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AFGØRELSE 
i sag om klage over afgørelse vedrørende oprensning af Møllebæk og Sø Torup Sø  
 
Den 25. maj 2012 traf Faxe Kommune en afgørelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 73 og vandløbs-
lovens1 54a i forbindelse med en foretagen oprensning af Møllebæk og Sø Torup Sø.  
 
Ved brev af 26. juni 2012 har De klaget over afgørelsen.  
 
Den påklagede afgørelse er som nævnt truffet med hjemmel dels i naturbeskyttelseslovens § 73 og 
dels i vandløbslovens § 54a. Natur- og Miljøklagenævnet skal i første omgang tage stilling til, om 
nævnet har kompetence til at behandle Deres klage, og om De er klageberettiget i forhold til den 
trufne afgørelse.  
 
Vandløbslovens bestemmelser om foreningers klageret findes i vandløbslovens § 84. Det følger af 
denne bestemmelses stk. 2, at afgørelser efter lovens kapitel 5 vedrørende regulativer for offentlige 
vandløb kan påklages af  
 

1) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
2) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 
3) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreati-
ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Den påklagede afgørelse er truffet efter vandløbslovens § 54a, der er indeholdt i vandløbslovens 
kapitel 11. Natur- og Miljøklagenævnet finder derfor ikke, at Holmegaard Mose Komitéen er klagebe-
rettiget i forhold til den del af den påklagede afgørelse, der er truffet i medfør af vandløbsloven.  
 
I forhold til den del af afgørelsen, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 73, har kom-
munen i afgørelsen vurderet, at den opgravning af vandløbet, der har fundet sted, ikke har medført 
nogen ændring af hverken Møllebæk eller Sø Torup Sø, der er i strid med naturbeskyttelseslovens § 
3.  
 

                                                
1 Lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009 om vandløb med senere ændringer 
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Faxe Kommune har således behandlet den del af sagen, der vedrører naturbeskyttelsesloven, som 
tilsynsmyndighed efter naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 5. Tilsynsmyndighedens afgørelser kan, jf. 
§ 78, stk. 1, 2. pkt., ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.  
 
På denne baggrund afviser Natur- og Miljøklagenævnet at behandle klagen. 
 
Da afgørelsen ikke er påklaget af andre klageberettigede, bortfalder klagesagen for Natur- og Miljø-
klagenævnet. Faxe Kommunes afgørelse af 25. maj 2012 står derfor uændret ved magt.  
 
Nævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov 
om Natur- og Miljøklagenævnet2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 
måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
 

 
Charlotte Vesth 
Specialkonsulent 

 
 
 

Kopi:  
 
Dansk Ornitologisk Forening, Storstrøm Afdeling, faxe@dof.dk; dof@dof.dk  

 
Danmarks Naturfredningsforening, Faxe Lokalafdeling, faxe@dn.dk; flindt.skovholm@privat.dk; 

dn@dn.dk  
 

Faxe Kommune, Center for Teknik & Miljø, j.nr. 06.02.00-K08-2-12, kommunen@faxekommune.dk 
og mbe@faxekommune.dk 

 
Gisselfeld Kloster, email@gisselfeld-kloster.dk 
 

 
 
 

                                                
2 Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet. 


