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Afgørelse 

Rudersdal Kommune, vandløbsmyndigheden, meddeler hermed 

tilladelse til fældning af nærmere udpegede træer langs det offentlige 

vandløb Maglemoserenden på strækningen st. 974-1490, samt 

etablering af nyt rækværk på kronekant på samme strækning. 

Tilladelsen meddeles i henhold til Regulativ for Maglemoserenden af 4. 

marts 1997, jf. §§ 12 og 34 i Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 

2019 af lov om vandløb, med en række vilkår jf. afsnit herom. 

 

 

Baggrund 

Vejmyndigheden i Rudersdal Kommune (Vej og Park) ønsker at 

renovere Nyvangsstien, en ca. 900 m lang stiforbindelse i Trørød 

mellem Krogholmgårdsvej og Skelstedet, delvist anlagt umiddelbart 

udenfor kronekant langs det offentlige vandløb Maglemoserenden. Stien 

er en meget benyttet skolevej med et stort opland fra de tilstødende 

boligområder.  

 

Sti samt rækværk er i særdeles dårlig stand og kræver renovering / 

udskiftning. Det er i den forbindelse nødvendigt at fjerne eksisterende 

rækværk og etablere nyt, hovedsageligt i samme tracé som nuværende, 

men med enkelt afvigelser. Da sti og hegn er betydeligt beskadiget af en 

række større træer (primært birk) der vokser på vandløbets skråning og 

kronekant, forudsætter arbejdet og sikring af det nye anlægs fremtidige 

tilstand, fældning af disse. 
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En nærmere beskrivelse af arbejdernes udførelse, træers placering og 

fældningsbehov ift. disse fremgår af ansøgningsmaterialet (bilag 1-7). 

 

 

Vurdering 

Det fremgår af Regulativ for Maglemoserenden af 4. marts 1997 afsnit 7, 

pkt. 2, at bygninger, bygværker, faste hegn og beplantninger og lignende 

anlæg af blivende art ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse må 

anbringes nærmere end 5 m fra vandløbets øverste kan. Det fremgår 

ligeledes, at der er udlagt et 5 m arbejdsbælte fra denne. 

Det fremgår af regulativets afsnit 7, pkt. 12, at skyggegivende træer og 

buske på vandløbets 2m banket i videst muligt omfang skal søges 

bevaret; i særlig grad beplantning på vandløbets syd- og vestside. Det 

fremgår af bestemmelsen, at kommunalbestyrelsen 

(vandløbsmyndigheden) i særlige tilfælde kan tillade fældning, ligesom 

denne kan træffe beslutning om ny beplantning på 2m-banketten.  

 

Det er vandløbsmyndighedens vurdering, at etablering af et nyt rækværk 

som ansøgt, kan ske uden at påvirke vandløbets skikkelse, herunder 

hydrauliske forhold og vandløbsskråningens stabilitet, hvorfor dette kan 

gennemføres uden en reguleringstilladelse. Da det nye rækværk visse 

steder placeres anderledes end det eksisterende, forudsætter arbejdet 

dog tilladelse efter gældende vandløbsregulativ. 

Det vurderes, at etablering af et nyt rækværk som ansøgt, kan ske uden 

at påvirke vandløbets biologiske forhold betydeligt, idet den minimale 

påvirkning herfra ikke ses anderledes en den nuværende, som ikke kan 

konstateres problematisk. 

 

Da træerne der ønskes fældet er placeret indenfor vandløbets 2m-

banket, er de omfattet af vandløbsregulativets bestemmelser i afsnit 7, 

pkt 12, hvorfor fældning forudsætter tilladelse efter regulativet. 

Det er vandløbsmyndighedens vurdering, at fældning af træer som 

ansøgt kan have betydning for forholdene i vandløbet, og især 

vandløbsskråningens fremtidige stabilitet i takt med røddernes 

forrådnelse, hvorfor beplantning med erstatningstræer og bevarelse af 

rodkager må være en forudsætning for gennemførelse af det ansøgte.  

 

På baggrund af ovenstående, og idet etablering af et nyt rækværk og 

fældning af træer som ansøgt er en forudsætning for sikker brug af stien, 

nødvendig af hensyn til stiens renovering og etablering af nyt rækværk 

samt fremtidig sikker tilstand af disse, er det vandløbsmyndighedens 

samlede vurdering, at der, under visse forudsætninger, bør meddeles 

tilladelse hertil. 
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På den baggrund meddeler Rudersdal Kommune (Klima, Natur og Miljø) 

som vandløbsmyndighed tilladelse til det ansøgte, med en række vilkår, 

jf. afsnit herom. 

 

 

Vilkår 

1. Vedligeholdelse af rækværk og sti påhviler fortsat ansøger. 

 

2. De på bilag 5 og 6 markerede træer kan fældes eller beskæres i 

nødvendigt, og så begrænset omfang som muligt, under hensyn 

til de ansøgte arbejder. Yderligere fældning skal tilsvarende 

godkendes af vandløbsmyndigheden. 

 

3. Rødder fra fældede træer der ikke er i berøring med stiens og 

rækværkets tracé skal, af hensyn til vandløbsskråningens 

stabilitet, efterlades. 

 

4. For hvert fældet træ skal ansøger, efter vandløbsmyndighedens 

nærmere anvisning, plante to levedygtige træer af arten rødel 

(Alnus glutinosa) af minimum 70 centimeters højde, i umiddelbar 

nærhed af hvor det fældede træ var rodfæstet. Disse skal plantes 

i planterør og på ansøgers bekostning erstattes med tilsvarende, 

såfremt ikke mindst et træ pr. nyplantet par er i vækst efter tre år 

fra arbejdets afslutning. 

 

5. Nyplantede træer vil som de fældede være matrikelejers 

(ansøgers) ejendom og ansvar, men som hidtil være omfattet af 

vandløbsregulativets bestemmelser om træer langs vandløbet. 

 

6. Afgravet jord tilbagelægges og sikres mod udvaskning / erosion 

til vandløbet med plantemåtte som ansøgt eller tilsvarende, dog 

efter vandløbsmyndighedens nærmere anvisning. 

 

7. Ved vandløbsmyndighedens vedligeholdelsesarbejder, eventuel 

regulering og restaurering mv. der forudsætter nedtagning af 

rækværket, påhviler udgift hertil og efterfølgende opsætning, 

alene ansøger. 

 

8. Ansøger skal, med henblik på besigtigelse og vurdering af behov 

for erosionssikring og erstatningstræernes placering, meddele 

vandløbsmyndigheden forventet færdiggørelsesdato, for det af 

denne tilladelse omfattede arbejde, to arbejdsdage før denne. 
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Klagevejledning 

Ovennævnte afgørelse kan, jf. vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- 

og Fødeklagenævnet af: 

- den, afgørelsen er rettet til, 

- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i 

sagens udfald. 

 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er 

afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra 

bekendtgørelsesdatoen, jf. lovens § 81. Hvis klagefristen udløber på en 

lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

Klagefristen for nærværende dispensation udløber 7. oktober 2022. 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet via Klageportalen på www.borger.dk og 

www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, 

der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 

myndigheden i Klageportalen.  

  

Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 den myndighed, der har truffet 

afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til 

Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 

anmodning kan imødekommes. 

 

Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til 

sagen og de anførte klagepunkter til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

vedhæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, der er indgået i 

sagens bedømmelse.  

 

Samtidig med at kommunen sender klagesagen til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet sendes en kopi af udtalelsen til dig og eventuelle 

andre involverede i klagesagen med en frist for at afgive bemærkninger 

til Miljø- og Fødeklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. 

 

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. foreninger dog 1800 kr. 

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Hvis du bliver 

fritaget for at bruge Klageportalen, vil du modtage en opkrævning på 

gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet. Betales gebyret ikke på den 
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anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen 

fra behandling. 

 

Gebyret tilbagebetales, hvis 

• klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller 

ophæves, 

• klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller 

• klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 

Fødevareklagenævnets kompetence. 

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse 

er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den 

tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 

gebyret dog ikke. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale 

gebyret, hvis 

• der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller 

førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at 

klager trækker sin klage tilbage, eller 

• klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og 

Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. 

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Nævnet vurderer, at der er forhold, 

der taler imod at tilbagebetale gebyret, fx hvis klagen trækkes tilbage 

meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i 

partshøring. 

 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 

måneder fra afgørelsens modtagelse. Er afgørelsen offentligt 

bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsesdatoen, jf. 

vandløbslovens § 81. 

 

Rettidig klage har jf. vandløbslovens § 82 opsættende virkning, 

medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet beslutter andet. Hvis 

udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse forudsætter udførelse af 

anlægsarbejder, må sådanne arbejder ikke påbegyndes før klagefristens 

udløb, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Miljø- og 

Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger. 

Eventuelle omkostninger i forbindelse med en ændret eller ophævet 

påklaget tilladelse påhviler alene ansøger. 
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Bemærkninger 

Nærværende afgørelse gælder alene forhold omfattet af vandløbsloven. 

Såfremt det ansøgte kræver anden tilladelse, påhviler det ansøger at 

opnå denne. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 
Peter Rasmussen 

Biolog  

 

 

Bilag: 

Bilag 1_Renovering af Nyvangstien – Oversigstkort 

Bilag 2_Nyvangsstien_Etape 1_skitseforslag 

Bilag 3_Fotos af Nyvangstien 

Bilag 4_Beskrivelse af løsning for kantsikring 

Bilag 5_Oversigtkort over træer på vandløbsbred 

Bilag 6_Gennemgang af træer 

Bilag 7_Ansøgning, vandløbsprojekt 


