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Offentlig høring for nedklassificering af Turøgårdløbet fra station 1.490 til 
station 1.711 

Faxe Kommunes Teknik & Miljøudvalg har på deres møde den 25. 
september 2019 besluttet at nedklassificere en strækning af det offentlige 
vandløb Turøgårdløbet. Et vandløb er ejet af dem, som ejer jorden. Hidtil 
har vandløbet været klassificeret som offentligt, hvilket betyder at 
kommunen har påtaget sig vedligeholdelsen. Vandløbsstrækningen, der 
skal nedklassificeres til privat vandløb, fremgår af kortet nedenfor. 

 

 
 
 
Nedklassificeringen af vandløbet betyder, at bredejer i fremtiden får 
ansvaret for at vedligeholde sin del af vandløbet på sin jord. 
 

 

Postadresse: 
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev 
 
Telefon 56203000 
 
www.faxekommune.dk 
 
Kontoradresse: 
Frederiksgade 9 
4690 Haslev 
 
Direkte 56203061 
lhaua@faxekommune.dk 
 
Dato 8. oktober 2019 
 

Center for Plan & Miljø 
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Lovgivning 
Nedklassificering af vandløb behandles efter Bekendtgørelse af lov om 
vandløb1 §10 og Bekendtgørelse om klassifikation og registrering af 
vandløb2  §3. Det fremgår heraf, at kommunen kan træffe afgørelse om, at 
offentlige vandløb skal nedklassificeres til private vandløb, når de vurderes 
primært at tjene private formål med hensyn til vandafledning. 
 
Vandløbsstrækningen, der er beskrevet i titlen, lever op til dette kriterie. 
 
Nedklassificering af vandløbet 
Faxe Kommunes Teknik & Miljøudvalg har besluttet at nedklassificere 
vandløbet fra et offentligt vandløb til et privat vandløb. Dermed kommer 
følgende til at gælde: 
 

 Den fremtidige vedligeholdelse af vandløbet – og udgiften hertil – 
overgår fra Faxe Kommune til de pågældende bredejere / 
lodsejere. 

 Faxe Kommune ”afleverer” vandløbet i vedligeholdt stand. Med 
vedligeholdt stand menes, at vandløbet overholder de i regulativet 
fastsatte dimensioner og at det er vedligeholdt efter 
regulativmæssig standard på overleveringstidspunktet. 

 Faxe Kommune forventer, at bredejerne vedligeholder vandløbet i 
overensstemmelse med Vandløbsloven og vejledning om 
vedligeholdelse af private vandløb, der ligger på Faxe Kommunes 
hjemmeside: https://www.faxekommune.dk/borger/teknik-
miljoe/vandmiljoe/vandloeb/vedligeholdelse-af-private-vandloeb 

 
Offentlig høring 
Forslaget annonceres den 8. oktober 2019 på Faxe Kommunes 
hjemmeside: https://www.faxekommune.dk/aktuelt/hoeringer 
 
Der henvises til høringen i Haslev-Faxe Posten samme dag. Høringsperioden 
er 4 uger fra offentliggørelsen af forslaget. Det betyder, at vi skal have 
eventuelle bemærkninger senest den 5. november 2019. Bemærkninger til 
forslaget indsendes skriftligt til Faxe Kommune, Natur & Miljø, på mail 
naturogmiljoe@faxekommune.dk. 
 
Det videre forløb 
Eventuelle bemærkninger vil indgå i sagens videre behandling efter den 
offentlige høring. Derefter træffer kommunen den endelige afgørelse. 
 
Afgørelsen skal angive en dato for overdragelsen af vandløbet som 
værende nedklassificeret til et privat vandløb. 
 
Afgørelsen i sagen forventes at foreligge i slutningen af 2019. Det meddeles 
skriftligt, når afgørelsen foreligger. 
 
Der vil være mulighed for at klage over Faxe Kommunes afgørelse. 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen bliver offentliggjort. 
Klageberettiget er bl.a. den, afgørelsen er stilet til. Klager har opsættende 
virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet beslutter andet.  
 
 

                                                 
 
1 LBK nr. 127 af 26. januar 2017 
2 LBK nr. 838 af 27. juni 2016 
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Eventuelle spørgsmål 
Spørgsmål kan rettes til naturmedarbejder Linda Hau Andersen på mail 
lhaua@faxekommune.dk eller på telefon 56 20 30 09. 
 
 
 
 
 
Underretning / Orientering om høringen 
Høringen er sendt til berørte lodsjere 
 
Desuden er høringen sendt til orientering til: 
Danmarks Naturfredningsforening 
Danmarks Naturfredningsforening lokalafd. Faxe 
Friluftsrådet 
Region Øst Friluftsrådet v/Poul Petersen 
Museum Sydøstdanmark 
Dansk Ornitologisk Forening 
Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Faxe 
Ferskvandsfiskeriforeningen, v/ Niels Barslund 
Naturstyrelsen 
Naturstyrelsen Storstrøm 
Slots- og Kulturstyrelsen 
Fiskeriinspektorat Øst, Fiskeristyrelsen 
Danmarks Sportsfiskerforbund 
Danmarks Jægerforbund 


