
 

  

Grundejerforeningen Klint af 1/6-1972 

v/Svend Jacob Bendt Rom  

C C Iversens Vej 3  

4500  Nykøbing Sj  

  

 

  

  

Den 27. august 2015  

Tilladelse til opsætning af pumpe i grøft ved Vibeengen 26/Fasanengen 

34, 4500 Nykøbing Sj.  

  

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til opsætning 

af pumpe i grøften ved matrikel nr. 5-cæ og 5-cø Klint By, Højby 

beliggende Vibeengen 26/Fasanengen 34, 4500 Nykøbing Sj.   

Pumpen opsættes i grøften lige inden rørlægningen.  

  

Høringssvar  

Projektforslaget har været i 4 ugers offentlig høring frem til d. 14. juli 

2015.   

Odsherred Kommune har ikke modtaget bemærkninger til 

projektforslaget.  

  

Redegørelse  

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning dateret d. 19. april 2015 om 

opsætning af pumpe i grøften ved Vibeengen 26/Fasanengen 34, 4500 

Nykøbing Sj umiddelbart inden rørlægning af grøften.   

Ansøgningen kræver tilladelse efter vandløbslovens § 38
1
.  

Af ansøgningen fremgår det, at der ønskes opsat en lille pumpestation 

således at der kan ske en afvanding via grøften også under de situationer, 

hvor højvandsklappen er lukket. På den måde kan vandstanden holdes 

konstant på et lavt niveau og afvandingsproblemer på grundene mindskes. 

Pumpningen består i at vandet fra grøften løftes 2 meter hen og 2 meter 

op i den eksisterende brønd.  

                                                   
1
 Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1208 af 30. september 2013  

  

Grøften er ca. 500 meter 

og modtager 

overfladevand fra Klint 

by samt afvander mose, 

matrikel nr. 5-dq Klint 

By, Højby. Grøftens fald 

er 0,5 promille.  

 

Natur, Miljø og Trafik  

Ref.: GRA/raka  

Sag: 306-2015-93693  

Dok.: 306-2015-211476  

Vedr. ejd.nr.: 21346  

Kontakt  

Natur, Miljø og Trafik  

Direkte: 59 66 60 77  

Vandteam: Vandteam 59 66 60 08  

  

  

Post  

Odsherred Kommune  

Nyvej 22  

4573 Højby 59 66 66 66 

kommune@odsherred.dk 

www.odsherred.dk CVR: 

29188459  

Åbningstider  

Mandag-onsdag 10.00-14.00  

Torsdag 15.00-17.30  

Fredag 10.00-12.00  

Telefontider  

Mandag-torsdag 10.00-14.00  

Fredag 10.00-12.00  

  

http://www.odsherred.dk/


 

  

Den påtænkte placering af pumpen fremgår af det nedenstående kort.   

For at forsyne den lille pumpestation med strøm har SEAS-NVE oplyst, at det nærmeste elskab 

ligger på Fasanengen. Det forsyner Fasanengen 31, 32, 33 og 34 og er mærket med nummer 

1566N. Et 80 meter kabel vil blive gravet ned i indkørslen og langs grøftens bred på 

Fasanengen 34, matr. 5cæ, hvis ejer er informeret og indforstået. Det skal bemærkes, at der 

er tinglyst klausul om fri adgang til ledningsførelse overalt på udstykningen.  

Mose ved matrikel nr. 5-dq Klint By, Højby er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Kommunen 

har vurderet, at når projektet ikke vil påvirke den beskyttede natur, da pumpningen ophører, 

når vandstanden i grøften ved pumpestationen er lavere end kote 0,10 meter og vandstanden 

ved afløb fra mosen minimum er kote 0,35 meter.  

Mosen ligger 340 meter opstrøms det sted, hvor pumpen placeres. Se nedenstående kort.  

 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Oversigtskort 1: 5.000   



 

 

  

 

Kabelføring, strøm til pumpestation vist med rødt. Grøften vist med blåt og rørlægningen med gråt.  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Oversigtskort 1:  2 . 5 0 0   
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Tilladelse efter vandløbsloven  

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbslovens § 38 til opsætning af pumpe i 

grøften ved matrikel nr. 5-cæ og 5-cø Klint By, Højby beliggende Vibeengen 26/Fasanengen 34, 

4500 Nykøbing Sj.   

  

Vilkår for tilladelsen:  

• Pumpningen skal ophøre, når vandstanden i grøften ved pumpestationen er lavere end 

kote 0,10 meter. Der opsættes skala i grøften ved pumpestationen, så vandstanden 

kan aflæses.  

• Vandstanden ved afløb fra mosen, matrikel nr. 5-dq Klint By, Højby skal minimum 

være kote 0,35 meter. Der opsættes skala i grøften ved afløb fra mosen, så 

vandstanden kan aflæses.  

• Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommune.   

Færdigmeldingen skal indeholde kort/tegning med ledninger og pumpens placering.  

• Arbejdet skal være udført inden 3 år fra dags dato.  

  

Hvis der findes arkæologisk materiale skal arbejdet standses i følge museumslovens § 27, stk. 

2. Fundet skal straks anmeldes til Odsherreds Museum, Annebjerg Stræde 1, 4500 Nykøbing 

Sjælland, 59 91 33 25.  

Opdages ved oprensningen en forurening, skal Odsherred Kommune underrettes, efter § 21 i 

lov om miljøbeskyttelse.   

Fremtidige ændringer af vandløbet, herunder f.eks. gravning, plantning, udsætning af dyr og 

planter eller fodring af dyr, vil kræve yderligere tilladelse fra kommunen eller staten.   

  

Økonomi  

Udgifter til projektet samt fremtidig vedligeholdelse af pumpen afholdes af 

Grundejerforeningen Klint.  

  

Annoncering  

Afgørelsen er d. 27. august 2015 annonceret på Odsherred Kommunens hjemmeside  

 http://www.odsherred.dk/indhold/natur-og-milj-tilladelser  

  

  

    

http://www.odsherred.dk/indhold/natur-og-milj-tilladelser
http://www.odsherred.dk/indhold/natur-og-milj-tilladelser
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Klagevejledning   

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. 

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 

www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til 

Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.   

  

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 

bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på 

en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.    

  

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Når du 

klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i 

Klageportalen.  

  

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 

Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at 

bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odsherred Kommune, Natur, 

Miljø og Trafik, Nyvej 22, 4573 Højby eller pr. mail vand@odsherred.dk, der har truffet 

afgørelse i sagen. Odsherred Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og 

Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  

  

Hvem kan klage?  

• Adressaten for afgørelsen  

• Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører  

• Offentlige myndigheder  

• Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen  

• Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø  

• Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.  

  

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 

måneder efter, at du har modtaget afgørelsen.   

  

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vandteamet på tlf. 59 66 60 08. Du får 

kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.  

  

Hvis der ikke indkommer klager indenfor klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens 

udløb.   

Venlig hilsen  

http://www.nmkn.dk/
http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.virk.dk/
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Gry Annika Jensen    

Naturgeograf      

graje@odsherred.dk  

Kopi fremsendt til:  

Søren Christian Langager, Slagelsegade 22, 4.tv, 2100 Kbh Ø (ejer Vibeengen 26, 4500 Nykøbing 

Sj.)  

Søren Ekeroth og Ulla Dyhrberg, Skyttevangen 36, 3450 Allerød (ejere Fasanengen 34, 4500 

Nykøbing Sj.)  

Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk 

DN, Lokalkomite, Odsherred, odsherred@dn.dk  

Friluftsrådet, v. Brian Jensen, Skaverupvej 20, Strandhusene, 4500 Nykøbing Sj, 

Ulla.robson@mail.dk  

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk  

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, natur@dof.dk  

DOF Odsherred, odsherred@dof.dk  

Dansk Botanisk Forening, nbu_sj@botaniskforening.dk  

Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk  

NaturErhvervstyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, Langebjergvænget 11, 4000 Roskilde, 

roskilde@naturerhverv.dk  

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. fr@friluftsraadet.dk  

Kulturarvsstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København post@kulturarv.dk  

Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk  

Dansk Entomologisk Forening, EFU, c/o Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 

København Ø, def@entoweb.dk  

Naturstyrelsen Vestsjælland, Mantzhøj, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj., VSJ@nst.dk  

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsted, 

post@sportsfiskerforbundet.dk  

  


