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Til bredejerne langs rørledning i Tiset by
Baggrund
Aarhus Kommune er som vandløbsmyndighed blevet kontaktet med henblik
på at afklare vedligeholdelsesbestemmelserne for et drænsystem ved Tiset.
Aarhus Kommune er vandløbsmyndighed for de vandløb der er omfattet af
vandløbsloven, herunder dræn, grøfter og rørlagte vandløb. Placeringen af
den pågældende rørledning er angivet på vedlagte oversigtskort (bilag 1).
Med henvendelsen blev leveret kopier af forskellige dokumenter, herunder
kendelse af 1972 fra landvæsensnævnet for Odder Retskreds (bilag 2).
Kendelsen blev afsagt på baggrund af de, i 1972, eksisterende afledningsmæssige forhold til rørsystemet. Af kendelsen fremgår det, at rørsystemet
ved kendelsens afsigelse havde en vigtig funktion som spildevandsanlæg,
hvilket afspejles i vedligeholdelsesudgifternes fordeling med afholdelse af
2/3 af udgifterne til kloakinteressenter, mens den resterende 1/3 afholdtes af
bredsideejerne. Vedligeholdelsesfordelingen blev fastsat med hjemmel i
vandløbsloven og baggrunden for den vedtagne udgiftsfordeling i 1972 var
netop krav fra lodsejerne om, at lodsejere med spildevandsafløb til drænsystemet skulle deltage i vedligeholdelsen af denne. I de senere år er alle husstandene i Tiset blevet kloakeret, og der ledes derfor ikke længere spildevand til rørsystemet. Samtidig er flere matrikler blevet udstykket og dele af
rørsystemet er blevet åbent vandløb.
Afgørelsen
Da de faktiske forhold har ændret sig væsentligt siden kendelsens afsigelse i
1972, er det vandløbsmyndighedens vurdering, at de beskrevne vedligeholdelsesbestemmelser i kendelsen ikke længere er retvisende. Til grund herfor
lægges, at alle husstande i dag leder spildevand til separat ledning der ledes
til rensningsanlæg. Vandløbsmyndigheden afgør ved denne skrivelse, at
rørledningen skal vedligeholdes efter de generelle bestemmelser i bekendtgørelse nr. 1208 af 30. september 2013 (Vandløbsloven).
Af vandløbslovens § 35 fremgår det, at vedligeholdelse af private vandløb
påhviler bredejerne. For de pågældende rørledninger i Tiset betyder dette, at
det er bredejeren langs den konkrete strækning af drænet, som er ansvarlig
for at opretholde den dimensionerede vandføringsevne i systemet. Ligger
rørledningen i skel mellem to eller flere matrikler deles vedligeholdelsesforpligtigelserne og udgifterne mellem de pågældende bredejere.
Vedhæftet denne afgørelse er Aarhus Kommunes Vejledning til vedligeholdelse af private vandløb (bilag 3) samt Vejledning om fejl ved private
dræn og rørlagte vandløb (bilag 4).
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Klagevejledning
Vandløbsmyndighedens afgørelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:
1) den, afgørelsen er rettet til,
2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald og
3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
Undtaget fra ovenstående er klager over afgørelser om erstatning og andre
økonomiske spørgsmål, som skal indbringes for taksationsmyndighederne af
den erstatningssøgende.
Ved klage fra foreninger eller organisationer, kan Natur- og Miljøklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter eller på anden måde.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelse er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen
til den følgende hverdag.
Hvis du vil klage, skal det ske via Klageportalen på Borger.dk eller Virk.dk:









Du skal logge dig på Klageportalen til Natur- og Miljøklagenævnet med dit
NemID.
Du skal bruge dokumentet med den afgørelse, som du vil klage over.
Du skal bruge dit dankort eller andet betalingskort til at betale gebyret på
500 kr. for at klage.
Du kan skrive din klage direkte i portalen.
Du kan også vælge at vedhæfte dokumenter, f.eks. en begrundelse for din
klage eller et billede.
Du får en kvittering på e-mail, når du har godkendt din klage og betalt gebyr.
Du får konkret vejledning i portalen om, hvilke oplysninger du skal skrive.
Din klage skal være godkendt og du skal have betalt gebyr/bestilt en faktura
i Klageportalen inden kl.23.59 på dagen for klagefristens udløb, for at klagen er korrekt indsendt

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside.
Gebyret tilbagebetales, hvis:


klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves



klageren får helt eller delvis medhold i klagen



klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets
kompetence.
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Med venlig hilsen

Bjarke Ibsen Dehli
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