
 
 
 

  

 

 
AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 
 
 
 
STADFÆSTELSE i sag om fastsættelse af nye bestemmelser vedrø-
rende privat drænledning i Faxe Kommune 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter vandløbslovens 
§ 62 og § 35, stk. 1, jf. § 80, stk. 1.1  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Faxe Kommunes afgørelse af 
16. oktober 2018 om fastsættelse af nye bestemmelser end fastsat i ting-
lyst overenskomst af 25. september 1964 indgået for landsvæsensnævnet 
vedrørende privat drænledning langs Lysholm Allé 90, 92, 94, 96 og 98, 
4690 Haslev.  
 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 
   
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke ind-
bringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og 
Fødevareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3  
 
Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om 
Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
 
  

                                                 
1 Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 om vandløbsloven.  
2 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
3 Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og 

Fødevareklagenævnet mv. 
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1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
Afgørelsen er den 13. november 2018 påklaget til Miljø- og Fødevarekla-
genævnet af fem ejere til drænledningen, der er repræsenteret ved advo-
kat. 
 
Det er på vegne af klagerne anført, at Faxe Kommunes ophævelse af 
overenskomsten indgået for landvæsensnævnet er uberettiget, og at dette 
ikke kan ske uden accept fra klagerne. Det er bemærket, at der tidligere 
har været afledt spildevand og regnvand til drænledningen. Videre er det 
anført, at der stadig skal ske anvendelse af drænledningen til brug for 
klagerne.  
 
Såfremt der kan ske ophævelse af overenskomsten, er det klagernes op-
fattelse, at Faxe Kommune skal aflevere drænledningen i vel vedligeholdt 
stand.  
 
2. Sagens oplysninger 
2.1 Sagens forhistorie 
Den omhandlede drænledning er beliggende langs Lysholt Allé på kla-
gernes ejendomme, Lysholt Allé 90, 92, 94, 96 og 98, 4690 Haslev. 
 
På klagernes ejendomme har der siden 1964 været tinglyst en overens-
komst indgået den 25. september 1964 ved landsvæsensnævnet, og som 
vedrører forholdene ved drænledningen. Ifølge overenskomsten havde de 
tidligere ejere af ejendommene indgået aftale med tidligere Haslev-
Freerslev Kommune om tilladelse til tilslutning af spildevandsledning til 
drænledningen. I overenskomsten var det derudover angivet, at tilladelsen 
blev afgivet under forudsætning af, at vedligeholdelsen af drænledningen 
blev overtaget af Haslev-Freerslev Kommune. 
 
Faxe Kommune sendte den 4. september 2018 mail til klagerne, hvori 
kommunen bl.a. angav, at klagernes ejendomme tidligere havde ledt både 
husspildevand og regnvand til drænledningen i henhold til landsvæsens-
nævnets overenskomst, men at området senere var blevet separatkloake-
ret, så ejendommene nu i stedet ledte husspildevand til Faxe Forsynings 
spildevandsledning.  
 
Af kommunens mail fremgik det videre, at det ved spildevandskloakerin-
gen havde været forudsat, at drænledningen fortsat kunne bruges som 
forsyningens regnvandsledning, hvilket klagerne havde været betænkeli-
ge ved, eftersom drænledningen var privat, og de ønskede ikke drænled-
ningen strømpeforet/rørsprængt, da den drænende effekt dermed ville 
blive fjernet. 
 
Kommunen angav herefter to muligheder, enten at ledningen blev klassi-
ficeret som en regnvandsledning ejet og drevet af forsyningsselskabet 
Faxe Forsyning, under forudsætning af, at ledningen blev strømpefo-
ret/rørsprængt, eller, at drænledningen blev klassificeret som et privat 



 
 

  3 

dræn omfattet af vandløbsloven, og med klagerne, som bredejere, som 
vedligeholdelsespligtige.  
 
Efter afholdelse af møde mellem kommunen og klagerne sendte kommu-
nen klagerne en mail den 1. oktober 2018, hvoraf det fremgik, at klagerne 
under mødet havde oplyst, at den tinglyste overenskomst ønskedes fast-
holdt. Kommunen angav i den forbindelse, at kommunen ville træffe 
konkret afgørelse i sagen om, at kommunen ikke længere ville vedlige-
holde drænledningen. 
 
2.2 Den påklagede afgørelse 
Faxe Kommune har den 16. oktober 2018 truffet afgørelse om ophævelse 
af den tinglyste overenskomst truffet den 25. september 1964 af landsvæ-
sensnævnet. Samtidig har kommunen anført, at vedligeholdelsen af dræn-
ledningen fremover påhviler bredejerne i henhold til vandløbslovens § 
35, stk. 1.  
 
Kommunen har henvist til vandløbslovens § 62 og begrundet afgørelsen 
med, at de faktiske forhold har ændret sig ved, at klagernes ejendomme 
ikke længere leder husspildevand til drænledningen, hvorfor kommunen 
dermed heller ikke længere anses forpligtiget til at vedligeholde drænled-
ningen.  
 
Kommunen har videre anført, at drænledningen er privat, og at vedlige-
holdelsen i henhold til vandløbslovens § 35 dermed påhviler bredejerne, 
medmindre der er truffet anden bestemmelse.  
 
Yderligere har kommunen i afgørelsen oplyst, at Faxe Forsyning ikke har 
ønsket at overtage den private drænledning som forsyningens regnvands-
ledning på vilkår om, at drænet bibeholdes i dens eksisterende form, som 
foreslået af klagerne, bl.a. på grund af risiko for indtrængning af trærød-
der m.m i drænledningen.  
 
Kommunen har forståelse for, at klagerne ønsker at bibeholde drænled-
ningen, men anfører, at klagerne dermed selv må vedligeholde drænet.  
 
2.3 Faxe Kommunes bemærkninger til klagen 
Faxe Kommune har den 3. december 2018 bemærket, at afgørelsen er 
berettiget, da de berørte ejendomme ikke længere afleder husspildevand 
til den private drænledning. Det er kommunens opfattelse, at afledning af 
husspildevand var forudsætningen for, at vedligeholdelse af rørledningen 
skulle overtages af Haslev-Freerslev Kommune.  
 
Faxe Kommune har anført, at afgørelsen ikke kræver ejernes accept, da 
der er tale om en afgørelse og ikke en aftale.  
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3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 
3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger 
Ifølge vandløbslovens § 62, kan der, uanset at forholdene ved et vandløb 
eller anlæg tidligere er fastlagt ved aftale, eller at der tidligere er truffet 
afgørelse herom, fastsættes nye bestemmelser vedrørende vandløbet eller 
anlægget, hvis de faktiske forhold har ændret sig, eller hvis den tidligere 
aftale må anses for utilstrækkelig.  
 
Det er Miljø- og Fødevareklagenævnets opfattelse, at de aftaler, som er 
omfattet af § 62 er de aftaler, hvor kommunen enten er part, eller aftaler, 
som træder i stedet for en forvaltningsakt. Af overenskomsten af 25. sep-
tember 1964 indgået for landvæsensnævnet fremgår det, at kommunen 
selv er part i aftalen, og nævnet finder, at vandløbslovens § 62 dermed 
kan finde anvendelse, såfremt de øvrige betingelser i bestemmelsen er 
opfyldte. 
 
Da det i sagen er uomtvistet, at klagernes ejendomme tidligere har ledt 
både husspildevand og regnvand til den omtalte drænledning, og at dette 
sidenhen har ændret sig ved områdets separatkloakering, finder nævnet, 
at de faktiske forhold har ændret sig således, at kommunen berettiget har 
anvendt vandløbslovens § 62 til at fastsætte nye bestemmelser vedrørende 
vandløbet, hvilket vil sige, at drænledningen anses som et privat vandløb 
omfattet af vandløbslovens almindelige bestemmelser, hvor bredejerne 
efter vandløbslovens § 35, stk. 1, har vedligeholdelsespligten. 
 
Nævnet kan i øvrigt ikke give medhold i det af klager anførte om, at 
drænledningen skal afleveres i vel vedligeholdt stand, da der ikke er tale 
om en nedklassificering af et offentligt vandløb til privat og en dertilhø-
rende forpligtelse. 
 

3.2 Gebyr 
Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr ikke, jf. 
gebyrbekendtgørelsens § 2, stk. 2. 
 
3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 
Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Faxe Kommunes afgørelse af 
16. oktober 2018 om fastsættelse af nye bestemmelser end fastsat i ting-
lyst overenskomst af 25. september 1964 indgået for landsvæsensnævnet 
vedrørende privat drænledning langs Lysholm Allé 90, 92, 94, 96 og 98, 
4690 Haslev.  
 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 
 
Denne afgørelse gøres tilgængelig for Faxe Kommune (06.01.06-G-
01-1-18) samt for klager og dennes repræsentant via klageportalen. Af-
gørelsen sendes desuden til eventuelle andre parter i klagesagen.  
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Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personop-
lysninger vil blive anonymiseret.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. 
 
 

 

 
  Jette R. Uhrenholt  

Stedfortrædende formand 
 

https://mfkn.naevneneshus.dk/
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