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1 BAGGRUND 

NIRAS er af Hørsholm Kommune blevet anmodet om at lave et oplæg til en partsforde-

ling for de udgifter, der skal afholdes i forbindelse med reparation, ved strømpeforing, 

af det offentlige vandløb Blårenden. 

Nærværende notat har til formål at redegøre for de overvejelser og vurderinger, der 

ligger til grund for den partsfordeling, der er valgt til fordeling af udgifterne i forbindelse 

med strømpeforingen.  

Redegørelse for vurderinger ifm. udarbejdelse af partsfordeling efter nytte-

princippet ved regulering af det offentlige vandløb Blårenden 
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Indledningsvis gennemgås de relevante lovmæssige aspekter, herunder retspraksis på 

området og den konkrete vurdering af behovet for strømpeforing af Blårenden. Deref-

ter gives en beskrivelse af de principper og beregninger, der er lagt til grund for parts-

fordelingen. Afslutningsvis vises den beregnede udgiftsfordeling fordelt på de relevante 

parter. 

Det skal bemærkes, at vurderingerne og de lovmæssige aspekter er forsøgt beskrevet så 

de kan læses af personer uden faglig baggrund indenfor området. 

2 VEDLIGEHOLDELSE AF OFFENTLIGE RØRLAGTE VANDLØB 

Vandløb skal jf. Vandløbsloven
1
 (VL) § 27 vedligeholdes således, at vandløbets skikkelse 

og vandføringsevne ikke ændres. I offentlige vandløb, som Blårenden, påhviler vedlige-

holdelsen vandløbsmyndigheden, der skal vedligeholde efter bestemmelserne i det 

gældende vandløbsregulativ. Vedligeholdelsen er således en lovbunden pligt, der påhvi-

ler vandløbsmyndigheden jf. VL § 31.  

I forhold til vedligeholdelse af rørlagte vandløb  gælder, at almindelig vedligeholdelse 

omfatter spuling, rodskæring og udskiftning af enkelte rør, hvor der ikke ændres dimen-

sion eller dybde. Hel- eller delvis udskiftning af rørstrækninger i offentlige rørlagte vand-

løb er derimod ikke at betragte som almindelig vedligeholdelse, men skal behandles 

som en reguleringssag jf. VL § 32 / 1/. 

Natur- og Miljøklagenævnet har desuden i / 2/ fastlagt, at strømpeforing er at sidestille 

med nyrørlægning. Der er således ikke forskel på om en længere strækning af et offent-

ligt rørlagt vandløb strømpefores eller om rørene udskiftes med nye rør. 

Udskiftning eller strømpeforing af længere rørlagte strækninger af rørlagte vandløb er 

således ikke en del af vandløbsmyndighedens almindelige vedligeholdelse, men skal i 

stedet behandles som en reguleringssag efter VL § 32. 

2.1 Retspraksis 

Omkostningerne i forbindelse med udskiftning/omlægning (herunder strømpeforing) af 

offentlige vandløb fordeles imellem de grundejere, der har nytte af det funktionsdygtige 

vandløb. 

Ejendomme, der afleder til offentlige rørlagte vandløb, pålægges pligt til at betale for at 

bevare afledningsretten, dvs. ved omlægning af offentlige vandløb jf. VL § 32 opgøres 

også hævdvunden/godkendt nytte i reguleringssagen. Baggrunden for dette er, at be-

                                                                 
1
 Lovbekendtgørelse nr. 1219 af 28. september 2016 af lov om vandløb. 
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grænse det offentliges udgifter ved omlægning af offentlige rørlagte vandløb, som ofte 

er overtaget i mindre god tilstand, dengang det offentlige overtog vedligeholdelsen fra 

de private bredejere. Baggrunden for § 32 er beskrevet grundigt  i Ombudsmandens 

udtalelse / 1/. 

Højesteretsdommen af 10. okt. 2007, Slagelse Kommune mod Skov- & Naturstyrelsen, i 

sag om sagsbehandling af omlægning af offentligt rørlagt vandløb / 3/, behandler 

blandt andet nytteprincippet. 

Afgørelsen slår blandt andet følgende fast: 

 Omkostninger kan ikke fordeles efter solidaritetsprincip. 

 Et reguleringsprojekt skal i sin helhed være i overensstemmelse med det for-

valtningsretlige proportionalitetsprincip, ligesom den enkelte ejendom kun skal 

bidrage til dækning af udgifterne ved projektets gennemførelse forholdsmæs-

sigt efter den nytte, projektet har for ejendommen. 

 Omkostningerne kan ikke overstige forskellen mellem arealets værdi ved gen-

nemførelse af regulering, mod arealets værdi som vandlidende. 

 ”I medfør af § 24, stk. 1 fordeles udgifterne mellem grundejerne, hvis ejen-

domme skønnes at have nytte af foranstaltningerne. Nytte af projektet kan ek-

sempelvis være bedre afvandingsforhold, eller sparede vedligeholdelsesudgif-

ter.”  

I en afgørelse fra Overtaksationskommissionen i 2010 / 4/ er der skelnet mellem for-

skellige nytteværdier, herunder spildevandsinteresser, rørlægningsinteresser og afvan-

dingsinteresser. På side 4 præciseres, at den nytte grundejerne har af reguleringspro-

jektet er bedre afvandingsforhold, bedre arealudnyttelse, samt spildevandsafledning. I 

afgørelsen redegøres for at afvandingsforhold kan afregnes som ejendomsværdi ganget 

med oversvømmelsesrisiko, således at jo større oversvømmelsesrisiko ejendommen har 

jo større procentvise andel skal ejendommen betale. Rørlægningsinteresser omfatter de 

ejendomme, som har opnået mulighed for at bruge det areal, der ellers ville udgøres af 

vandløb, hvis dette var åbent. 

2.2 Vurdering af behov for strømpeforing af Blårenden 

I den aktuelle sag er Hørsholm Kommune blevet opmærksom på, at det offentlige rør-

lagte vandløb Blårenden på indtil flere strækninger er udtjent og kræver et indgreb for 

fortsat at kunne aflede vand. Det er ved TV-inspektion konstateret, at det drejer sig om 

længere strækninger (ca. 49 % af vandløbets samlede længde), hvor det er nødvendigt 

med udskiftning. Der er derved jf. / 1/ ikke tale om almindelig vedligeholdelse, men 
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derimod om en regulering af det rørlagte vandløb. Det er herefter Kommunens ansvar, 

at sørge for at rørledningen bringes tilbage i funktionsmæssig stand igen, samt at sørge 

for at der udarbejdes en partsfordeling af udgifterne.  

Da der flere steder er bygget direkte oven på det rørlagte vandløb, der desuden er me-

get dybt beliggende (på nogle strækninger mere end 6 meter under terræn) og på en 

strækning forløber under den stærkt trafikerede Usserød Kongevej, er det ikke en reali-

stisk mulighed at foretage en udskiftning af røret ved opgravning. Kommunen har der-

for valgt, at røret bliver strømpeforet. Ved en strømpeforing skabes der et nyt rør inde i 

det gamle ved hjælp af en imprægneret filt- eller glasfiberslange. Slangen blæses eller 

trækkes ind i det gamle rør, pustes op så den fylder det gamle rør ud og herefter hær-

der man slangen ved at det stof som slangen er imprægneret med udsættes for f.eks. 

UV-lys, varmt vand eller damp. 

3 PRINCIPPER FOR UDGIFTSFORDELINGEN 

Det er jf. den tidligere nævnte Højesteretsdom / 3/ ikke en mulighed at fordele udgiften 

solidarisk med en lige stor andel til hver af de berørte lodsejere. Det har derfor været 

nødvendigt med en vægtet udgiftsfordeling. 

I forbindelse med udgiftsfordelingen i nærværende sag er der blevet identificeret fire 

relevante interesseparametre, der hver især eller samlet bidrager til en nytte for de 

berørte parter i oplandet til Blårenden: 

1. Spildevandsinteresser, i form af mulig afledning af spildevand til vandløbet. 

2. Samfundsmæssige interesser, der her går på en generel interesse i at kommu-

nen fungerer, herunder infrastrukturmæssigt og trafiksikkerhedsmæssigt. 

3. Rørlægningsinteresser, i form af bedre arealudnyttelsesmuligheder på det 

areal, der fremkommer ovenpå et rørlagt vandløb.  

4. Afvandingsinteresser, i form af mindre risiko for oversvømmelse af bygninger 

og terræn.  

Hvis Blårenden ikke længere fungerer i forhold til afvanding eller hvis det rørlagte vand-

løb styrter sammen vil de ovennævnte interesser blive påvirket. For dem, der har rør-

lægningsinteresser kan der være tale om at bygninger eller grønne arealer skades ved 

en sammenstyrtning. Grunde, der har afvandingsinteresser vil blive påvirket, hvis van-

det ikke kan afledes gennem Blårenden, hvorved det vil stuve op og forårsage over-

svømmelser af enten grunde eller bygninger. 
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De spildevandsmæssige interesser er knyttet til, at der fortsat kan udledes spildevand til 

det opstrøms beliggende vandløb og dets opland. Hvis der ikke kan afledes via Blåren-

den, vil udlederne skulle finde alternative modtagere af spildevandet, hvilket eksempel-

vis kan kræve udvidelser af det eksisterende kloaksystem. 

3.1 Overordnede beregningsprincipper 

Det er valgt at anvende et samlet antal parter på 2.500.000 svarende til den anslåede 

pris for udførelse af arbejdet med strømpeforingen. 

Indledningsvist er der foretaget en beregning af,  hvor stor en andel af vandet, som 

løber i Blårenden, der stammer fra spildevandssystemet (se metode i / 5/). De enkelte 

udledere tildeles således en andel af udgifterne, svarende til den procentdel af vandfø-

ringen i Blårenden de bidrager med. Dette svarer til en samlet andel af parterne på 

17,74 %. 

Dernæst er der foretaget en vurdering af den samfundsmæssige interesse i at kommu-

nen fungerer, særligt med hensyn til infrastruktur og trafikafvikling. Denne andel er 

vurderet til 20 % af det samlede antal parter.  

Rørlægningsinteresser er vægtet højere end oversvømmelsesinteresser, idet det vurde-

res at de potentielle skader på bygning eller anlæg ved sammenstyrtning, er højere end 

ved oversvømmelse af grund/bygning. Rørlægningsinteresserne er tildelt en samlet 

procentdel af parterne på 41,51 %, der efterfølgende er fordelt på de grundejere, der 

har vandløbet beliggende på egen matrikel (se fordelingsmetode i afsnit 3.1.3). 

Afvandingsinteresserne er opdelt efter om der sker oversvømmelse af bygninger eller 

ubebyggede arealer. Ved beregningen er der anvendt henholdsvis grundværdi eller 

ejendomsværdi, der er koblet med hvor stor en del af grunden eller bygningen, der 

oversvømmes. Afvandingsinteresserne er tildelt en samlet procentdel af udgifterne på 

20,75 %, der efterfølgende er fordelt på de grundejere, der vil blive berørt af over-

svømmelser, hvis Blårenden ikke kan aflede vandet (se fordelingsmetode i afsnit 3.1.4). 

Den overordnede fordeling mellem de 4 interessetyper fremgår af Tabel 1 nedenfor. 

Interesse Samlet procentdel af udgifterne Antal parter 

Spildevandsinteresse 17,74 % 443.500 

Samfundsmæssig interesse 20,00 % 500.000 

Rørlægningsinteresse 41,51 % 1.037.667 

Afvandingsinteresse 20,75 % 518.833 
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Samlet 100,00 % 2.500.000 

Tabel 1. Overordnet partsfordeling på nyttetyper i forbindelse med strømpeforing af Blårenden. 

Der er foretaget en vægtning mellem rørlægnings- og afvandingsinteresser således at 

det samlede antal parter til rørlægningsinteresser er dobbelt så stort som antallet af 

parter til afvandingsinteresserne. Baggrunden for dette er, at vandløbet vurderes at 

kunne anrette størst skade på de arealer, der er beliggende ovenpå vandløbet, hvis det 

”falder sammen”. Desuden er vandløbet på de aktuelle strækninger dybt beliggende, 

hvilket betyder at det areal, der bliver anvendeligt ovenpå vandløbet når det er rørlagt, 

er forholdsvis stort. Dermed får disse matrikelejere bedre anvendelsesmuligheder for 

de pågældende arealer.  

Nedenfor beskrives baggrund og forudsætninger for hver af de 4 nyttetyper der er an-

vendt, samtidig med at beregningsmetoden beskrives. 

3.1.1 Spildevandssinteresser 

Blårenden modtager vand fra kloaksystemet i både Hørsholm og Rudersdal Kommuner, 

i form af overløb fra fælleskloakerede områder og regnvand fra separatkloakerede om-

råder. Desuden modtager vandløbet vejvand fra Helsingørmotorvejen.  

Den samlede vandmængde, der tilledes fra spildevandssystemet udgør 17,74 % af den 

samlede årlige vandføring i vandløbet / 5/. Det er valgt at fordele udgifterne, så de 

svarer til den enkelte udlederes andel af den årlige vandføring i Blårenden.  

Antallet af parter er således beregnet ved en fordeling baseret på de enkelte udlederes 

andel af den samlede spildevandsudledning (se eksempel nedenfor).  

Der er tildelt i alt 443.500 parter til spildevandsudledningen til Blårenden. Disse parter 

er fordelt som det fremgår af Tabel 2 nedenfor. 

 Vandmængde 
(m

3
/år) 

% af samlet vandfø-
ring i Blårenden 

Antal parter 

Hørsholm Vand ApS 92.422 10,96 274.000 

Privat udledning, Dianas Have 5.088 0,60 15.075 

Privat udledning, Jægerparken 4.218 0,50 12.500 

Forsyningen Rudersdal Allerød A/S 31.572 3,74 93.600 

Vejdirektoratet, Helsingørmotorvejen 16.300 1,93 48.325 

Samlet 149.600 17,74 443.500 
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Tabel 2. Udledere til Blårenden med angivelse af årlig vandmængde, andel af den årlige vandføring 

i Blårenden og antal parter. Data hentet fra / 5/. 

 

3.1.2 Samfundsmæssige interesser 

Hørsholm Kommune har en offentligretlig interesse i at den rørlagte del af Blårenden 

fungerer, idet de passerende veje kan fungere, hvorved infrastrukturen i kommunen 

sikres. 

For flere af de kommunalt ejede matrikler er der desuden ikke angivet grund- eller 

ejendomsværdi, hvilket betyder at ”nytteværdien” ikke kan beregnes efter den metode 

der er anvendt i dette tilfælde (se afsnit 3.1.4). 

Hørsholm Kommune er blevet tildelt en andel af udgifterne på 20 %, der tillægges pri-

mært på grund af den offentligretlige interesse, samt i mindre grad på grund af afvan-

dingsinteresserne for de arealer, der ikke er værdisat med grund- eller ejendomsværdi-

er. Dette svarer til 500.000 parter. 

Andelen på 20 % er valgt, da det vurderes at afspejle kommunens relativt store offent-

ligretlige interesse. Andelen er desuden i samme størrelsesorden som tidligere er blevet 

tildelt i tilsvarende sager / 6/ og / 7/. 

3.1.3 Rørlægningsinteresser 

Den enkelte grundejer, der har vandløbet beliggende på egen matrikel, har nytte af at 

vandløbet er rørlagt, idet arealet ovenpå det rørlagte vandløb kan udnyttes til byggeri 

eller anden anvendelse.  

Desuden spares løbende udgifter til vedligeholdelse (oprensning,  grødeskæring o.l.), 

hvis vandløbet var privat og ikke rørlagt. Ved udgiftsfordeling efter § 32  er det nemlig 

uden betydning for udgiften at vandløbet er offentligt - udgiften skal fordeles mellem 

lodsejere med nytte.  

Beregningseksempel - spildevand 

Hørsholm Vand ApS udleder 92.422 m
3
 vand til Blårenden om året. Dette svarer til 

10,96 % af den samlede årlige vandføring i Blårenden (92.422 / 843.325 = 0,1096 = 

10,96 %).  

Hørsholm vand tildeles således  10,96 % af det samlede antal parter, svarende til 

0,1096 x 2.500.000 parter = 274.000 parter. 
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Der er i alt 508,5 meter af den rørlagte strækning, der indgår i udgiftsfordelingen, sva-

rende til den del af vandløbet, som skal strømpefores. Denne strækning er placeret 

under 6 matrikler, samt 4 vejmatrikler, der i det følgende er lagt sammen til én, be-

nævnt vejmatrikel (se bilag A). 

Rørlægningsinteresser tildeles efter hvor mange meter rørlagt vandløb de enkelte 

grundejere har på deres matrikel. Der er i alt 1.037.667 parter til rørlægningsinteresser, 

der skal fordeles på 508,5 meter vandløb, hvilket svarer til 2.040,64 parter pr. meter 

vandløb på den pågældende matrikel. 

Fordelingen af parter vedr. rørlægningsinteresserne til de enkelte matrikler fremgår af 

Tabel 3 og Bilag D. 

 

3.1.4 Afvandingsinteresser 

En grundejer vurderes at have nytte af Blårenden, hvis vedkommende ville blive over-

svømmet i tilfælde af at vandløbet ikke længere fungerede. Ved at have et fungerende 

rørlagt vandløb til at aflede vandet, undgås således oversvømmelser af disse matrikler. 

Der er i vurderingen af afvandingsinteresser foretaget en opdeling mellem matrikler, 

hvor bygninger oversvømmes og hvor ubebyggede arealer oversvømmes. 

 De matrikler der oversvømmes er fundet ved at anvende en terrænmodel, der gør det 

muligt at beregne hvor store og hvilke områder, der vil blive oversvømmet ved et sam-

menbrud af rørledningen. Der er beregnet en oversvømmelseskote på 28,80 (DVR90), 

idet der vil ske opstuvning til denne kote, hvorefter vandet vil løbe videre på terræn til 

de grønne arealer langs den nedstrøms beliggende del af Blårenden frem til udløb i 

Usserød Å (se strømningsretning i bilag E). Ved denne kote vil oversvømmelserne have 

et omfang som vist på Figur 1. De præcise matrikler der berøres, samt udbredelsen af 

vandfladen ved en oversvømmelse til kote 28,80 fremgår af bilag B (nordlig del) og C 

(sydlig del).  

Det præciseres i den forbindelse, at der ikke er taget højde for lokale forhold omkring 

hvert enkelt hus, bl.a. i form af sokkelkoter, kældernedgange o.l., der kan have indfly-

delse på omfanget og udbredelsen af bygningsoversvømmelsen.  

Beregningseksempel - rørlægningsinteresser 

En matrikel har 6,5 meter af Blårenden beliggende under matriklen. Da der tildeles 

2.040,64  parter pr meter vandløb, betyder det at den pågældende matrikel tildeles 

6,5 x  2.040,64 = 13.264 parter. 
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Der er ligeledes ikke foretaget individuelle vurderinger af de enkelte matrikler i forhold 

til beplantninger, udhuse eller andre lokale forhold, der kan have betydning for skades-

virkningen ved en oversvømmelse.  

Det er vurderet at de individuelle vurderinger vil kræve et ressourceforbrug, der vil 

være uproportionalt i forhold til de forventede ændringer som følge af dette. 

 
Figur 1. Blå arealer viser forventede oversvømmede områder ved en vandstandsstigning til kote 

28,8 som følge af sammenbrud af den rørlagte del af blårenden. 

Det er valgt at anvende en opdeling på 0 %, 50 % eller 100 % for hvor omfattende byg-

ningsoversvømmelsen vil være, afhængig af hvor stor en del af bygningen der vil blive 

oversvømmet ved kote 28,80. 

For ubebyggede arealer er der foretaget en opdeling på 0 %, 25 %, 50 %, 75 % eller 100 

%, afhængig af hvor stor en del af det ubebyggede areal, der bliver oversvømmet. 

Oversvømmelsesgraden er efterfølgende ganget på henholdsvis ejendoms- (for byg-

ningsoversvømmelse) og grundværdien (for arealoversvømmelse) og på den måde er 

parterne udregnet. Ved at anvende ejendomsværdien til bygningsoversvømmelsen 

tildeles matrikler med oversvømmede bygninger et større antal parter end de matrikler, 

der udelukkende får ubebyggede arealer oversvømmet (hvor den noget lavere grund-

værdi anvendes). 
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Der er i alt tildelt 518.833 parter til afvandingsinteresserne. Fordelingen af parterne til 

de enkelte matrikler fremgår af Tabel 3 og Bilag D. 

Beregningen er foretaget efter nedenstående metode:  

Parter (ubebygget) = ((grundværdi x andel af grund, der oversvømmes) / (samlet sum af 

oversvømmelse x grundværdi/ejendomsværdi)) x samlet antal parter. 

Parter (bebygget) = (ejendomsværdi x andel af bygning, der oversvømmes) x (andel af 

samlet sum af oversvømmelse x grundværdi/ejendomsværdi) x samlet antal parter. 

 

  

Beregningseksempel 

En matrikel har en grundværdi på 1.000.000 kr. og en ejendomsværdi på 3.000.000 

kr. Ved sammenbrud af Blårenden oversvømmes 25 % af grunden og 50 % af byg-

ningen.  

Den samlede sum af oversvømmelsesrisiko x ejendoms-/grundværdi for hele oplan-

det er 886.588.125. 

Ejeren af matriklen tildeles således: 

Parter (ubebygget) = ((1.000.000 kr.  x 0,25) / (886.588.125)) x 518.333 parter = 146 

parter 

 

Parter (bebygget) = (3.000.000 kr. x 0,50) /  (886.588.125)) x 518.333 parter = 877 

parter 

Samlet antal parter = 146 + 877 = 1.023 parter. 
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4 PARTS- OG UDGIFTSFORDELING 

Parts- og udgiftsfordelingen (ved en samlet forventet udgift på 2.500.000 kr.) fremgår af 

tabellen nedenfor. Den detaljerede opgørelse for rørlægnings- og afvandingsinteresser-

ne fremgår af Tabel 3 og bilag D.  

Samlet antal parter: 2.500.000 

 

Antal parter Beløb 

Hørsholm vand ApS 274.000 kr. 274.000 

Rudersdal Spildevand 93.600 kr. 93.600 

Vejdirektoratet 48.325 kr. 48.325 

Privat udledning, Dianas Have 15.075 kr. 15.075 

Privat udledning, Jægerparken 12.500 kr. 12.500 

Hørsholm Kommune 500.000 kr. 500.000 

Til fordeling på rørlægningsinteresser 1.037.667 kr. 1.037.667 

Til fordeling på ejendomme* 518.833 kr. 518.833 

Parts forventede værdi 1 kr. pr. part   

*Se fordeling på matrikler i Tabel 3. 

De fordelte parter til rørlægnings- og afvandingsinteresserne ses i Tabel 3 nedenfor. En 

detaljeret oversigt findes i bilag D. 

 

Matrikel Parter,   
rørlægning 

Parter,  be-
bygget 

Parter,  ube-
bygget 

Samlet antal 
parter 

Samlet udgift 
(kr.) 

62 0 3.131 244 3.375 kr. 3.375 

13a 13.264 0 0 13.264 kr. 13.264 

13f 0 1.551 576 2.127 kr. 2.127 

13g 0 2.464 547 3.010 kr. 3.010 

13h 0 1.697 361 2.058 kr. 2.058 

13k 0 3.248 1.691 4.939 kr. 4.939 

13s 0 0 0 0 kr. 0 

13t 110.807 14.352 1.536 126.695 kr. 126.695 

13v 0 0 0 0 kr. 0 

13æ 0 1.346 608 1.954 kr. 1.954 

3ml 16.121 0 0 16.121 kr. 16.121 

17a 0 0 22.770 22.770 kr. 22.770 

17y 0 0 0 0 kr. 0 
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Matrikel Parter,   
rørlægning 

Parter,  
bebygget 

Parter,  
ubebygget 

Samlet antal 
parter 

Samlet 
udgift (kr.) 

17aa 0 0 2.869 2.869 kr. 2.869 

21a 318.340 99.168 9.512 427.021 kr. 427.021 

22c 0 17.849 2.809 20.657 kr. 20.657 

3ad 0 1.258 292 1.550 kr. 1.550 

3ah 0 0 352 352 kr. 352 

3ao 0 0 0 0 kr. 0 

3ap 0 0 834 834 kr. 834 

3au 0 0 225 225 kr. 225 

3av 0 673 227 900 kr. 900 

3ax 0 775 302 1.078 kr. 1.078 

3ay 0 673 222 895 kr. 895 

3az 0 1.229 496 1.725 kr. 1.725 

3bg 0 0 304 304 kr. 304 

3bx 0 1.522 580 2.102 kr. 2.102 

3by 0 0 0 0 kr. 0 

3bz 0 2.411 455 2.866 kr. 2.866 

3bæ 0 1.492 584 2.076 kr. 2.076 

3bø 0 1.156 818 1.973 kr. 1.973 

3ca 0 0 617 617 kr. 617 

3ce 0 0 526 526 kr. 526 

3ck 0 0 208 208 kr. 208 

3cn 0 0 691 691 kr. 691 

3dl 0 0 242 242 kr. 242 

3es 0 1.580 537 2.117 kr. 2.117 

3ez 0 1.770 630 2.401 kr. 2.401 

3eø 0 1.083 752 1.835 kr. 1.835 

3fb 0 805 316 1.120 kr. 1.120 

3ff 0 0 244 244 kr. 244 

3fs 0 0 750 750 kr. 750 

3ft 0 1.302 963 2.265 kr. 2.265 

3fx 0 2.019 1.050 3.069 kr. 3.069 

3fy 0 2.429 919 3.347 kr. 3.347 

3gk 0 1.463 621 2.084 kr. 2.084 

3gl 0 1.492 680 2.172 kr. 2.172 

3gm 0 1.492 678 2.170 kr. 2.170 

3gn 0 1.492 685 2.177 kr. 2.177 

3go 0 1.551 736 2.287 kr. 2.287 

3gp 0 2.048 1.039 3.087 kr. 3.087 

3gr 0 541 111 652 kr. 652 
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Matrikel Parter,   
rørlægning 

Parter,  
bebygget 

Parter,  
ubebygget 

Samlet antal 
parter 

Samlet 
udgift (kr.) 

3gs 0 1.200 588 1.788 kr. 1.788 

3gt 0 1.170 511 1.682 kr. 1.682 

3gu 0 0 909 909 kr. 909 

3h 0 0 620 620 kr. 620 

3i 0 0 0 0 kr. 0 

3k 0 0 728 728 kr. 728 

3n 0 0 171 171 kr. 171 

3o 0 863 317 1.180 kr. 1.180 

3p 0 0 308 308 kr. 308 

3q 0 0 230 230 kr. 230 

3r 0 0 226 226 kr. 226 

3s 0 761 300 1.061 kr. 1.061 

3t 0 775 300 1.075 kr. 1.075 

3aa 0 4.038 420 4.458 kr. 4.458 

4a 0 0 0 0 kr. 0 

4bc 0 0 701 701 kr. 701 

4bd 0 0 351 351 kr. 351 

4bæ 0 1.873 1.083 2.955 kr. 2.955 

4ca 0 0 3.059 3.059 kr. 3.059 

4cd 0 0 680 680 kr. 680 

4ce 0 0 376 376 kr. 376 

4cf 0 0 317 317 kr. 317 

4ci 0 0 317 317 kr. 317 

4cn 0 0 317 317 kr. 317 

4cp 0 0 327 327 kr. 327 

4f 0 10.417 2.054 12.471 kr. 12.471 

60d 0 3.950 306 4.257 kr. 4.257 

60i 0 40.244 3.094 43.339 kr. 43.339 

60m 0 21.360 1.584 22.944 kr. 22.944 

60o 0 20.122 1.031 21.154 kr. 21.154 

61a 0 5.179 680 5.859 kr. 5.859 

61b 0 8.778 757 9.535 kr. 9.535 

73a 107.746 84.269 14.092 206.107 kr. 206.107 

88b 116.929 33.777 4.031 154.737 kr. 154.737 

Vej 354.460 0 0 354.460 kr. 354.460 

Tabel 3. Partsfordeling for rørlægnings- og afvandingsinteresser i forbindelse med strømpeforing 

af Blårenden. Matrikler farvet med orange er helt eller delvist kommunalt ejede. 

  



 

 

14 

5 BILAG 

A. Kort med beliggenhed af Blårenden inkl. matrikler 

B. Kort med vandspejl ved søoversvømmelser til kote 28,80. 

C. Kort med vandspejl ved søoversvømmelser til kote 28,80. 

D. Beregnet partsfordeling for rørlægnings- og afvandingsinteresserne. 

E. Strømningsretning ved opstuvning i Dronningedam. 
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