spørgsmål til ovenstående så er du velkommen til at ringe på tlf. 6474 7511 eller skrive
på e-mail: petow@assens.dk.

Venlig hilsen
Peter Worm
Miljømedarbejder
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Bilag
1.
2.
3.
4.

Luftfoto over området med skønnet forløb af rørledning og åbent vandløb
Landvæsenskommissions kendelse nr. 227 af d. 4. august 1969
Hedeselskabets drænplan K6731 fra 1959-1960
Hedeselskabets drænplan V826 fra 1968-1970

Bilag 1. Oversigt over Langedilafløbet øvre del på baggrund af Hedeselskabets drænplaner K6731 og V826.

Rød streg: rørlagt strækning. Blå streg: åben strækning.
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