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Godkendelse af nedklassificering af Magle Å station 0 til 1.214

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

Køge Kommune skriver til dig fordi du kan være bredejer langs vandløbet.

www.koege.dk

Tlf. 56 67 67 67
Vi sender hermed kommunens afgørelse om at nedklassificere vandløbet fra
offentligt til privat vandløb. Fremover er det derfor lodsejer og ikke kommunen, Kontakt:
der står for vedligeholdelsen af vandløbet. Ejerforholdet er uændret; lodsejer Niels Rolskov
ejer vandløbet.

Mail miljoe@koege.dk

Magle Å nedklassificeres fra station 0 til 1.214, som ligger på
kommunegrænsen. Strækningen er angivet i mørkeblå streg på kortet.
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Den 19. november 2019 modtog du et høringsbrev, hvor vi præsenterede
forslaget om at ændre vandløbets status fra offentligt til privat. Høringen
sluttede den 27. december 2019. Kommunen har modtaget høringssvar, som er
besvaret i hvidbogen, som er vedlagt denne afgørelse. Høringssvarene har ikke
givet anledning til at ændre på nedklassificeringen ud over, at kommunen vil
gennemføre tilsyn i en årrække med, at det nedklassificerede vandløbs evne til
at føre vand opretholdes.
Vandløbsmyndighedens afgørelse
Klima- og Planudvalget i Køge Kommune besluttede på møde 7. maj 2020, at
vandløbet skal nedklassificeres fra offentligt til privat vandløb.
Nedklassificeringen gælder fra 1. august 2020. Det vil sige, at Køge Kommune er
ansvarlig for vedligeholdelsen frem til denne dato, hvorefter bredejerne
overtager den fulde vedligeholdelsespligt.
Afgørelsen er truffet i henhold til § 3 i Bekendtgørelse nr. 838 af 27. juni 2016
om klassifikation og registrering af vandløb og § 10 i Bekendtgørelse af lov om
vandløb, LBK nr. 1217 af 25. november 2017.
Baggrund for afgørelsen
Bekendtgørelsen om klassifikation og registrering af vandløb giver kommunerne
mulighed for at nedklassificere vandløb, der primært benyttes til privat
afledning af vand. Dette vurderer Køge Kommune er opfyldt, når mindst 75 % af
vandføringen i vandløbet, regnet som gennemsnit over året, stammer fra
private arealer, som ikke er offentligt regnvandskloakerede.
I nærværende vandløb stammer 98 % af vandføringen fra private formål.
Bekendtgørelsen anfører ligeledes, at sammenlignelige vandløb skal tilstræbes
at være ensartet klassificerede. Køge Kommune har udvalgt vandløb til
nedklassificering, hvor det offentlige kun har ringe interesse i vandløbet. Som
mere underordnede kriterier er valgt vandløb, hvor en stor andel af vandløbet
er blevet rørlagt, vandløbet har længere strækninger med ringe fald (under 1
promille), vandløbet er blevet dybt nedgravede under terræn eller vandløbet
har dårlige præmisser for at få et varieret naturindhold.
Nærværende vandløb har det offentlige ringe interesse i. Desuden er vandløbet
karakteriseret ved at det har ringe fald på betydelige strækninger.
Ifølge bekendtgørelsen skal vandløbene på datoen for overleveringen være
vedligeholdt i overensstemmelse med det, der står i regulativet for vandløbet.
Det betyder bl.a., at den vedligeholdelse, som skal være sket inden 1. august, vil
blive udført i overensstemmelse med vandløbsregulativet.

Kommunen kan i den forbindelse oplyse, at kommunen på vandløbets åbne
strækninger vil gennemføre en grødeskæring i juni-juli måned, hvor der er
behov.
De rørlagte strækninger er gennemgået i januar 2020 og der er umiddelbart
efter foretaget den vedligeholdelse, der har været påkrævet efter regulativets
bestemmelser. Der er ikke jordfaldshuller på den rørlagte strækning og
vandføringen er sikret. Vandføringen er tjekket i brønde, og ved ind- og udløb.
Mens regulativet var gældende skulle vandløbsstrækningen kontrolopmåles
hvert 3. år. Vandløbet er senest blevet kontrolopmålt i foråret 2020 for, om
vandløbet på det tidspunkt overholdt de regulativmæssige dimensioner eller
den vandføringsevne, der var beskrevet i regulativet.
Da regulativet beskriver, at strækninger med væsentlige aflejringer oprenses
efter 1. august, er det ikke kommunens pligt at gøre dette, men kommunen
oprenser til august, hvis lodsejer ikke har indvendinger.

Kommunen vurderer på den baggrund, at vandløbet er i regulativmæssig stand
ved overtagelsesdagen.
Hvad betyder afgørelsen for lodsejer
Uanset nedklassificeringen er vandløbet også i fremtiden omfattet af
vandløbslovens bestemmelser.
Når vandløbet bliver privat ophæves vandløbsregulativet. Lodsejernes pligt til
vedligeholdelse af private vandløb er derfor beskrevet i ”Vedligeholdelse af
private vandløb i Køge Kommune”, som er bilagt denne afgørelse og som også
kan findes på Køge Kommunes hjemmeside
https://www.koege.dk/borger/Natur-miljoe-og-energi/Natur/Vandloeb.aspx.
Klagevejledning
Afgørelse efter vandløbsloven kan i henhold til vandløbsloven §80 påklages til
Miljø- og Fødevareklagenævnet af:
- Den, afgørelsen er rettet til
- Enhver, der må antage at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen af denne godkendelse.
Klageberettiget er adressaten, de berørte lodsejere, Landbrugs- og
Fiskeristyrelsen, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks
Naturfredningsforening, samt enhver, der må antage at have en individuel
væsentlig interesse i sagens udfald.

En evt. klage skal indgives via Klageportalen. Klageportalen ligger på
www.borger.dk og www.virk.dk Klagen sendes gennem Klageportalen til Køge
Kommune. Klagen er først indgivet, når den er tilgængelig for Køge Kommune i
Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Køge Kommune. Køge
Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som
afgør om din anmodning kan imødekommes. For at få behandlet klagen er det
en betingelse, at der betales et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk.
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