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Storstrøms amt 



1. Grundlaget for regulativet 

Vandløbet er optaget som kommunevandløb i Ravnsborg kommune i henhold til beslut
ning i de tidligere sognekommuner i 1963. 

Nærværende regulativ erstatter tidligere regulativ for sognevandløb nr. 2 i Vindeby 
kommune og sognevandløb nr. 15 i Herredskirke-Løjtofte kommune. 

I "Regionplantillæg om vandområdernes kvalitet 1992 - 2003" er vandløbet målsat som 
et C vandløb, hvis hovedformål er afledning af vand. 

Det er byrådets målsætning at sikre vandafledningen af såvel overfladevand, spilde
vand som drænvand, gennem regulativmæssige bestemmelser om vandløbets skik
kelse. 

2. Betegnelse af vandløbet 

Nærværende regulativ omfatter strækningen af kommunevandløb nr. 27 fra st. 0 ved 
Keldsløkkevej til st. 1583 ved udløb i amtsvandløb nr. 24 L , Marrebæksrenden. 

Vandløbet indgår i Marrebæksrendens vandsystem. 

Vandløbet består af et hovedløb uden sidetilløb. 

Regulativet omfatter ialt 1583 m i Ravnsborg kommune heraf 150 m rørlagt. 

Om vandløbets beliggenhed m. m. henvises i øvrigt til vedhæftede kort i mål 1: 25.000 

3. Vandløbets skikkelse og dimensioner 

3. 1 Afmærkning og stationering. 

Vandløbet er stationeret fra begyndelsespunktet ( med koordinaterne i G. I. - system: 
y=52976,06 m og x=1 58796,69 m ) ved Keldsløkkevej til endepunktet ( med koordina
terne i G. I. - system: y=52640,60 m og x=160331 ,36 m ') ved udløbet i Marrebæksren
den. 

Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i m. 
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3. 2 Dimensioner 

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at vandløbets vedligeholdelse skal ske på basis af 
vandløbets fastlagte geometriske skikkelse. 

Vandløbets dimensioner er anført i følgende skema: 

Stationering bundbredde/ Fald Anlæg Bundkote Bemærkninger 
rørdimension %. DNN 

m 

1 2,44 
0,40 0,3 1 

567 2,27 Rørledning start 
ø0,55 1 

685 2,17 Rørledning slut 
686 2,17 

0,40 0,6 1 
911 2,04 Rørledning start 

ø0,60 1 
1.012 2,00 Rørledning slut 
1.013 2,00 

0,40 0,2 1 
1.303 1,94 Rørledning start 

ø0,65 
1.307 1,94 Rørledning slut 
1.308 1,94 

0,40 1,8 1 
1.503 1,59 

0,90 1,8 1 
1.563 1,48 Rørledning start 

ø0,63 
1.571 1,27 Rørledning slut 
1.572 1,27 

0,90 3,0 1 
1.583 0,97 Marrebæksrenden 

midte 

C:\lene\kvl27reg 

3 



4. Bygværker 

4. 1 Broer og overkørsler 

Over vandløbet fører følgende broer og overkørsler: 

Beliggenhed 
(stationering) 

298 
-317 

1303 
-1307 

1563 
-1571 

Beskrivelse 
(koter for rør
bund) 

2,46 
2,43 

1,94 
1 ,94 

1 ,48 
1 ,27 

Dimensioner Ejerforhold 
(rørdiameter) 

cm 

ø0,90 Tilstødende 
lodsejere 

ø0,65 Tilstødende 
lodsejere 

ø0,63 Tilstødende 
lodsejere 

5. Administrative bestemmelser 

Vandløbet administreres af Ravnsborg kommune 

Dato for ken
delser, godken
delser m.v. 

Ukendt 

Ukendt 

Ukendt 

Bemærkninger 

Overkørsel 

Overkørsel 

Overkørsel 

1. Vandløbet med bygværker m. v. skal vedligeholdes således, at den for vandløbet 
fastsatte skikkelse ikke ændres. 

2. Vandløbets vedligeholdelse - men ikke fornyelse ( hel eller delvis) af rørlagte 
strækninger - påhviler kommunalbestyrelsen. 
Med hensyn til de for vandløbet fastlagte vedligeholdelsesprincipper og -metoder 
henvises til kapitel 7. 

3. I tilfælde af hel eller delvis omlægning af rørledninger behandles sagen af vand
løbsmyndigheden som reguleringssag. 

4. Bygværker - så som styrt, stryg og skråningssikringer - der er udført af hensyn til 
vandløbet, vedligeholdes som dele af vandløbet. 
Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer m. v. -påhviler de respektive ejere 
eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage den slam, grøde m. v., 
der samler sig ved bygværkerne, jf. vandløbslovens § 27, stk. 4. 

5. Beplantningen langs vandløbet på nedennævnte ejendomme skal bevares af hen
syn til dens grødebegrænsende virkning 
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Ejendom Matr. nr. Strækning Vandløbsside Beplantningens art 

26 a ca. st. 147 Nord Træ 
Vindeby 

25 a st. 172-365 Nord Træer før og efter overkørsel 
Vindeby 

15 c st. 537-550 Nord Buskads 
Vindeby 

34 c st. 1075-1125 Nord Træer pr. ca. 10 m 
Vindeby 

1 b st. 1408 Syd Træ 
Skredtorpe 

1 k st. 1512 Syd Træ 
Skredtorpe 

6. Bredejerforhold 

1. På 2 m brede banketter langs vandløbets øverste kant må der ikke dyrkes, 
anbringes hegn eller foretages andet, der kan hindre eller vanskeliggøre 
vedligeholdelsesarbejdet og tilsynets færdsel. 

2. De til vandløbet grænsende ejendommes ejere og brugere er i øvrigt pl igtige at 
tåle de fornødne vedl igeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af ma
terialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbets bredder, hvorved be
mærkes, at arbejdsbæltet normalt ikke bliver over 8 m bredt, og det bestemmes, 
at bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende 
anlæg af blivende art ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse fremtid ig må an
bringes øverste vandløbskant nærmere end 8 m, og for rørlagte strækninger ikke 
rørledningernes midte nærmere end 2 m. Undtaget herfra er den i kapitel 5.5 an
førte beplantning. 

3. De til vandløbet grænsende arealer må ikke uden kommunalbestyrelsens tilla
delse benyttes til løsdrift, med mindre der sættes forsvarligt hegn langs med og 
mindst 1 m fra øverste vandløbskant. Sådanne hegn er ejerne pl igtige at fjerne 
inden 2 uger efter tilsynets meddelelse om, at det er nødvendigt af hensyn til ma
skinel udførelse af vedl igeholdelsesarbejdet. 

4. I henhold til vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vandet fra vandløbet, eller for
anledige at vandstanden i vandløbet forandres eller at vandets frie løb hindres. 
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Regulering herunder rørlægning af vandløbet må kun finde sted efter Ravnsborg 
kommunalbestyrelses bestemmelse. 

I det hele taget må ingen uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretage foran
staltninger ved vandløbet med anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid 
med bestemmelserne i dette regulativ eller vandløbsloven. 

5. Vandløbet må heller ikke t ilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre 
væsker, der foranlediger aflejringer i vandløbet eller forurener dets vand, jf. mil
jøbskyttelseslovens § 27. 

6. De tilgrænsende lodsejere kan uden ti lladelse oppumpe vand fra vandløbene til 
kreaturvanding med mulepumpe eller evt. vindpumpe. Kommunalbestyrelsen kan 
meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder. Anden vandindtag
ning må ikke finde sted uden tilladelse jf. vandforsyningslovens bestemmelser. 

7. Nye tilløb og tilløb, der reguleres, bør forsynes med en 5 m bred overkørsel ved 
udløbet til brug ved transport af materiel, der anvendes til vandløbets vedl igehol
delse. 

8. Den på vandløbets arealer værende afmærkning med kantpæle I skalapæle og 
bundpæle må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, er den beskadigelsen el
ler fjernelsen ansvarlige pligtig at bekoste retableringen. 

9. Beskadiges vandløbet, diger, bygværker eller andre anlæg ved vandløbet eller 
foretages foranstaltninger i strid med vandløbsloven kan vandløbsmyndigheden 
meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand. 

Er påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist kan vandløbsmyn
digheden foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 
54. 

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsfor
hold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan vandløbsmyn
digheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpl igtedes regning, jf. 
vand-løbslovens § 55. 

10. Udløb fra drænledninger skal udføres og vedl igeholdes således at de ikke gør 
skade på vandløbets skråninger. Udførelse af andre rørledninger må kun ske ef
ter forud indhentet tilladelse fra kommunalbestyrelsen. 

11 . Overtrædelse af bestemmelser i regulativet straffes med bøde, jf. § 85 i vandløbs
loven. 

7. Vedligeholdelse 

1. Kommunalbestyrelsen afgør om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller 
ved egen foranstaltning. 

2. Vandløbet foranstaltes vedligeholdt af kommunens driftsafdeling på kommunalbe
styrelsens vegne. 
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3. Vandløbet er i amtsrådets recipientkval itetsplan fra december 1985 målsat med 
målsætning C. 

4. Vandløbsmyndigheden har, med udgangspunkt i nærværende regulativs redegø
relser, besluttet, at vedl igeholdelsen af de enkelte vandløbsstrækninger skal ud
føres således at vandløbets fysiske ti lstand er i overensstemmelse med de krav, 
den målsatte anvendelse stiller herti l. Vandløbsmyndigheden har i konsekvens 
heraf besluttet flg . vedligeholdelsesprincipper: 

Vandløbet oprenses 1 gang årl igt, nemlig inden hvert års 01 .11 . 

Bundoprensning foretages med maskine. 

Hvor vandløbet er rørlagt, foretages rensning af brønde således at fylden fjernes 

5. Ved tilrettelæggelsen af vedl igeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og bru
gere skal tåle, jf. vandløbslovens § 28, søges fordelt ligeligt på begge sider af 
vandløbet. 

6. Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis uden for perio
den maj - oktober, den fra oprensningen hidrørende fyld m. v. , der fremkommer 
ved vandløbets regulativmæssige vedl igeholdelse er brugerne af de ti lstødende 
jorder pligtig til at fjerne mindst 8 m fra vandløbskanten eller at sprede i et ikke 
over 10 cm tykt lag inden hvert års 1. maj. 

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld , 
som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne fylden, kan 
kommunalbestyrelsen efter 2 ugers skriftlig varsel til ejeren eller brugeren lade ar
bejdet udføre på den pågældendes bekostning. 

7. Lodsejere eller andre med interesse i vandløbet, der måtte finde vandløbets vedli
geholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbet utilfredsstillende, 
kan rette henvendelse herom til kommunalbestyrelsen. 

8. Tilsyn 

Tilsynet med vandløbet udøves af Ravnsborg kommunalbestyrelse 

9. Revision 

Dette regulativ optages til revision efter behov. 

10. Regulativets ikrafttræden 

Regulativet har været fremlagt til gennemsyn i 8 uger fra den 11 .09.1993 med adgang 
til at indgive evt. indsigelser og ændringsforslag inden den 08.11 .1993. 
Regulativet er derefter vedtaget af Ravnsborg kommune den 11 .11.1993 
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Regulativet har været påklaget til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen den 
25.04.1994. 

Regulativet er tilrettet i overensstemmelse med Miljøstyrelsens beslutning og træder i 
kraft den 15.06.1994. 
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Bilag 1. 

Redegørelse for regulativet 
for 

Kommunevandløb nr. 27 

GRUNDLAGET FOR REGULATIVET: 
I henhold til § 9 i bekendtgørelse nr. 49 af 15.02.1985 er der i det følgende 
redegjort for de planer m. v" som har dannet grundlaget for regulativet for 
kommunevandløb nr. 27. 

PLANLÆGNING: 
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Regionplan. 
I Recipientkvalitetsplanen er vandløbet målsat som C vandløb, hvis hoved
formål er afledning af vand. Vandløbets målsætning er ikke opfyldt, idet for
ureningsgraden er målt til IV. Det forventes, at en mere skånsom vedligehol 
delse af vandløbet vil forbedre den fysiske tilstand. Herved er der chance for 
at målsætningen på sigt vil kunne opfyldes, idet der ikke er væsentlig spilde
vandstilledning til vandløbet. 

Vandløbet er beliggende i et område med væsentlige jordbrugsinteresser. 

Vandløbet er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, eller af beskyttel
seslinier i øvrigt 

Kommuneplan. 
Der er ikke planer om ændrede spildevandstilledninger. Kommuneplanen 
indeholder ikke forhold af betydning for vandløbet. 

AFVANDINGSMÆSSIGE FORHOLD: 
Regulativet indebærer en forbedring af de afvandingsmæssige forhold, idet 
skråningerne er bedre sikret mod udskridning. 
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