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AFGØRELSE 

i sag om anmodning om genoptagelse af Miljø- og Fødevareklage-

nævnets afgørelse i sag NMK-43-00740 om Sønderborg Kommunes 

tilladelse til omlægning af det offentlige rørlagte vandløb L69  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet traf den 29. november 2017 afgørelse om 

at afvise realitetsbehandling af en indgivet klage af 6. november 2017 

over Sønderborg Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning af det 

offentlige rørlagte vandløb L69. 

 

Grundet efterfølgende henvendelse fra klager, Bjarne Marcussen, har 

Miljø- og Fødevareklagenævnet besluttet at genoptage afgørelsen af 29. 

november 2017 i sagen NMK-43-00740.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har herefter truffet afgørelse efter vand-

løbslovens1 § 80, jf. § 84, stk. 1. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser på ny at realitetsbehandle klagen.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke ind-

bringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og 

Fødevareklagenævnet
2
.  

 

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om 

Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 

                                                 
1
 Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar om vandløb.  

2
 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

http://www.naevneneshus.dk/
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Anmodningen om genoptagelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

Klagerne har til støtte for anmodningen navnlig anført, at der ikke i næv-

nets afgørelse af 29. november 2017 er taget stilling til, om klagerne er 

klageberettigede som følge af økonomiske interesser. Klagerne har i den 

forbindelse fremsendt supplerende bemærkninger, hvoraf byrådsbeslut-

ning af 3. maj 2017 er gengivet. Heraf fremgår, at Sønderborg Kommune 

betaler for omlægningen af det offentlige rørlagte vandløb L69, såfremt 

det samlede reguleringsprojekt gennemføres efterfølgende.  

 

Det er videre anført, at nævnet har truffet afgørelse i sagen, inden fristen 

for fremsendelse af supplerende bemærkninger var udløbet. 

 

Sagens oplysninger 

Sønderborg Kommune har den 9. oktober 2017 givet tilladelse til at om-

lægge det offentlige rørlagte vandløb L69. 

 

Afgørelsen er truffet som en delafgørelse i en sag om regulering og nyan-

læg af vandløb og grøfter i Skovmosen. Tilladelsen gælder alene omlæg-

ningen af L69, der finansieres af Sønderborg Kommune, jf. afgørelsens 

side 7. Ifølge tilladelsen, er det teknisk muligt at udføre delprojektet (om-

lægningen) selvstændigt, ligesom de økonomiske forhold for delprojektet 

er afklaret.    

 

Afgørelsen blev påklaget af Bjarne Marcussen på vegne af en række be-

boere. Klagerne ejer matrikler beliggende i Tjørnemosens nordøstlige del 

samt ned mod Skovmosevej i Tjørnemose/Askemose. Ydermere har to af 

klagerne matrikler beliggende i området Pilemose mellem det rørlagte 

vandløb L69 og Landkanalen.   

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet fandt, at den påvirkning, den trufne af-

gørelse eventuelt kunne få på klagernes ejendomme, ikke var af en sådan 

karakter, at den kunne medføre, at de var klageberettiget i forhold til af-

gørelsen. Ved vurderingen, lagde nævnet navnlig vægt på beliggenheden 

af klagernes boliger.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviste på ovenstående baggrund at reali-

tetsbehandle klagen den 29. november 2017, idet nævnet ikke fandt kla-

gerne for klageberettiget efter vandløbslovens § 84, stk. 1. 

 

Supplerende oplysninger under klagesagens behandling 

Sønderborg Kommune har den 10. januar 2018, på foranledning af Miljø- 

og Fødevareklagenævnet, indsendt supplerende bemærkninger vedrøren-

de de økonomiske forhold omkring omlægningen af L69.  
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Sønderborg Kommune har, med henvisning til godkendelsen af såvel 

byråd, som Teknik- og Miljøudvalget, samt afgørelsen af 9. oktober 

2017, anført, at omlægningen af L69 finansieres af Sønderborg Kommu-

ne.  

 

Kommunen har desuden, med henvisning til afsendt mail til Bjarne Mar-

cussen af 24. januar 2018, supplerende anført, at den kommunale finan-

siering er uafhængig af det videre forløb og udfald af selve regulerings-

sagen.  

 

Klagerne har anført, at Sønderborg Kommune bør træffe en ny byrådsbe-

slutning, hvoraf de økonomiske vilkår ændres. Klagerne har i øvrigt 

fremsendt en række spørgsmål, som ønskes besvaret af nævnet.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

Genoptagelse 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har pligt til at vurdere, om en sag skal 

genoptages, hvis en part beder om det. Hvis der er nye faktiske oplysnin-

ger af så væsentlig betydning, at der er en vis sandsynlighed for, at sagen 

ville have fået et andet resultat, hvis oplysningerne havde foreligget ved 

nævnets tidligere stillingtagen til sagen, har nævnet pligt til at genoptage 

sagen og vurdere den på ny. Nævnet kan også have pligt til at genoptage 

en sag og vurdere den på ny, hvis nævnet ved den tidligere behandling af 

sagen har begået væsentlige sagsbehandlingsfejl. Desuden kan væsentlige 

nye retlige forhold betyde, at nævnet er forpligtet til at genoptage en sag, 

f.eks. hvis domstolene i en tilsvarende sag har underkendt nævnets for-

tolkning eller praksis. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har ud fra en samlet vurdering valgt at 

imødekomme anmodningen om genoptagelse, idet nævnet den 29. no-

vember 2017 traf afgørelse i sagen, inden fristen for fremsendelse af sup-

plerende bemærkninger var udløbet. Klagerne har efterfølgende indsendt 

bemærkninger omkring de økonomiske forhold, herunder omtalte referat 

af byrådsbeslutning den 3. maj 2017. Disse oplysninger er indgået i næv-

nets vurdering i den genoptagede sagsbehandling.  

 

Videre har nævnet valgt at indhente supplerende oplysninger vedr. de 

økonomiske forhold omkring omlægningen af L69. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder på baggrund af sagens oplysnin-

ger, at klagerne ikke har en sådan økonomisk interesse i sagen, at de kan 

anses for klageberettigede i forhold til afgørelsen af 9. oktober 2017. 
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Nævnet har ved vurderingen lagt vægt på, at det af afgørelsen fremgår, at 

omlægningen af det rørlagte vandløb L69 finansieres af Sønderborg 

Kommune. Videre har nævnet lagt vægt på, at det af Sønderborg Kom-

munes supplerende bemærkninger fremgår, at omlægningen finansieres 

af kommunen, uafhængigt af det videre forløb og udfald af selve regule-

ringssagen.  

 

Det i sagen øvrige anførte af klagerne, giver ikke Miljø- og Fødevarekla-

genævnet anledning til yderligere bemærkninger. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 

På baggrund af ovenstående afviser Miljø- og Fødevareklagenævnet at 

realitetsbehandle klagen over Sønderborg Kommunes afgørelse af 9. ok-

tober 2017. 

 

 

                   
Jette R. Uhrenholt  

Stedfortrædende formand 

 

 

 

Afgørelsen er sendt til: 

Bjarne Marcussen, Tjørnemose 4, Skovmose, 6470 Sydals, gammelgaf@hotmail.com 

Grundejerforeningen Skovmose, Allangellert@hotmail.com  

Henrik Høeg Jensen Fangel og Laila Fangel, Hoegfangel@mail.tele.dk  

Kjeld Kryhlmand Iversen, Kjeld@kryhlmand.dk  

Lysabild-Skovby Dige og Pumpelag, Svendmichelsen@hotmail.com  

Sønderborg Kommune, sagsnr.: 17/10305, post@sonderborg.dk    

Arne Hermansen, sendt til eboks  

Jan Marcussen, Tjørnemose 2, Skovmose, 6470 Sydals 

Ib Madsen, Tjørnemose 35, Skovmose, 6470 Sydals 

Lise Madsen, Tjørnemose 37, Skovmose, 6470 Sydals 

Karen M. Jørgensen, Pilemose 27, Skovmose, 6470 Sydals 

Iver Juul, Pilemose 29, Skovmose, 6470 Sydals 
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