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Baggrund 
 

Forespørgsel 
Du har på vegne af Norplan Entreprise A/S den 27. januar forespurgt Halsnæs Kommune om 
muligheden for at midlertidigt at aflede oppumpet vand til / medbenytte Fladvandsgrøften 
(offentligt vandløb)  i forbindelse med etablering af en kloakstikledning til Peder Oxesvej 14.  
Du har endvidere mundtligt oplyst, at du skulle arbejde i 2 meters dybde og derfor ønskede at 
pumpe tørt til ca. 2½ meters dybde. 
 
Forespørgslen blev den 28. januar konkretiseret mht. periode, vandmængder og hastighed 
foruden, hvilke tiltag du forestillede dig at etablere for at sikre mod oversvømmelse og aflejring. 
Svaret var dengang hurtigst muligt i ca. 48 timer, med 11-20 m3 i timen det første døgn og 
derefter 11-14 m3 i døgnet. Mht. sikringstiltag ville du sætte 2 folk til at overvåge vandspejlet og 
anvende sedimentcontainer. 
 

Besigtigelse og teoretisk beregning 
På basis af oplysningerne, valgte kommunen den 29. januar at måle vandspejlet forskellige 
steder i Fladvandsgrøften med henblik på at beregne effekten, hvis der blev tilledt vand i de 
ønskede mængder. Beregningerne viste, at hvis udledningen skete samme dag, at  
 
20 m3/time svarende til 5,5 l/s ville oversvømme terrænet langs grøften 
15 m3/time svarende til 4 l/s ville få vandspejlet i grøften op til terræn 
11 m3/time svarende til 3 l/s burde teoretisk ikke medføre oversvømmelse langs 
Fladvandsgrøften. 
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Du fik derfor at vide, at hvis du ikke fandt en anden måde at komme af med det oppumpede 
vand på, kunne kommunen lave en afgørelse med 4 ugers klagefrist, men at du måtte forvente 
strenge vilkår i tilknytning til en evt. tilladelse, herunder at medbenyttelse ikke måtte ske mens 
det regner kraftigt eller hvis vandspejlet stod endnu højere. Endvidere blev det oplyst, at 
du/firmaet ville blive erstatningsansvarlige for skader som medbenyttelsen måtte medføre.  
 

Ansøgning om medbenyttelse i april 
Du vendte den 17. februar tilbage med en egentlig ansøgning, hvor du angiver uge 17 (20.-24. 
april) som den periode, der ønskes tilladelse til en midlertidig medbenyttelse, såfremt et 
opstartsmøde med nye vandspejlsmålinger ikke satte stop for det. Du anfører dog også, at hvis 
det danske vejr fortsætter, vil kloakprojektet blive udskudt yderligere. Du vedlagde endvidere et 
kort med placering af slange fra Peder Oxesvej 14 til Fladvandsgrøften. Du har i forbindelse 
med ansøgningen oplyst, at du er sindet at overvåge vandspejlet i grøften med enten folk på 
stedet eller en alarm med føler koblet op til en vagtordning. 
 
Desværre er det ikke regn, vi har manglet siden. Halsnæs Kommune har derfor valgt at lave en  
medbenyttelsestilladelse på en række vilkår, herunder et vilkår om en konkret vurdering på et 
opstartmøde umiddelbart inden den ønskede anlægsperiode. 
 

Afgørelse 
 
Der meddeles hermed godkendelse af midlertidig oppumpning af grundvand fra byggegrube på 
Peder Oxesvej 14 til det offentlige vandløb Fladvandsgrøften i uge 17 eller senere, hvis 
vandløbs- og nedbørsforholdene ikke kan klare medbenyttelse i uge 17. Godkendelsen gives 
efter vandløbsloven § 38 (LBK nr. 1217 af 25/11/2019) på følgende vilkår: 
 

1. Deltagelse i et opstartsmøde med vandløbsmyndigheden (Halsnæs Kommune) 
umiddelbart inden den ansøgte medbenyttelsesperiode, hvor det afklares, om der 
teoretisk er mulighed for medbenyttelse uden at oversvømme grunde langs 
Fladvandsgrøften. 

2. Da vejret kan være meget ustabilt i april, må vandspejlet ved medbenyttelsen ikke 
komme nærmere end 10 cm på kronkant noget steds langs Fladvandsgrøften. (Det 
giver en buffer, hvis en pludseligt tordenbyge skulle forekomme i anlægsperioden). 

3. Konstant overvågning af grøftens vandspejl i forbindelse med medbenyttelsen, der 
sikrer at tilledningen af oppumpet vand stoppes, hvis vandspejlet noget steds 
langs grøften kommer tættere end 10 cm på kronekant. 

4. På opstartmøde vil der blive talt om den forventede mulige medbenyttelseshastighed på 
dagen set i forhold til en ny teoretisk beregning, men uanset teoretiske beregninger vil 
vilkårene 2 og 3 vægte højere. 

5. Der må ikke ske medbenyttelse af grøften under kraftig regn eller umiddelbart 
efter/dagen efter en større mængde nedbør. 



 

 

6. Oplysning af telefonnummer, som bekymrede ejere af lavtliggende grunde, kan ringe til 
hele døgnet for at få stoppet medbenyttelsen, hvis vandspejlet i grøften pludseligt stiger. 
Ansøger har på forhånd oplyst dette telefonnummer: 31189070. 

7. Der må ikke ske tilførsel af fast materiale til grøften, hvorfor der skal anvendes 
sedimentcontainer el. lign. inden udledning til grøften. 

8. Medbenyttelsen må ikke medføre erosion af brinker i Fladvandsgrøften 
9. Afhjælpning af evt. skader på og ved grøften skal være afhjulpet af ansøger senest en 

uge efter at medbenyttelsen er ophørt. Dog skal skader, der hindrer afledning af vand i 
grøften afhjælpes med det samme. 

10. Såfremt det første opstartsmøde ender med, at medbenyttelsen skydes til et senere 
tidspunkt, vil der skulle ske deltagelse i et nyt opstartsmøde med 
vandløbsmyndigheden. 

11. Færdigmelding til Halsnæs Kommune som vandløbsmyndighed ved ophør af 
oppumpningen og medbenyttelsen. 

12. Færdigmelding til Halsnæs Kommune for reparation af mindre skader i eller langs 
Fladvandsgrøften. 

En klage har opsættende virkning. 
Bemærk, at i henhold til vandløbsloven har en klage opsættende virkning (§ 82 stk. 6), med 
mindre klagenævnet beslutter andet. Dvs. at godkendelsen til medbenyttelse må ikke udnyttes 
før klagenævnet har godkendt afgørelsen. 

Erstatning 
I henhold til dansk retspraksis, er skadevolder erstatningspligtig for forhold, der har medført 
skade hos anden part, hvis skaden har medført tab. 
 

Afledning henover privat grund 
Tilladelsen til at aflede vandet fra Peder Oxesvej 14 henover andre private grunde til Flad-
vandsgrøften skal opnås af de relevante grundejere og er kommunen uvedkommende. An-
søgningen er vedlagt denne kortskitse, der viser, at afledningen vil ske via Peder Müllersvej 12: 
 

 



 

 

 

Vandløbsloven og miljøbeskyttelsesloven 
 
Fladvandsgrøften er et offentligt vandløb, som Halsnæs Kommune vedligeholder.  
 
Den frie dræningsret til åbne vandløb gælder ikke, når vandet pumpes til vandløbet, eller når 
der ikke er tale om den direkte bredejer til vandløbet.  
Ansøgningen er derfor behandlet efter vandløbslovens § 38 (kapitel 9): 

Private anlæg 

§ 38. Private udpumpningsanlæg til brug for afvanding må ikke etableres eller ændres, 
herunder driftsmæssigt, uden vandløbsmyndighedens godkendelse. § 44, stk. 1, og §§ 45 og 
46 finder tilsvarende anvendelse på disse anlæg. 
 
 
Udledning er omfattet af miljøbeskytterlsesloven. Spildevandsmyndigheden (min kollega 
Nicole) har udtalt følgende i forhold til ønsket om oppumpning og medbenyttelse fra Peder 
Oxesvej 14: 
 
Der er ikke påvist forurening i eller omkring matriklen. Derudover er området spildevands 
kloakeret, langt fra befærdet vej og landbrug eller industri. Indholdet af miljøfremmede stoffer 
og næringsstoffer burde være meget lavt. Der burde ikke være grund til bekymring for indholds 
stoffer i vandet. Så tænker at krav om forsinkelse og sedimentcontainer burde være rigeligt. 
 

Andet 
I praksis forventer vandløbsmyndigheden at udstede et bemyndigelsesbrev til Norplan 
Entreprise A/S til at færdes til fods i arbejdsbæltet (8 m bredt) langs det offentlige vandløb 
Fladvandsgrøften i medbenyttelsesperioden for tilsyn af vilkårene 2-3 efter endelig afgørelse. 
 

Klagevejledning 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagen skal indgives senest den 6. april 2020. 
 
Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på 
klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Halsnæs Kommune 
via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for 
virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. 
 
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Halsnæs Kommune. Hvis Halsnæs 
Kommune fastholder afgørelsen, sender Halsnæs Kommune klagen videre til behandling i 
nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 



 

 

 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, 
medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at 
bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge 
klageportalen. Se mere om betingelserne for at blive fritaget på nævnets hjemmeside. 
 

Klagefrist 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en 
lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 
 
Klageberettigede i henhold til vandløbsloven: 
§ 84. Vandløbsmyndighedens afgørelser kan påklages af: 
1) den, afgørelsen er rettet til, 
2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald og 
3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. 
Stk. 2. Afgørelser efter kapitel 5 vedrørende regulativer for offentlige vandløb kan desuden påklages af 
1) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
2) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 
3) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
Stk. 3. Afgørelser efter kapitel 11 a kan påklages af 
1) de personer m.v., der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, og 
2) de foreninger og organisationer, der er nævnt i stk. 2. 
Stk. 4. Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager 
efter kapitlerne 6, 7 og 8 efter miljøministerens nærmere bestemmelse. 
Stk. 5. Ved klage efter stk. 2, nr. 2 og 3, jf. stk. 3, nr. 2, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet kræve, at 
foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter eller 
på anden måde. 
 
Denne afgørelse sendes i kopi til ejer af Peder Oxesvej 14, grundejere langs Fladvandsgrøften 
(dvs. fra krydset Knud Rasmussensvej/Aswarthevej til Pilevangsvej) vist på kortudsnittet samt 
grundejere i bluespotområdet 2016 i den øvre ende af Fladvandsgrøften på 
www.klimatilpasning.dk ved ekstremregn på 15 mm.  
 



 

 

 
 
 
Venlig hilsen 

Stine Holm 
Landskabsarkitekt 
Telefon 47 78 40 00 
mail@halsnaes.dk 
www.halsnaes.dk 


