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Afgørelse om opklassificering af Nybrokanalen
Lyngby-Taarbæk Kommune og Gladsaxe Kommune har besluttet at
opklassificere vandløbet, Nybrokanalen på grund af kanalens rekreative
betydning for kommunernes borgere til især sejlads. Kanalen ligger på
kommunegrænsen mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Gladsaxe
Kommune. Den er selvstændig udmatrikuleret og ejet af LyngbyTaarbæk Kommune.
Nybrokanalen er klassificeret som privat vandløb. På grund af store
natur- og rekreative interesser opklassificerer kommunerne vandløbet
som offentligt. Det betyder blandt andet, at vedligeholdelse af vandløbet
overgår til vandløbsmyndighederne, som er Lyngby-Taarbæk Kommune
for arealer i Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe Kommuner for arealer i
Gladsaxe.
Afgørelse efter vandløbsloven
Efter vandløbslovens1 § 10 samt § 2 i bekendtgørelse nr. 838 af 27. juni
2016 om klassifikation og registrering af vandløb2 opklassificerer
vandløbsmyndighederne hermed Nybrokanalen fra privat til offentligt
vandløb.
Vandløbet er opklassificeret med virkning fra 01.01.2020, jf. § 3, stk. 4 i
ovennævnte bekendtgørelse, hvor vedligeholdelsesbyrden overgår til det
offentlige, jf. lovens § 31. Bestemmelser for pleje af Nybrokanalen vil
indføres i Regulativ for Mølleåen ved regulativets revision.
Partshøring
Planerne om opklassificering af vandløbet har været i partshøring fra
19. december 2018 – 21. januar 2019 hos interessenter, parter og
myndigheder i de to kommuner.
I høringsperioden har kommunen modtaget bemærkninger fra 2
interessenter (Friluftsrådet og Dansk Kano og Kajak Forbund/Dansk
Forening for Rosport). Bemærkninger handler om, at der skal være
fokus på, at regler for sejlads og naturbeskyttelse bliver overskuelige for
brugere, samt at reglerne er afstemt med regler for de tilstødende
vandløb, Mølleåen, og søer.
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2 Klassifikation og registrering af vandløb - bekendtgørelse nr. 838 af 27. juni 2016
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Derudover ønskes der fastlagt vedligeholdelsesansvar for vandløb og
brinker i forbindelse med væltede træer og oversvømmelser.
Derudover ser forbundet gerne, at opklassificeringen er med til at skabe
et forum, hvor klubberne bliver hørt i forbindelse med ændringer.
Beliggenhed
Nybrokanalen forbinder Bagsværd Sø med Mølleåen opstrøms Lyngby Sø
og er en del af Mølleåsystemet. Vandløbet ligger på grænsen af LyngbyTaarbæk Kommune og Gladsaxe Kommune. I tabel 1 fremgår
matrikelnumre, ejere og myndighed. På kort 1 ses placering af
Nybrokanalen.

Matrikelnummer og

Ejer

Myndighed

5 Frederiksdal, Sorgenfri

Gladsaxe Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune

6 Frederiksdal Sorgenfri

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune

83 Bagsværd

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune

84 Bagsværd

Lyngby-Taarbæk Kommune

Gladsaxe Kommune

7000a Frederiksdal

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune

ejerlavsnavn

Sorgenfri
7000d Bagsværd
Tabel 1

Kort 1 - Oversigtskort – Kanalen mellem Bagsværd sø og Lyngby sø som Gladsaxe og
Lyngby-Taarbæk kommuner ønsker at opklassificere
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Baggrund
Det er strækningen, der er vist på kort 2 nedenfor med en blå streg og i
bilag 3, som Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner opklassificerer til
offentlig vandløb. Denne strækning er i dag klassificeret som et privat
vandløb, der vedligeholdes af de respektive ejere. Strækningen mellem
Bagsværd Sø og Mølleåen er 154 m. hvoraf 5 m af vandløbet er
beliggende ud i Bagsværd Sø for at sikre sejladsinteresserne.

Kort 2 –Den blå streg er vandløbsløbstrækning, kommunerne ønsker at opklassificere som
offentligt vandløb

Der er ikke lovgivningsmæssige kriterier for, hvornår et vandløb skal
opklassificeres. Kommunernes Landsforening har dog udarbejdet
retningslinjer for, hvornår et vandløb kan klassificeres som offentligt
vandløb.
Udgangspunktet er, at opklassificering kan gennemføres i:
1.

vandløb, der er del af et særligt naturområde,

2.

store vandløb,

3.

vandløb med mange bredejere,

4.

vandløb med særlig stor rekreativ betydning for befolkningen,

5.

vandløb med særligt godt miljø for planter og dyr,

6.

vandløb, der modtager store mængder spildevand fra
renseanlæg eller veje,
3

7.

vandløb, der ligger nedenfor andet offentligt vandløb.

Uanset de opstillede kriterier er der foretaget en konkret faglig
vurdering om vandløbets klassificering.
Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe Kommune lægger til grund for
opklassificeringen, at Nybrokanalen opfylder 4 af de opstillede kriterier
henholdsvis pkt. 1, 2, 4 og 5 for, at et vandløb bør være offentligt.
Nybrokanalen er en del af Mølleåsystemet og har stor rekreativ
betydning for kommunens borgere til især sejlads. Der er sejlads på
Nybrokanalen med Bådfarten og mindre både som kanoer og kajakker
m.v.
Kanalen kan også betragtes som et stort vandløb med en bredde på
mere end 1,5 meter.
Kanalen er selvstændig udmatrikuleret og ejet af Lyngby-Taarbæk
Kommune. De 5 m i Bagsværd Sø er ejet af Gladsaxe Kommune. Der er
ikke fastsat miljømål i statens vandområdeplan for kanalen, men den er
beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens3 § 3.
Kommunerne skal for offentlige vandløb udarbejde et vandløbsregulativ,
hvor der fastsættes regler for vedligeholdelsen og for øvrige
administrative regler, der skal være gældende for vandløbet.
Tidsplan
Opklassificeringen af vandløbet som offentligt har virkning fra den
01.01.2020. Herefter overgår vandløbsvedligeholdelsen til
vandløbsmyndighederne.
Kommunerne vil udarbejde bestemmelser for vedligeholdelse af
Nybrokanalen. Bestemmelserne vil blive indarbejdet i det kommende
Regulativ for Mølleåen.
Dette vandløbsregulativ skal ligeledes myndighedsbehandles efter
vandløbslovens regelsæt, hvor det skal sendes i høring hos borgere og
interesseorganisationer i 8 uger, inden det endelig kan godkendes.
Kommunen har en forventning om, at regulativet vedtages af
kommunalbestyrelsen, således at det træder i kraft 01.01.2020.
Lovhjemmel
Efter vandløbslovens4 § 10 kan vandløbsmyndigheden bestemme, at et
vandløb skal ændres fra privat til offentligt vandløb eller omvendt.
Ved en opklassificering overgår vedligeholdelsen fra private bredejere til
det offentlige, idet vedligeholdelse af offentlige vandløb jf.
vandløbslovens § 31 påhviler kommunen som vandløbsmyndighed.

3
4

Naturbeskyttelsesloven - lovbekendtgørelse nr. 1122 af 3/9/2018
Vandløbsloven - lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017
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Efter vandløbslovens § 27 skal vandløb vedligeholdes således, at det
enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.
Bestemmelser vedrørende opklassificering af vandløb jævnfør
bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb5 fremgår af
bilag 1.
Offentliggørelse
Denne tilladelse bliver annonceret på kommunernes hjemmeside den 4.
juli 2019.
Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan inden fire uger efter afgørelsen er
offentliggjort, dvs. inden den 1. august 2019 kl. 23.59 ankes til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning – bilag 2.
Hvis kommunens afgørelse ønskes prøvet ved domstol, skal sagen være
anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, dvs. senest d.
4. januar 2020.
Kontakt
Kontakt Anja A. Hansen på tlf. 45 97 35 70/anh@ltk.dk eller Lene
Madsen på tlf. 39 57 59 21/ tmflma@gladsaxe.dk, hvis du har
spørgsmål.

Venlig hilsen

5

Bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb - bekendtgørelse nr. 838 af 27/06/2016
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Anja Aalling Hansen
Lyngby-Taarbæk Kommune
Natur og Miljø
Direkte tlf. 45 97 35 70

Lene Madsen
Gladsaxe Kommune
By- og Miljøforvaltningen
Direkte tlf. 39 57 59 21
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Adresseliste:
Bredejere og lejere
Gladsaxe Kommune, Byafdelingen, byplanoglandskab@gladsaxe.dk
Gladsaxe Kommune, Børne- og Kulturforvaltningen, bkfgme@gladsaxe.dk.
Kano- og Kajakklubben 361, Nybrovej 361, 2800 Kgs. Lyngby, kontoret@361.dk
Nybro-Furå Kano- og kajakklub, Nybrovej 382, 2800 Kgs. Lyngby,
kontor@nfkk.dk
Nybro Båd- og kanoudlejning, kontakt@nybrokano.dk
I/S Danmarks Rostadion, Lars Køhler, bkdlak@gladsaxe.dk
Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Arealer og Ejendomme,
arealerejendommen@ltk.dk og arealdrift@ltk.dk
Lyngby-Taarbæk Kommune, Juridisk Kontor, juridisk@ltk.dk
Slots- og kulturstyrelsen - post@slks.dk
Statsministeriet
Interessenter
Kanoklubben Laden, hjuul60@gmail.com
Danmarks Naturfredningsforening, dngladsaxe-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening i Gladsaxe v. Kurt Loftkjær,
kurt@loftskjaer.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og gladsaxe@dof.dk
Dansk Botanisk Forening, nbu_sj@botaniskforening.dk
Friluftsrådet, storkoebenhavnnord@friluftsrådet.dk
Friluftsrådet v. Gunnar Brusch, gb@brusch.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
Bådfarten – info@baadfarten.dk/ haakon.bertelsen@stromma.dk
Danmarks Naturfredningsforening - dnlyngby-taarbaek-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening (Lyngby) - hans@nielsen.dk
Dansk ornitologisk forening (DOF-Lyngby) - lyngby-taarbaek@dof.dk
Danmarks Fritidsfiskerforbund, teamstr@gmail.com
Danmarks Idræts-Forbund, dif@dif.dk
Dansk Kano- og kajakforbund: nanna.ilmer@gmail.com
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Friluftsrådet, peng@kajakken.dk
Dansk Kano- og kajakforbund, nanna.ilmer@gmail.com
Statslige myndigheder
Miljøstyrelsen - mst@mst.dk
Kommunale myndigheder
Rudersdal Kommune, tom@rudersdal.dk
Furesø Kommune, furesoe@furesoe.dk
Fortidsminder og arkæologi
Kroppedal museum - kontakt@kroppedal.dk
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Bilag 1
Lovhenvising
Bekendtgørelse om
klassifikation og
registrering af vandløb
BEK nr 838 af 27/06/2016

I medfør af § 11 i lov om vandløb,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1579 af 8.
december 2015, fastsættes efter
bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i
bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts
2016 om henlæggelse af opgaver og
beføjelser til Naturstyrelsen:
Kapitel 1

Klassifikation af vandløb
§ 1. Ved afgørelse om ændret
klassifikation af vandløb skal
vandløbsmyndigheden tilstræbe, at
sammenlignelige vandløb inden for
kommunens grænser i videst muligt
omfang er ensartet klassificeret.
§ 2. Vandløbsmyndigheden kan
træffe afgørelse om, at private vandløb
eller vandløbsstrækninger skal
opklassificeres til offentlige vandløb.
Stk. 2. Højere liggende strækninger
af vandløb, der gennemløber flere
kommuner, må ikke opklassificeres,
hvis lavere liggende strækninger er
klassificeret som privat vandløb.
Stk. 3. Forud for afgørelse efter stk.
1 skal vandløbsmyndigheden indhente
udtalelse fra vandløbsmyndigheden i de
kommuner, som vandløbet
gennemløber.
Stk. 4. Afgørelse efter stk. 1 skal
fastsætte en dato for, fra hvornår
opklassifikationen har virkning.
§ 3. Vandløbsmyndigheden kan
træffe afgørelse om, at offentlige
vandløb eller vandløbsstrækninger skal
nedklassificeres til private vandløb, når
de vurderes primært at tjene private
formål.

Stk. 2. Lavere liggende strækninger
af vandløb, der gennemløber flere
kommuner, må ikke nedklassificeres,
hvis højere liggende strækninger er
klassificeret som offentligt vandløb.
Stk. 3. Forud for afgørelse efter stk.
1 skal vandløbsmyndigheden indhente
udtalelse fra vandløbsmyndigheden i de
kommuner, som vandløbet
gennemløber.
Stk. 4. Afgørelse efter stk. 1 skal
fastsætte en dato for, fra hvornår
nedklassifikationen har virkning.
Stk. 5. På datoen for
nedklassifikation efter stk. 1 skal
vandløbet være vedligeholdt i
overensstemmelse med regulativet for
vandløbet.
§ 4. Vandløbsmyndigheden
underretter NaturErhvervstyrelsen og
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning
om afgørelser efter § 2 eller § 3.
Underretningen skal ske elektronisk
med angivelse af beliggenheden af
vandløbet eller vandløbsstrækningen.
Kapitel 2

Registrering af vandløb
§ 5. Vandløbsmyndigheden
foretager en registrering af de
bestemmelser, der gælder for det
enkelte vandløb. Registreringerne er
offentligt tilgængelige og kan ske
udelukkende på
vandløbsmyndighedens hjemmeside.
Kapitel 3

Klage og ikrafttræden
§ 6. Vandløbsmyndighedens
afgørelser efter bekendtgørelsen kan
påklages til Natur- og Miljøklagenævnet
efter reglerne i lovens kapitel 16.
§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft
den 1. juli 2016.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1235 af
24. november 2014 om klassifikation
og registrering af vandløb ophæves.

Naturstyrelsen, den 27. juni 2016



Bilag 2
Klagevejledning – Vandløbsloven
Afgørelser efter vandløbsloven kan påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet af ansøgeren, ejeren, offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende,
der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
For vandløbsloven gælder, at klagefristen er 4 uger fra den dag
afgørelsen er meddelt, eller offentliggørelse.
Klageportal
Din klage skal indgives via Klageportalen, som findes på www.borger.dk
og www.virk.dk – eller klageportal.
Din klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljø- og
Fødevareklagenævnet i Klageportalen, og kommunen vil efterfølgende
indsende sin udtalelse om sagen til klagenævnet samt det materiale, der
har ligget til grund for afgørelsen.
Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for
virksomheder eller organisationer 1.800 kr., jf. Miljø- og
Fødevareklagenævnslovens § 18, stk. 1, som opkræves via betalingskort
i Klageportalen. Nævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før
gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist
medhold i klagen. Vejledning om klageforløb og gebyrordning kan findes
på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende
en begrundet anmodning til Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Miljø
og Plan, Rådhuset, 2800 Kgs. Lyngby. Vi videresender herefter
anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6
måneder fra afgørelsens eller fra offentliggørelsens dato.



Bilag 3
Kort med angivelse af matrikler – det berørte område er markeret med grønt.

