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1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET 

F2 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 kommunevandl0b F2 i Nyk0bing F. Kommune. 

F2 begynder i station o i en br0nd pa matr.nr. 6a, Bruntofte 
by, Tingsted, hvor der _er till0b fra det offentlige trix-anl~g 
i Bruntofte. Vandl0bet slutter i station 2298 pa matr.nr. 13 
ved kommunegr~nsen, hvor det forts~tter som kommunevandl0b i 
Nr. Alslev Kommune. 

Vandl0bet er et till0b til Guldborgsund via ovenn~vnte kommu
nevandl0b. 

Det har ingen till0b fra kommunevandl0b. 

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0-punktet og 
nedstr0ms. 

Beliggenheden fremgar af vandl0bskortet. 

Vandl0bet regnes for et naturligt vandl0b med deraf f0lgende 
bestemmelser om 2 meter br~mmer for den abne dels vedkommende. 
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3. VANDL0BETS VANDF0RINGSEVNE OG MALSETNING 

Vandl0bet er i Storstr0ms Amts recipientkvalitetsplan malsat i 
C-kategorien til st. 346 og B-katego rien for resten s vedko~ende. 

Vandl0bsmyndigheden har besluttet, at vandl0bets 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. 

Vandl0bet 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. 
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Den teoretiske skikkelse er beskrevet som et dobbeltprof il. se 
i 0vrigt f~llesregulativets afsnit om vedligeholdelse . 

Dobbeltprofilet beh0ver i praksis ikke at v~re til s t ede, 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 afsn i t om v e dlige 
holdelse. 
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5. 

Dirnensioneringsskerna, teoretisk skikkelse Kvl. F2 

Station Bund- Bund- Fald Anlceg Berncerkninger 
kote bredde( 

r0rdia. 
rn ern DNN ern ojoo 

0 1160 100 em br0nd, till0b offent-
ligt renseanl~g Bruntofte 

90 1147 100 ern br0nd 
0 30 1,4 

228 1127 100 em br0nd 

346 1110 Frontrnur ved skov 
80 1:1 r0rledning slutter 

536 Stenkiste, skovvej 
bredde start 

40 
538 Stenkiste, skovvej 

80 1:1 slut 

633 stenkiste, skovvej 
start 

638 Stenkiste, skovvej 
80 1:1 slut 

782 Skovvej 
0 40 start 

2,3 
790 Skovvej 

80 1:1 slut 

932 Stenkiste, skovvej 
start 

936 Stenkiste, skovvej 
slut 

1082 951 Till0b af privat vandl0b fra 
80 1:1 syd (f0r kommunevandl0b C5) 

1210 Skovkant 

1234 910 R0rleqning 
0 55 13,3 start 

124 6 894 R0r ledn i ng 
80 5 ,7 1:1 slut 

1253 890 R0rledning 
0 45 3,3 start 

1292 877 R0r ledning 
80 6 ,0 1 :1 slut 



6. 

Dimensioneringsskema, teoretisk skikkelse Kvl. F2 

Station Bund- Bund- Fald Anlifg Bemifrkninger 
kote breddef 

r0rdia. 
m em DNN em ojoo 

-
1330 854 Hovedlandevej, Gaabensevej 

(Z) 60 38,6 start r0runderl0b 

1358 746 Hovedlandevej, Gaabensevej 
slut r0runderl0b 

1368 Till0b fra offentligt rense-
80 11,4 1:1 anlifg 

1659 Kna!k 

1759 288 100 em br0nd, r0rledning 
0 45 1,5 start 

1842 276 r0rledning 
80 1:1 slut 

1867 275 Stenkiste, overk0rsel 
2,2 start 

1870 273 Stenkiste, overk(Z)rsel 
80 1:1 slut 

1983 245 R0rledning 
(Z) 50 4,0 start 

2068 2 11 R0rle dning 
80 10,0 1:1 slut 

2079 200 Keldskovvej 
(Z) 45 2,5 0stside 

2087 198 Keldskovvej 
vests ide 

2117 Kna!k 
80 4,6 1:1 

2298 113 Kommunegrcense, fortsa!tter i 
Nr. Alslev Kommune 

Vandl0bets samlede lcengde er 2298 m, hvoraf 609 m er r0r lagt. 
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Broer og overk0rsler. Kvl. F2 

Station Bygv<Erkets art Ejer eller bruger BemCErkninger 
og dimension 

m 

536-538 40 em _Ejeren af matr.nr.28, overk0rsel 
stenkiste Bruntofte by, Tingsted 

633-638 do Skovvej 
stenkiste 

782-790 40 em do Skovvej 
r0runderl0b 

932-936 do Skovvej 
stenkiste 

1330-1358 60 em Vejdirektoratet Hovedlandevej 
r0runderl0b (Storstr0ms amt) Gaabensevej 

2079-2087 45 em Nyk0bing F. kommune Kjeldskovvej 
r0runderl0b 

Fikspunkter: 

st. 1330 GI-bolt i 0stre side af vange over vandl0b 939 em 



S. REGULATIVETS REVISION OG IKRAFTTREDEN 

Dette regulativ skal optages til revision senest den 1. januar 
2008. 

Regulativet har v~ret Qekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 
8 uger med adgang til at frems~tte eventuelle indsigelser og 
~ndringsforslag inden den . . ........ . 

Ved indsigelsesfristens udl0b var der indkommet .... indsi
gelserjbem~rkninger til regulativets indhold og udformning . 
....... 's behandling heraf er omtalt i indsigelsesredeg0rel
sens bilag ..... 

Regulativet har herefter pa ny v~ret bekendtgjort i en kla-
geperiode pa 4 uger, og der er herunder fremkommet ......... . 
klager. 

Regulativet er herefter endeligt vedtaget af 

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . den ................... . 

Poul-Henrik Pedersen 
Borgmester 

I Peter Rygaard Andersen 
Kommunaldirekt0r 

Regulativet tr~der i kraft den 1. januar 1996. 
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5. REVIDERING OG IKRAFTTREDELSE 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 indsigelser og 
~ndringsforslag. 

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

Regulativet har herefter igen v~ret bekendtgjort i en klagepe
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 1996. 



06.02.00P24 
J. nr. 

23. fEB. 1996 

Udslaift af byddets heslutningsprotokol 

Fravammde: 

Sagsfremstilling 

41 

20. februar 1996 
lngen 

Godkendelse af regulativer for kommunevandlob. 

Teknisk forvaltning oplyser, at Udvalget for Teknik og Milj121 
pa sit m121de den 19. juni 1995 godkendte et forslag til nye 
regulativer for de af kommunens vandl121b, der fremtidigt er 
optaget sam kommunevandl121b. 

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

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

0konomiudvalget anbefaler. 
H. Grondal Hansen tog forbehold. 

Beslutning 

Godkendt med 20 stemmer mod 
1 (lngelise Slente). 

Udskriftens rigtighed bekrceftes 

Borgmester;:jt.tor , 

~n'"o""'-'~~~,.,,. 
Sekretariatschef 

Udvalget for Teknik og Milj121 




