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Regulering af Dønnerbækken. 



 

Formål og begrundelse for reguleringen 
Udvalget for Teknik og Miljø har på sit møde den 18. august 1999 besluttet at regulere Dønnerbækken 

så den regulativmæssige bundkote på strækningen fra st. 2282 til st. 3322 kommer i bedre 

overensstemmelse med de faktiske forhold. De nye koter ar anført i skema under ”Nye koter” 

Formålet med reguleringen er derfor at bringe dette forhold i orden inden den forestående 

regulativrevision.  

Ved opmålingen af vandløbet den 6. september 1994 viste det sig, at den faktiske bund i 

Dønnerbækken på den åbne strækning fra st. 2282 til st. 3322 i ligger væsentligt under den 

regualtivmæssige – nogle steder op til 86 cm.. Forskellen er så stor at rørene på strækningen fra st. 

2856 til st. 2914 ligger under den regualtivmæssige bund.  

Det har ikke været muligt at finde årsagen til uoverensstemmelsen mellem de faktiske forhold og den 

regulativmæssige beskrivelse. I følge lodsejeren Knud Larsen Stenlillevej 12, har rørene ligget der 

længe, måske i 40 – 50 år. 

Det er ikke muligt at revidere regulativet for Dønnerbækken uden først at have taget stilling til denne 

uoverensstemmelse. Der er reelt to muligheder: 

1. Vælge at lade vandløbet tilbageføre til sit regulativmæssige niveau eller 

2. Vælge at gennemføre en ændring, så den nuværende tilstand lovliggøres. 

Jernløse kommune har vurderet, at der ikke er nogen afvandingsmæssig begrundelse for at hæve bund 

og rør, da faldforholdene generelt er gode på hele strækningen. De nye koter for vandløbet vil ændre 

afstrømningsmønsteret i forhold til det tidligere regulativ. Afstrømningen på strækningen fra st. 2282 

til st. ca. 2800 vil være kraftigere mens afstrømningen på den nederste del vil være langsommere, da 

faldet ikke længere er konstant, men faldende. 

Der er vedlagt resultaterne af opmålingen og de regulativmæssige dimensioner. 

Oversigtskort 
Se vedlagte oversigtskort og længdeprofil 

Nye koter 
Koterne for strækningen st. 2282 til st. 3322 bliver derfor ændret til: 

 
Station 

m 

Fald 

‰ 

Bundkote/ 

rørkote  
m (DNN) 

Anmærkning 

2282  26,35 Efter udløb 

 4,2   

2600  25,01  

 2,2   

2856  24,45 Indløb rør Ø 60 

2914  24,43 Udløb rør Ø 60  

 0,4   

3102  24,35 Indløb rør Ø 60  

3110  24,27 Udløb rør Ø 60 

 1,0   

3322  24,05 Indløb rør Ø 100 

 



 

Grundejere og brugere 
Følgende grundejere og brugere er omfattet af reguleringen: 

 

Navn Adresse By Postnummer Nr. Bogst. 

Jørn Nørr Olsen Østrupvej 23 Østrup 4350 Ugerløse 9 a 

Pia Neltoft Fævejen 1 Østrup 4350 Ugerløse 4 a 

Claus H. Petersen Fævejen 4 Østrup 4350 Ugerløse 3 e 

Bent Nielsen Stenlillevej 10 Østrup 4350 Ugerløse 3 r 

Knud Larsen Stenlillevej 12 Østrup 4350 Ugerløse 5 a 

Henrik A. Vinther Stenlillevej 14 Østrup 4350 Ugerløse 5 d 

Kurt Børge Olsen Stenlillevej 4 Undløse 4350 Ugerløse 12 a 

Anders B. Møllnitz Østrupvej 13 Østrup 4350 Ugerløse 5 i 

Eskild H. Jensen Østrupvej 19 Østrup 4350 Ugerløse 7 a 

Mogens E. Jensen Østrupvej 21 Østrup 4350 Ugerløse 8 a 

Jan A. Andersen Østrupvej 8 Østrup 4350 Ugerløse 3 b 

Lovgrundlag 
Reguleringen er sket i henhold til kapitel 6 bekendtgørelse nr. 424 af 7. september 1983 om 

vandløbsregulering m.v. herunder restaurering af vandløb. 

Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Skov- & Naturstyrelsen inden 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse. 

En evt. klage fremsendes skriftligt til Jernløse kommune inden udløbet af klagefristen. Jernløse 

kommune videresender klagen til Skov & Naturstyrelsen med bilag. 
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