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Høring om lovliggørelse af udført vandløbsprojekt omfattende etablering af 
et nyt vandløb på matriklerne 1g Ll. Linde By, Hårlev og 1a Tryggevælde 
Hgd., Karise.

Ejendom: 1g Ll. Linde By, Hårlev
                 1a Tryggevælde Hgd., Karise.

Beliggende: Tryggevælde Å, station 13.800

Høringen omfatter godkendelse og lovliggørelse af en rørledning, der blev 
nyanlagt i forbindelse med et reguleringsprojekt som Storstrøms Amt udfør-
te i Tryggevælde Å i 2005.

Lovgrundlag:
Afgørelsen vil blive truffet med hjemmel i:

 Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 (Vandløbsloven1) 
o § 212 (Etablering af nyt vandløb)
o § 223 (Udgifter ved anlæg af nye vandløb afholdes af dem, 

der ønsker at medbenytte vandløbet)
o §624 (fastsættelse af nye bestemmelser)

 Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og –
restaurering m.v.

o § 55 (Etablering af nyt vandløb)

1 Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26.01.2017.
2 § 21. Nye vandløb må kun anlægges efter vandløbsmyndighedens bestemmelse, jf. dog § 3, 
stk. 2.
3 § 22. Udgifterne ved anlæg af nye vandløb afholdes af de grundejere, der ønsker anlægget 
udført, samt af de grundejere, der ønsker at medbenytte det.
4 § 62. Uanset at forholdene ved et vandløb eller anlæg tidligere er fastlagt ved aftale, eller at 
der tidligere er truffet afgørelse herom, kan der fastsættes nye bestemmelser vedrørende 
vandløbet eller anlægget, hvis de faktiske forhold har ændret sig, eller hvis den tidligere aftale 
eller afgørelse må anses for utilstrækkelig.
5 § 5. Nye vandløb, bortset fra dem der er nævnt i lovens § 3, stk. 2, må kun anlægges efter 
vandløbsmyndighedens bestemmelse.
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Kort oprids af baggrund:
Storstrøms Amt udarbejdede i 2005 et vandløbsreguleringsprojekt for gens-
lyngning af Tryggevælde Å på strækningen mellem jernbanebroen for Kø-
ge – Faxe Ladeplads banen og sammenløbet med Stevns Å. Projektet blev 
godkendt ved afgørelsen Tilladelse og dispensation til at gensno del af 
Tryggevælde Å, uden forudgående VVM-redegørelse af 18. oktober 2005.

I forbindelse med det overordnede projekt om genslyngning blev der ud-
ført et drænprojekt for at sikre afdræning af et område af matrikel 1g Ll. 
Linde By, Hårlev, så området kunne dyrkes på trods af genslyngningsprojek-
tet.

I projektbeskrivelsen Projektbeskrivelse for gensnoning af Tryggevælde Å 
ved Tryggevælde som der henvises til i projektgodkendelsen af 18. oktober 
2005 er der nævnt følgende om rørledningen: ”Dræn anlægges på matrik-
kel nr, 1g Li. Linde By, Hårlev. Samtidig tinglyses der ret til tæt ledning med 
udløb i Tryggevælde Å, Da ejendommen efter gensnoningen ikke vil have 
afløb direkte til den gensnoet Å”.

Vedlagt projektbeskrivelsen er der en skitse med forslag til et drænprojekt, 
der jf. noter på skitsen skal drøftes med ejeren af matrikel 1g Ll. Linde By, 
Hårlev. 

Der fremgår ikke yderligere oplysninger om rørledningen af hverken pro-
jektbeskrivelsen eller godkendelsen.

Rørledningen er heller aldrig blevet tinglyst. 

Faxe og Stevns Kommuner har besluttet at fremme en godkendelse og 
lovliggørelse af rørledningen efter vandløbslovens bestemmelser.

Myndighedens beslutning skyldes, at det vurderes, at forholdet vedr. rør-
ledningen ikke er fyldestgørende beskrevet i den oprindelige afgørelse, 
ligesom det heller ikke fremgår af projektbeskrivelsen eller godkendelsen 
på hvilke matrikler rørledningen ligger og derved hvem, der er part i sagen.

Projektets parter:
Udførende part:

Gl. Storstrøms Amt, Natur- og Plankontoret, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

Fysisk berørte parter:
Navn Adresse Matrikel nr. Ejerlav

Kai Meyer Præstemarken 61,
4652 Hårlev 1g Ll. Linde By, Hår-

lev

Christian Ivar 
Danneskiold 
Lassen

Holmegaard 
Gods

Holmegaard 
Hovedbyg 1 th,
4684 Holmegaard

1a Tryggevælde 
Hgd., Karise
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Beskrivelse af vandløbet:
Klassifikation: Rørledningen er et unavngiven privat vandløb.

Målsætning: Rørledningen er ikke målsat i henhold til Vand-
områdeplan 2015-2021. Det er Kommunernes 
vurdering, at drænet heller ikke i fremtiden vil 
blive målsat.

NBL § 3: Rørledningen er ikke omfattet af § 3 i naturbe-
skyttelsesloven6.

Fysiske forhold: Ø110 mm tæt rørledning.

Projektets lokalitet:
Matr. nr.: 1g Ll. Linde By, Hårlev – Stevns Kommune

1a Tryggevælde Hgd., Karise – Faxe Kommune

Natura2000: Projektområdet ved Tryggevælde Å er ikke be-
liggende inden for et Natura2000-område.

Figur 1: Oversigtskort. Den røde cirkel markerer området, der er drænet på 
matrikel 1g Ll. Linde By, Hårlev ifm. projektet vedr. genslyngning af 
Tryggevælde Å. Den røde linje markerer rørledningen på matrikel 1a 
Tryggevælde Hgd., Karise, der leder drænvandet til udløb i Trygge-
vælde Å. Målestok er angivet i nederste højre hjørne.

6 Bekendtgørelse nr. 240 af 13.03.2019 af lov om naturbeskyttelse.



Side 4 af 11

Figur 2: 2018 luftfoto. Den røde cirkel markerer området, der er drænet på 
matrikel 1g Ll. Linde By, Hårlev ifm. projektet vedr. genslyngning af 
Tryggevælde Å. Den røde linje markerer rørledningen på matrikel 1a 
Tryggevælde Hgd., Karise, der leder drænvandet til udløb i Trygge-
vælde Å. Matrikelskel er angivet ved de gule streger. Målestok er 
angivet i nederste højre hjørne.

Projektets indhold:
Beskrivelse:

Projektet vedr. genslyngning af Tryggevælde Å afskar muligheden for dræ-
ning af området, der er markeret med den røde cirkel på figur 1 og 2.

For at bibeholde muligheden for fortsat at kunne afdræne og dyrke områ-
det, blev der udført et drænprojekt på matrikel 1g Ll. Linde By, Hårlev. Der 
blev anlagt en tæt Ø110 mm ”transportledning”, markeret med den røde 
linje på figur 1 og 2, der ledte drænvand fra matrikel 1g Ll. Linde By, Hårlev 
hen over matrikel 1a Tryggevælde Hgd., Karise til udløb i Tryggevælde Å 
på matrikel 1a.

Baggrund for lovliggørelsen:
 Tilladelse og dispensation til at gensno del af Tryggevælde Å, uden 

forudgående VVM-redegørelse af 18. oktober 2005.

 Projektbeskrivelse for gensnoning af Tryggevælde Å ved Trygge-
vælde, udateret.

 Drænkort, udateret.

Vilkår i forbindelse med den vandløbsretlige lovliggørelse af rørledningen:
1. Krav til udførelse og drift: 
Projektet skal forblive som udført og beskrevet i ovenstående projektbeskri-
velse med tilhørende kortmateriale og skitser samt på følgende vilkår:

 Denne lovliggørelse og godkendelse af rørledningen omfatter kun 
det beskrevne projekt. Hvis der skal anlægges yderligere nye dræn 
eller hvis der skal udføres reguleringer af det eksisterende vil dette 
kræve indsendelse af ansøgninger med projektbeskrivelser og ny 
sagsbehandling.
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2. Økonomi:
Økonomien til det overordnede projekt samt etablering af dræn og tæt 
rørledning blev afholdt af Gl. Storstrøms Amt, Natur- og Plankontoret, 
Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

3. Tidsplan for udførelse:
Projektet blev udført i 2005/2006.

4. Vedligeholdelse:
Enhver vedligeholdelse af drænene på matrikel 1g Ll. Linde By, Hårlev på-
hviler jf. vandløbslovens § 357 den til enhver tid værende ejer af matriklen, 
hvor ledningen er beliggende.

Jf. § 22 i vandløbsloven, så afholdes udgifterne ved anlæg af nye vandløb 
af de grundejere, der ønsker vandløbet anlagt samt af de grundejere, der 
ønsker at medbenytte anlægget.

For at kunne aflede drænvandet fra matrikel 1g Ll. Linde By, Hårlev beko-
stede gl. Storstrøms Amt anlæggelse af den tætte ”transportledning” hen 
over matrikel 1a Tryggevælde Hgd., Karise. Ejeren af matrikel 1a Trygge-
vælde Hgd., Karise har ingen interesse i rørledningen, da det er en tæt rør-
ledning uden dræneffekt. 

I henhold til vandløbslovens § 22, så påhviler udgiften til vedligeholdelse af 
rørledningen på 1a Tryggevælde Hgd., Karise ejeren af matrikel 1g Ll. Linde 
By,Hårlev, der medbenytter rørledningen.

Der skal ske tinglysning af adkomstret til vedligeholdelse af rørledningen på 
anden mands jord. 

Myndighedens vurdering:
Selve rørledningen hen over matrikel 1a Tryggevælde Hgd., Karise er at 
betragte som lovlig, da den er anlagt som en del af det overordnede pro-
jekt, der er godkendt med godkendelsen af 18. oktober 2005. Rørledningen 
er kort nævnt i den tilhørende projektbeskrivelse, men mangelfuldt beskre-
vet.

Den primære årsag til nærværende lovliggørelse er en fastlæggelse af 
rørledningens beliggenhed og derved hvilke matrikler og grundejere, der er 
part i sagen samt fastlæggelse af vedligeholdelsesansvaret for rørlednin-
gen, da vandløbsmyndigheden har vurderet, at den oprindelige godken-
delse har været mangelfuldt beskrevet på disse punkter.

Rørledningen blev anlagt for at aflede drænvandet fra matrikel 1g Ll. Linde 
By, Hårlev. Af tekniske årsager blev der ført en knap 970 meter lang rørled-
ning hen over matrikel 1a Tryggevælde Hgd., Karise langs den genslynge-
de delstrækning af Tryggevælde Å indtil ledningens udløb i Tryggevælde 
Å. Rørledningen er anlagt som en tæt ”transportledning”, hvilket vil sige, at 
ejeren af matrikel 1a Tryggevælde Hgd., Karise ikke har gavn af ledningen, 
da den ikke har nogen dræneffekt, ligesom der ikke er forbeholdt ret til 
påkobling. Ledningen er udelukkende anlagt for at bibeholde dræningen 
af et område af 1g Ll. Linde By, Hårlev. Jf. vandløbslovens § 22, så er dette 
at betragte som medbenyttelse. Da ejeren af matrikel 1g Ll. Linde By, Hårs-

7 § 35. Vedligeholdelsen af private vandløb påhviler bredejerne, medmindre der efter stk. 3 
eller efter § 36 er truffet anden bestemmelse.
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lev er enebenytter af rørledningen tilfalder pligten for og udgifterne til rør-
ledningens vedligeholdelse ham alene.

Der er i projektbeskrivelsen Projektbeskrivelse for gensnoning af Tryggevæl-
de Å ved Tryggevælde nævnt, at der skulle tinglyses ret til den tætte led-
ning. Dette er midlertidigt ikke blevet gjort. Det er en betingelse for at eje-
ren af matrikel 1g Ll. Linde By, Hårslev kan udføre vedligehold af rørlednin-
gen på anden mands jord, at der sker tinglysning af adkomstretten til led-
ningen. 

Det er kommunernes vurdering som vandløbsmyndighed, at det udførte 
projekt ikke har haft afstrømningsmæssige eller miljømæssige konsekvenser. 
Forholdet har været eksisterende siden 2005/2006, dvs. 13-14 år.

Lovliggørelsessagen sendes nu i høring hos parter, interessenter og interes-
seorganisationer i 4 uger.

Aktindsigt:
Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør Forvaltningslovens8 § 
9, Stk. 19.

Du kan få aktindsigt i sagen, det vil sige se sagens dokumenter og få kopi 
af dem. Det kan aftales på tlf. 56 20 30 64 eller med sagsbehandler.

Høring og godkendelse efter anden lovgivning:
Denne høring om godkendelse og retslig lovliggørelse omhandler kun for-
hold, der behandles med hjemmel i vandløbsloven. En eventuel godken-
delse og lovliggørelse omfatter ikke samtidig godkendelse efter anden lov-
givning. 

Projektet er ikke vurderet i forhold til naturbeskyttelsesloven, da rørlednin-
gen ikke er omfattet af § 3 og da det er kommunernes vurdering, at etab-
lering af rørledningen ikke har medført nogen påvirkning af den § 3-beskyt-
tede strækning af Tryggevælde Å, som er recipient.

Faxe og Stevns Kommune har ikke vurderet projektet i henhold til § 21, Stk. 1 
i Bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingslo-
ven). Kommunernes beslutning bygger dels på, at nyanlæg af vandløb 
ikke er listet som noget, der skal VVM-screenes og dels vurderede gl. Stor-
strøms Amt, at det overordnede projekt ikke var VVM-pligtigt.

Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder og bilagsarter:
I henhold til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning 
og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyt-
telse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen) § 6 skal alle planer og projek-
ter, der kan påvirke et Natura 2000-område, underkastes en vurdering af, 
om planen eller projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og 
projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Hvis det ikke kan 
udelukkes, at planen eller projektet kan medføre en væsentlig påvirkning 
skal myndigheden jævnfør habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2 foretage en 
nærmere konsekvensvurdering af planen eller projektets påvirkninger af 

8 Bekendtgørelse nr. 433 af 22.04.2014 af forvaltningsloven
9 § 9. Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvalt-
ningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter.
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Natura 2000-området, under hensyn til bevaringsmålsætningen for det på-
gældende område. Viser vurderingen, at planen eller projektet vil skade 
det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles tilladel-
se, dispensation eller godkendelse til det søgte. Jf. § 7, Stk. 7, punkt 3 er 
anlæg af nye vandløb omfattet af § 6.

Bilag IV i habitatdirektivet indeholder en liste over udvalgte dyre- og plan-
tearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både in-
denfor og udenfor Natura 2000-områderne. Disse arter betegnes i det føl-
gende som bilag IV-arter. I forhold til bilag IV-arter skal det sikres, at det an-
søgte projekt ikke forsætligt forstyrrer bilag IV-arter i deres naturlige udbre-
delsesområde eller beskadiger eller ødelægger arternes yngle- og rasteo-
mråde i arternes naturlige udbredelsesområde. Det er ikke tilladt at gen-
nemføre projekter, der kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteom-
råder for disse arter. Forudsætningen for dette er, at den økologiske funk-
tionalitet af et yngle– eller rasteområde for bilag IV-arter opretholdes på 
mindst samme niveau som hidtil.

Indledningsvist er der blevet foretaget en screening af, hvilke Natura 2000-
områder, der ligger nærmest projektområdet og derved potentielt kan 
påvirkes af projektet.

Dernæst er der foretaget en såkaldt væsentlighedsvurdering, hvor væsent-
ligheden af eventuelle påvirkninger fra projektet vurderes i forhold til de 
naturtyper og arter, der er udpegningsgrundlag for de Natura 2000-områ-
der, der vil kunne berøres af projektet.

Projektområdet ved Tryggevælde Å er ikke beliggende i et Natura 2000-
område.

Det nærmeste beskyttede område er Natura 2000-område nr. 149 Trygge-
vælde Å. Natura 2000-området udgøres af Habitatområde H132.

Udpegningsgrundlaget for det beskyttede område er vist i den nedenstå-
ende figur 3.

Figur 3: Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag 
for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som 
benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * 
angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Fra Natura 2000-
plan 2016-2021 – Tryggevælde Å. Natura 2000-område nr. 149. Habi-
tatområde H132. Fra Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen.

Den tætte rørledning udmunder i Tryggevælde Å ca. 870 vandløbsmeter 
fra yderkanten af Natura 2000-området. Forholdet har været eksisterende 
siden 2005/2006 og det vurderes ikke at have haft negativ indflydelse på 
det beskyttede område.
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Jævnfør naturdata10 på Danmarks Miljøportal er der registreret butsnudet 
frø (Rana temporaria) i området, hvor den tætte rørledning er lagt. Butsnu-
det frø er en bilag IV-art. Der er ikke registreret andre bilagsarter eller rød-
listearter i eller ved området.

Ifølge Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007: Håndbog om arter på habitatdi-
rektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning. Danmarks Mil-
jøundersøgelser, Aarhus Universitet. – Faglig rapport fra DMU nr. 635. 226 s.11 
er der potentielt følgende bilag IV-arter i samme UTM-kvadrat som projekt-
området er beliggende i: langøret flagermus, sydflagermus, skimmelfla-
germus, dværgflagermus, stor vandsalamander, spidssnudet frø og spring-
frø.

Det er Faxe og Stevns Kommunes vurdering, at etablering af den tætte 
rørledning i forbindelse med genslyngningen af delstrækningen af Trygge-
vælde Å ikke har påvirket områdets økologiske funktionalitet som levested 
samt yngle– og/eller rasteområde for bilag IV-arter.  

Godkendelsesprocedure:
Godkendelsen i forbindelse med den retslige lovliggørelse af etableringen 
af det nye vandløb, den tætte rørledning, behandles efter vandløbslovens 
bestemmelser med 4 ugers høringsperiode og derefter 4 ugers klageperio-
de på selve godkendelsen

Kommunernes fremme af den retslige lovliggørelse offentliggøres på Faxe 
Kommunes hjemmeside d. 5. august 2020.

Bemærkninger eller indsigelser til projektet skal senest d. 7. september 2020, 
fremsendes til Faxe Kommune, Center for Plan & Miljø, Natur, Frederiksgade 
9, 4690 Haslev. Eller via e-post til naturogmiljoe@faxekommune.dk att. Anne 
Planeta Etzerodt

Med venlig hilsen

Anne Planeta Etzerodt
Natur- og vandløbsmedarbejder
Faxe Kommune

Casper Pedersen
Natur- og miljømedarbejder
Stevns Kommune

10 https://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch 
11 http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf

mailto:naturogmiljoe@faxekommune.dk
https://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch
http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf
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Kopi af denne afgørelse er sendt til:

Kai Meyer – ejer af matrikel 1g Ll. Linde By, Hårlev

Christian Ivar Danne-skiold Lassen – ejer af matrikel 1a Tryggevælde Hgd., Karise

Miljøstyrelsen mst@mst.dk 

Miljøstyrelsen Storstrøm sto@mst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening dnfaxe-sager@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforening Faxe faxe@dn.dk 

Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 

Friluftsrådet Region Øst oestsjaelland@friluftsraadet.dk 

Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk 

Dansk Ornitologisk Forening Faxe faxe@dof.dk 

Slots- og Kulturstyrelsen post@slks.dk 

Danmarks Jægerforbund sager@jaegerne.dk 

Fiskeriinspektorat Øst inspektoratoest@lfst.dk 

Museum Sydøstdanmark faxe@museerne.dk 

Kystdirektoratet kdi@kyst.dk 

Ferskvandsfiskeriforeningen nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskeforbundet.dk   

Sportsfiskerforbundet Sydsjælland sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk

Sportsfiskerforbundet v/ Lars Thygesen lbt@sportsfiskerforbundet.dk 

Dansk botanisk forening nbu@snm.ku.dk 

mailto:mst@mst.dk
mailto:sto@mst.dk
mailto:dnfaxe-sager@dn.dk
mailto:faxe@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:oestsjaelland@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:faxe@dof.dk
mailto:post@slks.dk
mailto:sager@jaegerne.dk
mailto:inspektoratoest@lfst.dk
mailto:faxe@museerne.dk
mailto:kdi@kyst.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:post@sportsfiskeforbundet.dk
mailto:sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:nbu@snm.ku.dk
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Oplysninger om vores behandling af dine per-
sonoplysninger mv.
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Faxe Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi 
har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon: 56 20 30 00
CVR-nr.: 29184875

Du kan vælge at kommunikere elektronisk med Faxe Kommune. Du kan kommuni-
kere
sikkert med Digital Post via borger.dk, hvor du skal logge på med NemID eller Digital
Signatur. Du kan også sende en e-mail til kommunen@faxekommune.dk. Denne 
forbindelse
er dog ikke sikker, så send ikke fortrolige/følsomme oplysninger til denne mailadres-
se.

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkom-
men til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 Personligt eller pr. brev til ovenstående adresse, att. ”databeskyttelsesråd-
giver”

 Telefonisk på telefonnummer 56 20 30 00, bed om at tale med databeskyt-
telsesrådgiveren

 Digital Post via borger.dk til Faxe Kommune, vælg ”DBR” (databeskyttelses-
rådgiver)

 E-mail: DBR@faxekommune.dk. Bemærk: send ikke fortrolige/følsomme op-
lysninger til denne mail, da den ikke sendes via en sikker forbindelse.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 Faxe Kommune er myndighed for vandløbsloven til udarbejdelse af afgø-
relser så som afslag, tilladelser, dispensationer og godkendelser. 

 Afgørelser vil blive offentliggjort på vores hjemmeside med de almindelige 
personoplysninger oplysninger, som du har oplyst i din ansøgning, herunder 
navn og adresse. Ejer oplysninger på afgørelsens parter vil også fremgå af 
afgørelsen og således også blive offentliggjort på vores hjemmeside. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
 Vandløbsloven 


4. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 Almindelige personoplysninger.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
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 Klageberettigede myndigheder efter vandløbsloven og naturbeskyttelses-
loven.

Se ovenfor om offentliggørelse af ansøgninger, dispensationer og tilladelser.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Adresser til udsendelse samt ejer oplysninger trækkes fra CPR registret, andre perso-
noplysninger modtages fra dig selv eller andre.

7. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i henhold til gældende journaliserings- og 
arkiveringsregler.

8. Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis du har givet samtykke efter databeskyttelseslovgivningen, har du til enhver tid 
ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de 
kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vo-
res behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte 
samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit 
samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores 
behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du 
kontakte os. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række 
yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for 
vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begræn-
set. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle 
oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at 
retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en 
person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af 
dine personoplysninger. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registrere-
des rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, 
vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger 
på www.datatilsynet.dk.
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