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Til kommunens hjemmeside  

12. juli 2021 - Sagsnr. 20/26565 - Løbenr. 173073/21  

Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af 
delstrækning af Klokkeløb 
– 
Kolding kommune har igangsat arbejdet med at revidere vandløbsregulativerne for offentlige vandløb i 

kommunen. I den forbindelse har kommunen gennemgået vandløbene med henblik på en vurdering af, 

om der bør ske ændringer i klassificeringen i forhold til hvilke vandløb, der er offentlige eller private.  

På baggrund af gennemgangen har kommunen udarbejdet en plan for omklassificering af vandløb, hvor 

der er opstillet nogle kriterier for, om et vandløb skal være offentligt eller privat klassificeret i fremtiden. 

Delstrækning af Klokkeløb (vandløb nr. 6-4) fra st. 1.410 m til st. 1.523 m opfylder de opstillede kriterier 

for, at det i fremtiden skal være et privat vandløb, hvor vedligeholdelsespligten samt den økonomiske 

byrde heraf overgår fra det offentlige til private bredejere. 

Den 23. september 2020 modtog du et parthøringsbrev, hvor vi præsenterede forslaget om at ændre 

vandløbets status fra offentligt til privat. I høringsperioden har kommunen ikke modtaget høringssvar.  

Afgørelse efter vandløbsloven 

Efter vandløbslovens § 10 (lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019) samt § 3 i bekendtgørelse 

nr. 838 af 27. juni 2016 om klassifikation og registrering af vandløb nedklassificerer Kolding Kommune 

som vandløbsmyndighed hermed Klokkeløb fra st. 1.410 m til st. 1.523 m fra offentligt til privat vandløb.  

 

Vandløbet er nedklassificeret med virkning fra 28. september 2021, jf. § 3, stk. 4 i ovennævnte 

bekendtgørelse, hvor vedligeholdelsespligten overgår til bredejerne, jf. lovens § 35.     

 

I øvrigt gælder det, at:  

- Kommunen vedligeholder vandløbsstrækningen frem til overdragelsestidspunktet 

- Efter overdragelsestidspunktet overgår den fremtidige vedligeholdelse af den nedklassificerede 

strækning fra kommunen til de pågældende bredejere.  

- Vandløbstrækningens regulativ ophæves.  

- Vandløbsstrækningen er fortsat omfattet af vandløbslovens bestemmelser.   
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Baggrund 

Kolding Kommune har som en konsekvens af kommunalreformen i 2007 i dag administrationen herunder 

vedligeholdelsespligten af offentlige vandløb fra flere tidligere kommuner og amter.  

En gennemgang af regulativerne for disse vandløb har vist, at der i de tidligere kommuner og amter lå 

forskellige kriterier til grund for, hvorvidt et vandløb har været offentligt eller privat. Udgangspunktet bør 

være, at bredejerne langs vandløbene behandles efter et ensartet sæt regler i kommunen. Desuden bør 

kommunen kun afholde udgifter til vandløbsvedligeholdelse i de vandløb, som har offentlig interesse.  

Kolding kommune har derfor udarbejdet nogle kriterier for vandløb, der kan nedklassificeres fra offentlige 

til private vandløb, som er: 

1. Rørlagte vandløb, 

2. Vandløb anlagt til særligt formål, 

3. Korte vandløb der kun berører få lodsejere og fører vand fra få ha. 

4. Små eller mindre vandløb med en lav miljømålsætning, 

5. Vandløb der ikke i betydelig omfang modtager overflade- og spildevand. Det vil sige, at vandløbet 

primært tjener private formål. 

Uanset de opstillede kriterier vil det i praksis være nødvendigt at foretage en konkret faglig vurdering om 

vandløbets fremtidige klassificering for hvert enkelt vandløb. Ofte vil vandløb falde ind i flere af 

ovennævnte kategorier, som bestyrker beslutning om en nedklassificering.  

Nedenfor er der redegjort for, hvorfor Klokkeløb på den nævnte strækning nedklassificeres. 

 

Kolding Kommunes bemærkninger 

 

Vandløbet, Klokkeløb har et forløb nordøst for Hejls og er del af Hejls Bæk systemet.   

 
Hele den offentlige strækning af vandløbet, Klokkeløb (vandløb nr. 6-4) er fra st. 1.410 m til st. 1.523 m. 

Kolding Kommune nedklassificerede den øvre strækning fra st. 0 m til 1.410 m til privat vandløb i 2012 

 

Den strækning, der nedklassificeres i denne afgørelse, fremgår af kortet neden for, hvor den er markeret 

med pink streg. 
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Strækningen af Klokkeløb, der nedklassificeres, kan betragtes som et lille vandløb med en 

regulativbundbredde på 0,6 m. Vandløbet er reguleret, udrettet og nedgravet i terræn på den aktuelle 

strækning.  

 

Vandløbet er ikke miljømålsat i gældende vandområdeplan fra staten.  

 

Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvor der ikke må foretages en tilstandsændring. På 

disse strækninger må der ikke foretages en tilstandsændring af naturtilstanden.  

Kolding Kommune lægger til grund, at beskyttelseshensynet efter Naturbeskyttelseslovens § 3 også kan 

varetages af private lodsejere som tilfældet allerede er i dag på tørre naturarealer. 

 

Umiddelbart nedstrøms den aktuelle strækning, er der et rørudløb fra et spildevandsteknisk anlæg, der 

afvander overfladevand fra befæstede arealer i Hejls.  

 
Den del af Klokkeløb fra st. 1.410 m til st. 1.523 m, som nedklassificeres, afvander et topografisk opland 

på ca. 300 ha. Heraf udgør kun en meget lille procentdel befæstet vejareal – ca. 3 ha eller 1 %.  

 

Desuden er der 25-30 ejendomme i oplandet til vandløbet, som ikke har afløb til kommunalt renseanlæg. 

Renseforanstaltningerne på disse ejendomme varierer. På flere af ejendommene er der mekanisk 

rensning med nedsivning.  

 

Kommunen vurderer på baggrund i ovennævnte, at en eventuel tilledning af spildevand fra disse 

ejendomme antager et mindre omfang sammenlignet med oplandets størrelse på ca. 300 ha. og derfor 

har mindre betydning i forhold til vedligeholdelsen af vandløbet.  
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Det må derfor antages, at tilledningen af vej- eller spildevand, som kun udgør en meget lille procentdel af 

oplandet, ikke afstedkommer, at vedligeholdelsesbyrden af vandløbet forøges i et betydeligt omfang, 

hvorfor vandløbet primært tjener det formål at aflede vand. 

 

Det er Kolding Kommunes vurdering, at ovennævnte tilledning af hhv. vejvand og spildevand er af sådan 

en størrelsesorden, at vandløbet primært tjener til afledning af vand fra private arealer.  

 
Nedklassificeringen begrundes med, at der kun er få offentlige interesser tilknyttet vandløbet i form af 

eventuel tilledning af vej- eller spildevand.  

Det fremgår af bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder 

samt beskyttelse af visse arter, at der skal foretages en vurdering af, om et påtænkt projekt kan påvirke et 

Natura 2000 område væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder sted uden for Natura 2000 

områder, men som kan have betydning ind i Natura 2000 området. 

Klokkeløb på strækningen, der nedklassificeres, er beliggende ca. 1 km fra Natura 2000-område nr. 112, 
Lillebælt, som vandløbet afvander til (Hejls Nor). Natura 2000 området består af Habitatområde nr. 96 og 
Fuglebeskyttelsesområde nr. 47 

Udpegningsgrundlaget for områderne er: 

 

Kilde: Natura 2000 plan nr. 112 for Lillebælt (H96 og F47) fra Miljø- og Fødevareministeriet, 

Naturstyrelsen af 2016. 
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Kommunen lægger til grund for afgørelsen, at en ændring i klassificeringen af vandløbet ikke påvirker 

udpegningsgrundlaget for habitatområdet negativt. Det skyldes, at klassificeringen alene flytter 

vedligeholdelsespligten fra det offentlige til bredejerne. Det antages samtidig, at omfanget af fremtidig 

vedligehold af vandløbet ikke ændres, da vandløbets vandføringsevne skal opretholdes, jf. lovens § 27. 

En ændring i klassificeringen af vandløbet vil derfor ikke på afgørende vis ændre på gældende status for 

udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. Det vil ligeledes være tilfældet for tilstedeværelsen af 

bilag IV arter i området, hvor det må antages, at der fortsat vil være velegnede refugier og 

fourageringsområder for områdets bilag IV arter. 

 

Samlet set er der derfor ikke offentlige interesser tilknyttet strækningen, som kan begrunde, at vandløbet 

skal bibeholdes som offentligt.  

 

Nedklassificering tager hensyn til samtlige afvandingsmæssige interesser, der er tilknyttet vandløbet det 

pågældende sted, idet den fremtidige vandløbsvedligeholdelse fortsat skal udføres, så vandføringsevnen 

ikke ændres, jf. § 27 i vandløbsloven.  

 

Nedklassificeringen er således foreneligt med vandløbslovens formålsparagraf.  

 
I forbindelse med overdragelsen opfylder kommunen sin vedligeholdelsesforpligtelse med grødeskæring i 

2021 i henhold til gældende regulativ og vedligeholdelsesterminer. Vandløbet vil således overdrages til 

private i regulativmæssig stand.  

Det forventes, at vandløbet overdrages til private bredejere med vedligeholdelsesforpligtelsen den 28. 

september 2021.  

Ved nedklassificeringen giver kommunen således bredejerne en rimelig tid til at planlægge 

gennemførelsen af vedligeholdelsen for vedligeholdelsessæsonen i 2022.  

Lovhjemmel 

Efter vandløbslovens § 10 (lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019) kan vandløbsmyndigheden 

bestemme, at et vandløb skal udgå af den hidtidige klasse.  

Bestemmelser vedrørende omklassificering af vandløb fremgår af bekendtgørelse nr. 838 af 27. juni 2016 

om klassifikation og registrering af vandløb. 

Efter § 3 i bekendtgørelsen kan vandløbsmyndigheden bestemme, at offentlige vandløb eller 

vandløbsstrækninger skal nedklassificeres til private vandløb, når de vurderes primært at tjene private 

formål.  

En afgørelse om nedklassificering skal ledsages af en dato, hvor vandløbet og dermed vedligeholdelsen 

overdrages til bredejeren, jf. § 3, stk. 4.  

Efter bekendtgørelsens § 3, stk. 5 skal vandløbet være vedligeholdt i overensstemmelse med regulativet 

for vandløbet på datoen for nedklassifikationen.  

Ved en nedklassificering overgår vedligeholdelsen fra det offentlige til private, idet vedligeholdelsen af 

private vandløb efter lovens § 35 påhviler bredejerne. 

Efter lovens § 27 skal vandløb vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller 

vandføringsevne ikke ændres. 



 

 

 

— 
Side 6 

Indsigelser i forbindelse med partshøring 

Der er som led i sagsbehandlingen foretaget partshøring af de involverede lodsejere.  Kommunen har ikke 

efterfølgende modtaget høringssvar fra lodsejerne.  

 
Klagevejledning  

Kolding Kommunes afgørelse om nedklassificering af vandløbet, Klokkeløb kan påklages til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet efter vandløbslovens § 80 af den, afgørelsen er rettet til samt enhver, der må 

antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, jf. lovens § 84. 

  

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt og er sat til den 9. august 2021. 

 

Indsendelse af klage  

En klage indsendes elektronisk via den såkaldte Klageportal. Et link hertil findes på Miljø- og 

Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk Klageportalen ligger på www.borger.dk og 

www.virk.dk, hvor man logger ind med fx NEM-ID.  

 

Klagen videresendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er 

indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden 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 på e-mail til vandloeb@kolding.dk eller med post 

til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding.  

Kolding Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer 

afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kontaktes på e-mail: nh@naevneneshus.dk  

 

Når man klager, skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og 

organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Klagen sendes først videre, når 

gebyret er betalt. 

 

Annoncering 

Afgørelsen annonceres offentligt på Kolding Kommunes hjemmeside. 

 

Venlig hilsen 

Kenn Langeløkke Christoffersen 

Biolog – Vandløbsmedarbejder 
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Kopi modtagere af afgørelsen 
 
Lodsejere langs med Klokkeløb, der nedklassificeres. 
 

Øvrige: 
 
Naturstyrelsen Trekantområdet, Førstballevej 2, 7183 Randbøl.  Email: tre@nst.dk. 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
dn@dn.dk. 
 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, v/ Esben Christoffersen, kolding@dn.dk. 
 

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk. 
 
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling, Kolding.kolding@dof.dk. 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsten, post@sportsfiskerforbundet.dk. 
 
Dansk Botanisk Forening, v/ Rasmus Fuglsang Frederiksen. rasmusfuglsangfrederiksen@gmail.com. 
 
Miljø- og Fødevareministeriet. Landbrugsstyrelsen. Nyropsgade 30, 1780 København V. mail@lbst.dk. 
 
Museum Sønderjylland. Aastrupvej 48. 6100 Haderslev. planer@msj.dk. 
 
Kolding Herreds Landbrugsforening, att. sektionsleder Lars Schmidt, Niels Bohrsvej 2, 6000 Kolding, 
las@khl.dk. 
 
Sønderjysk Landbrugsforening, att. Natur- og Vandløbskonsulent, Solveig Kappel, sok@slf.dk. 
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