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Høring efter vandløbsloven
Ansøgning om rørlægning af 50 meter grøft

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning fra Grundejerforeningen Viben om tilladelse til
rørlægning af ca. 55 meter grøft langs Vibevej, 4571 Grevinge, matrikel nr. 1h Lammefjorden,
Grevinge.
Projektet kræver tilladelse efter vandløbslovensi § 6 og § 17.
Høringen inklusiv udkast til tilladelsen offentliggøres på Odsherred Kommunes hjemmeside:
http://www.odsherred.dk/kommuneinformationer/hoeringer

Bemærkninger
Odsherred Kommune vurderer, at der i projektforslaget er taget de nødvendige hensyn til
vandløbets afstrømning og miljø og har derfor valgt at fremme projektforslaget.
Eventuelle bemærkninger til projektforslaget indsendes til Odsherred Kommune, Miljø og Teknik,
Nyvej 22, 4573 Højby eller vand@odsherred.dk
Bemærkningerne skal være Odsherred Kommune i hænde senest 14. december 2020.

Det videre forløb
Efter høringen vil Odsherred Kommune vurdere eventuelle indsigelser og justere projektforslaget
efter indsigelserne, hvis de er relevante for vandløbets afstrømning og miljø.
Efter eventuelle tilretninger efter indsigelser kaldes projektforslaget for et projekt.

Miljø og Teknik
Sag: 306-2020-9920
Dok: 306-2020-270190

Kontakt
Direkte: 59 66 60 77
graje@odsherred.dk

Odsherred Kommune
Nyvej 22
4573 Højby
59 66 66 66

vand@odsherred.dk
www.odsherred.dk

Inden projektet kan godkendes, skal der være givet nødvendige godkendelser efter anden
lovgivning, eksempelvis naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, ferskvandsfiskeriloven,
vandforsyningsloven og museumsloven. Hvis der ikke kan opnås de krævede godkendelser efter
andre love, fx naturbeskyttelsesloven, kan vandløbsmyndigheden ikke godkende projektet.
Der skal være opnået enighed om økonomiske spørgsmål, herunder bl.a. spørgsmål om
partsfordelinger og erstatninger. Uenighed om økonomiske spørgsmål afgøres af
Taksationsmyndighederne.

Udkast til tilladelse
Odsherred Kommune har modtaget ansøgning fra Grundejerforeningen Viben dateret 11. oktober
2020 om tilladelse til rørlægning af ca. 55 meter grøft langs Vibevej, 4571 Grevinge.
Tilladelse
Odsherred Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbslovensii § 6 og § 17 til rørlægning af ca.
55 meter grøft på matrikel nr. 1h Lammefjorden, Grevinge. Dels en strækning på 42 meter ud for
Vibevej 3 (matrikel nr. 1by) og Drosselvej 1 (matrikel nr. 1bæ) til Drosselvej (strækning 1).
Dels en strækning på 13,5 meter langs Drosselvej 2 (matrikel nr. 1ba) fra Drosselvej og til brønden
overfor Rylevej (strækning 2).
Udkast til vilkår
1. Grøftestrækningerne 1 og 2 rørlægges med fast rør Ø110 mm samt parallelt med det et
drænrør Ø100 mm.
2. Grøften fyldes herefter op med nøddesten/ærtesten samt ca. 10 cm jord øverst.
3. Der må ikke foretages beplantning så nær drænet, at der kan være fare for, at drænet
beskadiges eller tilstoppes.
4. Det skal sikres at der under gravearbejdet ikke tilføres sand/materialer til nedstrøms
liggende strækninger.
5. Såfremt arbejdet giver anledning til tilsanding af nedstrøms liggende strækninger, skal
ansøger sørge for at rense det op.
6. Grøftens vandføringsevne skal opretholdes under anlægsarbejdet.
7. Såfremt der skal anvendes tilkørt jord, skal jordflytningen anmeldes jf.
jordflytningsbekendtgørelsen.
a. Anmeldelsen skal ske senest 14 dage før flytning af jorden og via www.JordWeb.dk
. Bemærk at evt. analyser af jorden skal medsendes.
b. Tilkørt jord skal analyseres efter retningslinjerne i jordflytningsbekendtgørelsen.
c. Der må udelukkende anvendes klasse 0 jord.
d. Jorden må ikke indeholde nogen former for affald, herunder hører også
byggeaffald.
8. Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommunes Vandteam på
vand@odsherred.dk senest 2 måneder efter projektet er færdigt.
9. Færdigmeldingen skal indeholde de endelige anlægstegninger som udført med angivelse af
alle rørdimensioner og placering af brønde.
10. Arbejdet skal være udført inden 3 år fra dags dato.
Strækning 1
11. Der etables rensebrønd Ø315 mm ud for Vibevej 3.
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12. Det eksisterende drænrør skal tilsluttes den nye rensebrønd ud for Vibevej 3 på den ene
ende og det nye faste rør på den anden ende.
13. Der etableres rensebrønd Ø315 mm lige før Drosselvej.
14. Røret der er ført under Drosselvej skal tilsluttes den nye rensebrønd lige før Drosselvej på
den ene side og det faste rør samt drænrøret skal tilsluttes på den anden side (grøfte
siden).
Strækning 2
15. Det faste rør tilsluttes røret under Drosselvej i den ene ende og tilsluttes brønden ud for
Rylevej i den anden ende.
16. Drænrøret tilsluttes brønden ud for Rylevej.

Forhold til andre myndigheder
Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet
standses jf. museumslovensiii § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på
tlf. 25 52 83 83.
Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på
miljoe@odsherred.dk. Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på
tlf. 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på
tlf. 44 22 71 12.

Høringssvar
Projektforslaget har været i offentlig høring i perioden 16. november til 14 december 2020.
I høringsperioden er der indkommet følgende bemærkninger:
Odsherred Kommune har ikke modtaget bemærkninger til projektforslaget.
EVT Projektet er blevet tilrettet ud fra de indkomne høringssvar.

Redegørelse
Der har i de seneste år været flere tilfælde af oversvømmelser grundet tilstopning af drænrørene
på Vibevej. Der har desuden været flere tilfælde med biler, der er havnet delvist i grøften og ikke
kunne komme op igen.
Formålet med at rørlægge de ca. 55 meter grøft, der er på Vibevej, er dels at mindske risikoen for
tilstopning at de drænrør, som grøften er tilsluttet og dels at undgå biler, der kører i grøften, når
de viger for modgående trafik.
Projektet går ud på at rørlægge grøftestrækningen langs Vibevej 3 (og Drosselvej 1) (strækning 1)
samt grøften fra Drosselvej til brønden overfor Rylevej (strækning 2).
Strækning 1
Den ca. 42 meter lange grøft langs Vibevej 3 til Drosselvej rørlægges med fast Ø110 mm rør.
Der sættes en rensebrønd Ø315 mm, hvor rørlægningen starter og det eksisterende drænrør
opstrøms den nuværende grøft tilsluttes den nye rensebrønd. Det nye faste rør vil fungere, som
afløb fra den nye rensebrønd. Parallelt med det faste rør lægges et drænrør Ø110 mm.
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Der sættes en ny rensebrønd Ø315 mm ved Drosselvej, hvortil både det faste rør og drænrøret
tilsluttes. Afløbet fra den nye rensebrønd vil ske til det eksisterende rør under Drosselvej.
Se figur 1.

Figur 1 – Skitse fra ansøgningen over projektet.

Strækning 2
Den ca. 13,5 meter lange grøft fra Drosselvej til brønden overfor Rylevej rørlægges med fast Ø110
mm rør. Det faste rør tilsluttes røret under Drosselvej i den ene ende og den eksisterende brønd
overfor Rylevej i den anden ende.
Parallelt med det faste rør lægges et drænrør Ø110 mm, som ligeledes tilsluttes den eksisterende
brønd overfor Rylevej. Se figur 1.
Grøften fyldes herefter op med nøddesten/ærtesten samt ca. 10 cm jord øverst.

Afvandingssystemet
Afvandingssystemet er privat og starter ved grøften langs Grevinge Kanalvej. Langs Vibevej løber
vandet gennem rørlagte strækninger ca. 60 meter til udløb i grøft ud for Vibevej 3 og Drosselvej 1.
Under Drosselvej er der rørlagt, hvorefter der er 13,5 meter grøft. Herefter forløber vandløb ca.
500 meter rørlagt, skiftevis drænrør og faste rør langs Vibevej og Digevej.
Drænet fortsætter herefter ca. 120 meter mod syd ud over markerne, matrikel nr. 52a og 10a
Lammefjorden, Grevinge til udløb i grøft, som løber til Søkanalen.
Se figur 2 og 3.
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Figur 2 – Projektområdet ved Vibevej. Rørlagte strækninger er vist med rødt og grøfter er vist med
blåt. Målestok 1:1.000.

Figur 3 – Oversigtskort med kortlagte dræn/rørlagte vandløb vist med rødt og åbne vandløb med blåt.
Projektområdet er markeret med gul cirkel.
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Økonomi
Udgifter til projektet afholdes af ansøger, Grundejerforeningen Viben.

Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet
Vedligeholdelsen af den nye rørlagte grøft samt dræn og brønde langs Vibevej påhviler
Grundejerforeningen Viben.

Tidsplan
Arbejdet forventes udført i 2021-2022.

Annoncering
Tilladelsen er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside:
http://www.odsherred.dk/kommuneinformationer/hoeringer

Vurdering
Odsherred Kommune vurderer at denne lille forlængelse af rørlægningen ikke vil forringe
afvandingen fra de opstrømsliggende arealer, da der anvendes rørdimension svarende til
eksisterende rørlagte strækninger og grøftens bundbredde.
Grøften er ikke omfattet af Statens Vandområdeplaner og er ikke målsat eller omfattet af
naturbeskyttelsesloven. Grøften er i forvejen rørlagt på flere strækninger og Odsherred Kommune
vurderer at denne mindre forlængelse af rørlægningen ikke vil give anledning til en væsentlig
forringelse af grøftens miljø.
Beskyttet natur (§3)iv, bilag IV-arter og Natura 2000-område
Odsherred Kommune har vurderet at projektet ikke vil kunne have en væsentlig negativ påvirkning
på bilag IV arter eller disses yngle og rasteområder. Samtidig vurderes det at projektet heller ikke
vil kunne påvirke arter eller naturtypers bevaringstilstand i Natura 2000-områder. Det nærmest
beliggende Natura 2000-område er Udby Vig ca. 8 km øst for projektområdet.
I vurderingen er lagt vægt på projektets meget lokale karakter, som sikrer at en vidtrækkende
påvirkning er usandsynlig.
Kommunen vurderer samlet, at projektet ikke vil påvirke miljø eller afstrømning væsentligt og at
der derfor kan gives tilladelse til projektet.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
www.naevneneshus.dk
Klageportalen ligger også på www.borger.dk.
Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.
Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en
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lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen.
Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale
et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved
elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist.
Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.
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 Odsherred Kommune, Miljø og Teknik,
Nyvej 22, 4573 Højby eller pr. mail vand@odsherred.dk, der har truffet afgørelse i sagen.
Odsherred Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Hvem kan klage?
• Den, afgørelse er rettet til.
•
•

Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af:
Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund
Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vandteamet på tlf. 59 66 60 77.
Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.
Hvis der ikke indkommer klager indenfor klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens
udløb.
Venlig hilsen
Gry Annika Jensen
Naturgeograf

i

Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019
Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019
iii
Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014
iv
Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 240 af 13. marts 2019
ii

Kopi til
Ejere Vibevej 1, 4571 Grevinge
Ejere Vibevej 3, 4571 Grevinge
Ejere Drosselvej 1, 4571 Grevinge
Ejere Drosselvej 2, 4571 Grevinge
Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, nora@tams.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
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Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsted, post@sportsfiskerforbundet.dk
Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com
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