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Afgørelse om nedklassificering af det offentlige vandløb, Albæk Møllebæk 

 

 

Afgørelse efter vandløbsloven  
Efter vandløbslovens1 § 10 samt § 3 i bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb2 
nedklassificerer Randers Kommune hermed vandløbet Albæk Møllebæk fra st. 0 til st. 118. (frem til tilløb 
renseanlægget) Vandløbet nedklassificeres fra offentligt til privat vandløb. Vandløbet gennemløber en eller 
flere af dine matrikler, se vedlagte matrikeloversigt. 
 
Vandløbet nedklassificeres fra offentligt til privat med virkning fra 1. november 2019, hvor vedligeholdelsen 
overgår til de private bredejere.  
 

Ved overdragelsen vil vandløbet være vedligeholdt i overensstemmelse med regulativet for vandløbet, jf. 
vandløbslovens § 3, stk. 5 
 
Sagsfremstilling 

Randers Kommune har som en konsekvens af kommunalreformen, vedligeholdelsespligten af offentlige 
vandløb overdraget fra Århus Amt og fra flere tidligere kommuner. 
 
En gennemgang af de offentlige vandløb har vist, at der i amtet og de tidligere kommuner var forskellige 
kriterier lagt til grund for, hvorvidt et vandløb var offentligt eller privat. Der er Randers Kommunes hensigt, 
at bredejerne langs vandløbene behandles efter et ensartet regelsæt. Kommunen har på den baggrund 
besluttet, kun at afholde udgifter til vandløbsvedligeholdelse i de vandløb, som har væsentlig offentlig 
interesse. 
 
Randers Kommune har foretaget en gennemgang af kommunens ca.250 km offentlige vandløb og vurderet, 
at ca. 43 km vandløb skal nedklassificeres efter nedenstående kriterier.  
 

Kriterier for nedklassificering af vandløb 

De fastsatte kriterier for en nedklassificering er: 
 

• Rørlagte vandløb og vandløb med store rørlagte strækninger 
• Vandløb anlagt til særlige formål. (F.eks. vandløb, som tidligere er anlagt til afvanding af mindre 

bysamfund, hvor området i dag er optaget i spildevandsplanen og den offentlige interesse er 
væsentlig ændret). 

• Mindre vandløb der kun afvander fra få hektar. 
• Vandløb uden eller med lav miljømæssig interesse. 

                                                           
1 Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26-01-2017 
2 Bekendtgørelse nr. 838 af 27-06-2016 
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• Vandløb uden offentlig interesse. (Vandløb eller strækninger der primært tjener det formål at aflede 
vand fra det dyrkede opland og som samlet set mest har privat interesse) 

 
Albæk Møllebæk opfylder Randers Kommunes kriterier for, hvornår et vandløb skal være privat.   
 
På kortet nedenfor fremgår den strækning af Albæk Møllebæk som nedklassificeres.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lovgrundlag 

Efter vandløbslovens § 10 kan vandløbsmyndigheden bestemme, at et vandløb skal udgå af den hidtidige 
klasse. Bestemmelser vedrørende omklassificering af vandløb fremgår af bekendtgørelse nr. 838 af 27. juni 
2016 om klassifikation og registrering af vandløb. 
 
Efter bekendtgørelsens § 3 kan vandløbsmyndigheden bestemme, at offentlige vandløb eller 
vandløbsstrækninger nedklassificeres til private vandløb. Efter § 3, stk. 4 skal afgørelsen ledsages af en dato 
for nedklassificeringen.  
  
Efter vandløbslovens § 35 påhviler det bredejerne at vedligeholde private vandløb. Efter vandløbslovens § 
27 skal vandløb vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.  
 
Du skal som lodsejer fremadrettet vedligeholde vandløbet efter vedlagte vedligeholdelsesinstruks. 
Bestemmelserne afspejler den tidligere udførte vedligeholdelsespraksis som beskrevet i regulativ for Albæk 
Møllebæk. Vandløbsstrækningen vil fremadrettet ikke være omfattet af et offentligt vandløbsregulativ. 
 
 
 
 

 

Figur 1 Albæk Møllebæk strækningen med rødt nedklassificeres (118 m) 



Partshøring 

Randers Kommune har i forbindelse med parthøringen i juli 2016 ikke modtaget indsigelser eller 
bemærkninger til den planlagte nedklassificering. 
 
Ved partshøringen i 2019 er der ligeledes ikke indkommet bemærkninger.  
 
Grundlaget for nedklassificeringen af Albæk Møllebæk 

 
Afvandingsforhold 

Som det fremgår af vedlagte kort, er vandløbet beliggende i det åbne land, og tjener primært det formål at 
aflede vand fra dyrkende arealer. Vandløbet har på den berørte strækning en regulativmæssig bundbredde 
på 0,6m, og berører kun en lodsejer. Det topografiske opland til Albæk Møllebæk udgør ca.  9,9 km2 (990 ha).  
 
Vandløbet tilføres vand fra to offentlige regnvandskloakerede områder (Harridslev og udledningen fra 
Vestrup Renseanlæg). En beregning af forholdet mellem tilstrømningen fra private og offentlige formål, viser 
at 84% af den samlende afstrømning til vandløbet stammer fra private arealer.  
 
Beregningen tager udgangspunkt i den gennemsnitlig nedbør på 680 mm i Randers Kommune i perioden 
2010-15, som giver en tilstrømning på ca. 300.600 m3 fra offentlige formål3 mod en tilstrømning på ca.  
1.535.000 m3 til vandløbet fra private formål. Dermed er der få offentlige interesser tilknyttet vandløbet. 
Tilledningen fra Vestrup Renseanlæg indgår ikke i beregningen, da udledning til Albæk Møllebæk sker 
nedstrøms den udpegede strækning. 
 
Randers Kommune lægges til grund at tilstrømningen af vand fra offentlige formål, f.eks. vejvand, og vand 
fra offentlige regnvandskloakeret område, i ovennævnte omfang ikke afstedkommer, at 
vedligeholdelsesbyrden af vandløbet forøges i et betydeligt omfang, og at vandløbet derfor primært tjener 
private afvandingsinteresser. 
 
Nedklassificering tager på baggrund i ovennævnte hensyn til samtlige afvandingsmæssige interesser, der er 
tilknyttet vandløbet det pågældende sted, idet den fremtidige vandløbsvedligeholdelse fortsat skal udføres, 
så vandføringsevnen ikke ændres, jf. § 27 i vandløbsloven. 
 
Naturhensyn 

Albæk Møllebæk er målsat i statens vandområdeplan 2015-2021 (God økologisk tilstand), og omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3. Vandløbstrækningen opstrøms Albæk Møllebæk er privat og er ligeledes målsat 
og omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Randers Kommune lægger til grund for afgørelsen, at hensynet til ovennævnte målsætning i 
Vandområdeplanen i forhold til tilrettelæggelsen og udførelsen af vandløbsvedligeholdelsen, i det konkrete 
vandløb, også kan varetages af private bredejere, uden der sker ændringer i forhold til grundlaget for 
vandløbets potentiale.  
 
Det vurderes derfor, at de naturmæssige interesser ikke tilsidesættes i forbindelse med nedklassificeringen. 
Nedklassificeringen er således foreneligt med vandløbslovens formålsparagraf. 
 
Endvidere lægges til grund at tilstrømningen af vand primært tjener private afvandingsinteresser. Samlet set 
er der derfor ikke offentlige interesser tilknyttet Albæk Møllebæk som kan begrunde, at vandløbet skal 
bibeholdes som offentligt. 
 

                                                           
3 Offentlige formål er vand fra offentlig vej, Jernbane, off. regnvandskloakeret områder.  



I forbindelse med overdragelsen vil kommunen opfylde sin vedligeholdelses-forpligtelse i 2019 i henhold til 
gældende regulativ og vedligeholdelsesterminer. Vandløbet vil således overdrages til private i 
regulativmæssig stand. 
 
Ved nedklassificeringen giver kommunen dig som bredejer en rimelig tid til at planlægge gennemførelsen af 
vedligeholdelsen. Overdragelsesdatoen, hvor vedligeholdelsen overgår til bredejer, er derfor fastsat til 1. 

november 2019. 
 
Fremtidig vedligeholdelse  

Almindelig vedligeholdelse omfatter typisk skæring af grøde- og plantevækst i vandløbet samt eventuelt 
fjernelse af sediment. Som tidligere beskrevet skal vedligeholdelsen ske efter vedlagte 
vedligeholdelsesinstruks, hvor bestemmelserne fra regulativet er overført.  
 
Vedligeholdelsen indbefatter ikke yderligere uddybning af vandløbet, hvor fast bund og sider opgraves. Der 
vil her være tale om en vandløbsregulering, som alene må foretages efter tilladelse fra kommunen. 
 

Økonomi 

Udgifterne til den fremtidige vedligeholdelse af vandløbet påhviler bredejerne jf. §35 i Vandløbsloven.  
 

Offentliggørelse  

Afgørelsen vil sammen med øvrige afgørelser om nedklassificeringer, blive annonceret på Randers 
Kommunes hjemmeside, www.natur.randers.dk den 6. september 2019. 
 
Klagevejledning 

Randers Kommunes afgørelse om nedklassificering af Albæk Møllebæk efter Vandløbslovens § 10, kan 
påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uge fra dato, dvs. frem til 4. oktober 2019 kl. 

23.59 

 
Hvem kan klage? 

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af: 
 

1. Den afgørelsen er rettet til  
2. Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
3. En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. 

 
Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter 
kapitlerne 6, 7 og 8 efter miljø- og fødevareministerens nærmere bestemmelse. 
 

Hvordan klager jeg? 

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk.  Klagen sendes herefter 
gennem Klageportalen til Randers Kommune. 

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter denne afgørelse er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for 
Randers Kommune i Klageportalen. 

Når du klager, skal et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 
1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen. Du kan læse mere om klagens behandling 
på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk 

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen? 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til 
Randers Kommune via e-mail natur@randers.dk eller med almindelig post til Randers Kommune, Teknik og 



Miljø, Odinsgade 9, 8900 Randers C. Randers Kommune videresender anmodningen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Esben Husted Kjær 
 
 
Bilag:  
Bilag 1 Vedligeholdelsesinstruks  
 
Kopi tilsendt  
Organisationer og myndigheder  
 

Oversigt over berørte matrikler   

 Matrikel 7 Vestrup By, Albæk  

 

   

  



 
 
Grødeskæring Fra st. til st. Målsætning 

Vandområdeplan 
Længde 

(m) 
Strømrende
bredde (m)  

Termins dato 

Albæk Møllebæk 0 – 118 (tilløb) Ingen 118 0,4 01.05-31.10 

 
 
Vilkår for vedligeholdelsen: 
 

• Albæk Møllebæk vedligeholdes 1-2 gang årligt. 

• Vedligeholdelsen skal ske med håndredskaber. 

• Vedligeholdelsen skal ske i en eller flere slyngede strømrender. 

• Der skal efterlades grødeøer i vandløbet og/eller grødebræmmer langs med vandløbets sider. 

• Den grøde, der skæres, skal skæres helt i bund. 

• Vegetation på brinker og kanter skal kun skæres, hvis den hindrer vandets frie løb.  

• Grus- og stenbund skal bevares. 

• Spærringer som grene og udskredne brinker fjernes, hvis det nødvendige materiel er medbragt ved 
vedligeholdelsen.  

• Grøden opsamles så vidt muligt efterhånden som den skæres og placeres udenfor 
vandløbsbræmmen. Set opstrøms fra placeres grøden på højre side af vandløbet i lige år og venstre 
side i ulige år.  

• Oprensning af sediment herunder sand, planterester og slam foretages i perioden 1. august til 31. 
oktober. Aflejringer af sten og grus må ikke opgraves eller omlejres og overhængende brinker må 
ikke beskadiges.  

 

§ 3 beskyttelse efter Naturbeskyttelsesloven 

• Albæk Møllebæk er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.  

• Ingen af de arealer som omkranser vandløbet er beskyttede efter Naturbeskyttelseslovens § 3. 

Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af de beskyttede naturtyper. Beskyttelsesordningen er ikke til 
hinder for, at arealernes hidtidige benyttelse fortsættes – altså der må grødeskæres og oprenses i det 
omfang som hidtil har været praktiseret.  
 

Dimensioner for Albæk Møllebæk 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Station 

[m] 

Bemærkning Bundkote 

DVR90[m] 

Anlæg Bundbredde 

[m] 

0 Start 1,03 1:1 0,6 

118 Tilløb Vestre Landkanal  0,44 1:1 0,6 

Vedligeholdelsesinstruks 

Albæk Møllebæk 



 

 

  Albæk Møllebæk 

Nedklassificeret længde st. 0-118  



 

 

  Albæk Møllebæk 

Nedklassificeret længde st. 0-118  


