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1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET 

F4 er optaget som offentligt vandl0b i Nyk0bing F. Kommune. 

For vandl0bet g~lder det til enhver tid g~ldende f~llesregula
tiv samt dette s~rlige regulativ, der beskriver de specifikke 
forhold. 

Til grund for regulativet ligger: 

lov nr. 404 af 19. maj 1992 om vandl0b, samt Milj0ministe
riets bekendtg0relse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. 
regulativer for offentlige vandl0b 

recipientkvalitetsplanenjvandomradeplanen og anden region
planl~gning 

tidligere regulativ af den 7. december 1982 

opmaling i 1980-81 

Regulativet erstatter tidligere regulativer. 
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2. BETEGNELSE AF VANDL0BET 

Regulativet omfatter kommunevandl¢b F4 i Nyk¢bing F. Kommune. 

F4 begynder i station 0 i en br¢nd i Spireavej ud for skellet 
mellem matr.nr. 3bm og 3bl, Systofte by, Systofte. Vandl¢bet 
slutter i station 1847 ved sit udl¢b i amtsvandl¢b 4F. 

Vandl¢bet er et till¢b til amtsvandl¢b 4F, der efter sammen
fletning med amtsvandl¢b 5F udmunder i Guldborgsund efter pas
sage af Nyk¢bing F . by. 

Det har ingen till¢b fra kommunevandl¢b. 

stationeringen svarer til afstanden i meter fra o-punktet og 
nedstr¢ms. 

Beliggenheden fremgar af vandl¢bskortet. 

Vandl¢bet regnes for et naturligt vandl¢b med deraf f0lgende 
bestemmelser om 2 meter br~mmer for den abne dels vedkommende. 
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3. VANDL0BETS VANDF0RINGSEVNE OG MALSETNING 

Vandl¢bet er i Storstr0ms Amts recipientkvalitetsplan malsat i 
C-kategorien. 

Vandl¢bsmyndigheden har besluttet, at vandl¢bets vedligehol
delse skal ske pa basis af vandf0ringsevnen, fastlagt ved en 
teoretisk skikkelse. 

Den teoretiske skikkelse fremgar af det efterf0lgende dimen
sionsskema, hvor koterne er henf0rt til Dansk Normal Nul. 

Vandl¢bet kan i princippet antage en vilkarlig skikkelse, blot 
vandf0ringsevnen er lige sa god som ved de anf0rte teoretiske 
dimensioner. 

Nedenstaende principskitse illustrerer de i skemaet angivne 
bredder, koter og anl~g, samt yderligere forholdet mellem 
str0mrende og teoretisk bundbredde. 

I 
OYRKET MARK 

BRIHK,K.t.HT 
t 
t 
t 

TWERSNIT AF VANDL08 

9AI NK:K.A.NT 

L~SORIFT 

Den teoretiske skikkelse er beskrevet som et dobbeltprofil. Se 
i 0vrigt f~llesregulativets afsnit om vedligeholdelse. 

Dobbeltprofilet beh0ver i praksis ikke at v~re til stede, men 
tilstr~bes dog opnaet, hvor det er muligt. 

De n~rmere bestemmelser vedr0rende kontrol, oprensning og gr0-
desk~ring er angivet i f~llesregulativets afsnit om vedlige
holdelse. 
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5 . 

Dimensioneringsskema, teoretisk skikkelse Kvl. F4 

station Bund- Bund- Fald Anlceg Bemcerkninger 
kote bredde/ 

r0rdia. 
m em DNN em ojoo 

0 973 100 em br0nd, Spireavej 
0 20 

5,1 
30 957 100 em br0nd, Tj0rnevej 

88 928 0 25 100 em br0nd, Tj0rneve j 
5,8 

154 890 100 em br0nd, Tj0rnevej 
6,2 

215 852 0 30 100 em br0nd, Tj0rnevej 

284 791 100 em br0nd, Elmevej 
9,0 

352 730 100 em br0nd, Elmevej 

386 7 00 0 40 100 em br0nd, Elmevej 
53,5 

406 593 100 em br0nd, till0b af 
1,9 overfaldsvand 

422 590 100 em br0nd (f0r hen afl0b 
fra Trix-anlceg ind her) 

542 566 2,0 100 em br0nd, Egevej 

627 549 100 em br0nd, tildcekket, 
0 65 1,6 till0b af overfaldsvand 

694 538 100 em br0nd 
2,2 

791 517 100 em br0nd 
2,6 

855 500 Frontmur, udl0b i skovgr0ft 
70 1:1 

895 481 Skovvej 
0 65 start r0runderl0b 

903 478 Skovvej 
70 1:1 slut r0runderl0b 

5 ,2 
1495 151 Skovvej 

0 45 start r0runderl0b 



6. 

Dirnensioneringsskerna, teoretisk skikkelse Kvl. F4 

station Bund- Bund- Fald Anl~g Bern~rkninger 
kote bredde/ 

r(Z)rdia. 
rn ern DNN ern ojoo 

1499 149 Skovvej 
70 1:1 slut r0runderl0b 

1617 106 Stenkiste, Stubbek(Z)bingvej 
bredde start 

85 
1625 104 stenkiste, Stubbek(Z)bingvej 

slut, kn~k herefter 
3,0 

1681 92 Kn~k 

100 1:1 

1847 38 Udl<Z>b i amtsvandl<Z>b 4F 

Vandl<Z>bets samlede l~ngde er 1847 m, hvoraf 855 m er r<Z>rlagt. 



Broer og overk0rsler . 

Station Bygvaerkets art Ejer eller bruger 
og dimension 

m 

895-903 65 em Ejeren af matr.nr. 35a, 
r0runderl0b Systofte by, Systofte 

1495-1499 45 em do 
r0runderl0b 

1617-1625 85 em storstr0ms amt 
stenkiste 

Fikspunkter : 

Top af frontmur st. 853 
st. 1625 Top af vestlig hj0rnesten 

ved stenkiste 

610 em 
153 em 

7. 

Kv l. F4 

Bemaerkninger 

Skovvej 

Skovvej 

Amtsvej 
Stubbek0bingv ej 



5. REVIDERING OG IKRAFTTRADELSE AF REGULATIVET 

Dette regulativ skal revideres senest den 1. januar 2008. 

Regulativet har v~ret bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 
8 uger med adgang til at frems~tte eventuelle i ndsigelser og 
~ndringsforslag. 

Der fremkom ingen indsigelser eller bem~rkninger i denne h0-
ringsperiode. 

Regulativet har herefter igen v~ret bekendtgjort i en k l agepe
riode pa 4 uger, og der er herunder ingen klager fremkommet. 

Byradet har godkendt regulativerne endeligt pa sit m0de den 
20. februar 1996 til ikrafttr~delse den 1 . januar 1 996. 



Sagsfremstilling 

41 

20. februar 1996 
lngen 

Godkendelse af regulativer for kommunevandleb. 

Teknisk forvaltning oplyser, at Udvalget for Teknik og Milje 
pa sit mede den 19. juni 1995 godkendte et forslag til nye 
regulativer for de af kommunens vandl121b, der fremtidigt er 
optaget som kommunevandl121b. 

Forslaget blev offEtntliggjort i 8 uger, og de herefter god
kendte regulativer blev fremlagt i en 4-ugers klageperiode. 
Der er ikke frerilkommet indsigelser efter udl121bet af klagepe-
rioden. 

Udvalget for Teknik og Miljo indstiller nu, at regulativerne 
godkendes. 

0konomiudvalget anbefaler. 
H. Grondal Hansen tog forbehold. 

<- I 

06.02.00?24 
J. nr. 

Beslutning 

Godkendt med 20 stemmer mod 
1 (lngelise Slente). 

Udskriftens rigtighed bekr<Bftes 

BorgmesterJ:f.tor'-A..,,~'-A.I'Ii''"'"'-
~no 

Sekretariatschef 

Udvalget for Teknik og Milj121 




