
Landvæsensnævnskendelse vedrørende: 

Matr.nr. 15 d - 16 d og 16 k.               afsagt den 17/11 1956 

K e n d e l s e

Efter det foreliggende skønner nævnet, at de fordele

ledningen vil medføre væsentlig opvejer de bekostninger, 

ulemper og beskadigelser, som vil være forbundet dermed, 

hvorved bemærkes, at udgifterne ifølge overslaget andrager 

ca. kr. 8.000,-.

Nævnet bestemmer derfor, at arbejdet vil være at ud-

føre i overensstemmelse med projektet, således, at lednin-

gen begynder ved nordre skel på matr.nr. 16 k  ca. 3 m vest 

for vej til matr.nr. 16 k og løber i lige linie mod syd 

med udløb i strand ca. 10 m vest for fyrretræbeplantning 

ved strand. 

Ledningen nedlægges med 21 cm lerrør og mindste fald

1/600. Der nedsættes i ledningen de nødvendige brønde. 

Arbejdet gennemføres på rekvirentens foranstaltning og 

bekostning og gennemføres efter alm. gældende praksis for 

landbrugsdræn.

Den fremtidige vedligeholdelse påhviler ejerne af 

Matr.nr. 16 d og 15 d Overby, Sjællands Odde. 

Der ydes ingen erstatning.

Fordeling af udgifter ved anlæg og den fremtidige 

vedligeholdelse påhviler: 

Ejlif Henriksen 16 d       4/7

Holger Jørgensen 15 d      3/7

Kendelsens bestemmelser ved rørledningen tinglyses 

på landvæsensnævnets foranstaltning som servitutstiftende 

på matr.nr. 15 d - 16 d og 16 k. 

Påtaleberettigede er ejerne af ovennævnte matr.nr. 



Uddrag af:

Lov om vandløb.

Kapitel 13

§ 62. Uanset at forholdene ved et vandløb

eller anlæg tidligere er fastlagt ved aftale, 

eller at der tidligere er truffet afgørelse her-

om, kan der fastsættes nye bestemmelser ved-

rørende vandløbet eller anlægget, hvis de 

faktiske forhold har ændret sig, eller hvis

den tidligere aftale eller afgørelse må anses

for utilstrækkelig.

Kapitel 14 

Afgørelser af andre økonomske spørgsmål. 

§ 74. Vandløbsmyndigheden skal i forbin-

delse med afgørelser efter denne lov søge at 

tilvejebringe forlig om økonomiske spørgs-

mål, herunder bidragsfordeling. 

Stk. 2. I mangel af enighed indbringes

spørgsmålene for landvæsenskommissionen. 

Stk. 3. Vandløbsmyndigheden indbringer 

sagen for landvæsenskommissionen, når sagen

angår et et offentligt vandløb.


