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Partshøring for nedklassificering af Slimminge Å fra station 0 til station 2.000

Som et resultat af budgetlægningen ønsker Køge Kommune at nedklassificere det 
offentlige vandløb. Det er et vandløb, der er ejet af dets lodsejere og som hidtil har 
været klassificeret som offentligt. Vandløbet eller vandløbsstrækningen, der skal 
nedklassificeres, fremgår i mørkeblå streg af kortet nedenfor.

Køge Kommune har gennemgået de offentligt vedligeholdte vandløb og har ud fra nogle 
objektive kriterier vurderet, hvilke vandløb, der fortsat bør være offentlige. Disse vandløb 
er kendetegnet ved natur- og miljømæssige kvaliteter og/eller særlig 
afstrømningsmæssig betydning. Resten af vandløbene, vil bredejere fremover blive 
ansvarlige for at vedligeholde. 
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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 
vandløbsmyndigheden kan træffe afgørelse om, at offentlige vandløb skal 
nedklassificeres til private vandløb, når de vurderes primært at tjene private formål med 
hensyn til vandafledning.

Vandløbet lever op til de fastsatte kriterier i Køge Kommune:

Obligatoriske kriterier:

 Vandløbet tilføres primært vand fra private arealer. I praksis skal 75 % af 
vandføringen eller derover komme fra private arealer. Private arealer, som er 
offentligt regnvandskloakerede, indregnes normalt ikke i de private arealer. 

 Det offentlige har kun ringe interesse i vandløbet.

Vejledende kriterier: 

1. En stor andel af vandløbet er rørlagt, 
2. Vandløbet har længere strækninger med ringe fald (under 1 promille), 
3. Vandløbet er dybt nedgravede under terræn,
4. Vandløbet har dårlige præmisser for at få et varieret naturindhold.

Hvis vandløbet nedklassificeres
Hvis det besluttes at nedklassificere vandløbet fra et offentligt vandløb til et privat 
vandløb, kommer følgende til at gælde:

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

 Køge Kommune ”afleverer” vandløbet i vedligeholdt stand,  hvor der med
vedligeholdt menes, at vandløbet overholder de i regulativet fastsatte dimensioner og er 
vedligeholdt efter regulativmæssig standart på overleveringstidspunktet.

 Køge Kommune forventer, at bredejerne vedligeholder vandløbet i 
overensstemmelse med Vandløbsloven og ”Vejledning om vedligeholdelse af 
private vandløb”, som ligger på Køge Kommunes hjemmeside: 
https://www.koege.dk/borger/Natur-miljoe-og-energi/Natur/Vandloeb.aspx.

1 LBK nr. 127 af 26. januar 2017

2 LBK nr. 838 af 27. juni 2016

https://www.koege.dk/borger/Natur-miljoe-og-energi/Natur/Vandloeb.aspx
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Offentlig høring
Forslaget annonceres på Køge Kommunes hjemmeside: https://www.koege.dk/byraad-
udvalg/Hoeringer-og-afgoerelser/Miljoeafgoerelser.aspx

Der henvises til høringsmaterialet i flere lokale blade og aviser. Høringsperioden er 4 
uger fra offentliggørelsen af forslaget. Det betyder, at vi skal have eventuelle 
bemærkninger fra dig senest torsdag den 26. september 2019. Bemærkninger til 
forslaget indsendes skriftligt til Køge Kommune, Miljøafdelingen spildevand@koege.dk  

Der er ret til aktindsigt.

Det videre forløb
Efter den offentlige høring vil eventuelle bemærkninger indgå i sagens videre 
behandling og forelagt Klima- og Planudvalget til endelig 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 Køge 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. 

Spørgsmål kan rettes til Anja Eberhardt på mail Anja.Eberhardt@koege.dk eller på 
telefon 56 67 24 36.

Venlig hilsen

Anja Eberhardt 
Vandløbsmedarbejder
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