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Hvad er vandløb?
Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og
dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Hvem vedligeholder private vandløb?
Vedligeholdelsen af private vandløb påhviler bredejerne.
Det betyder, at hver enkelt bredejer er ansvarlig for at vedligeholde alle
private vandløb på egen ejendom - det vil sige både at udføre og at betale for
arbejdet med vedligeholdelse.
Udskiftning af enkelte rør og udskiftning af længere strækninger med nye rør i
samme beliggenhed og koter og med samme diameter betragtes som
reparation og er dermed en del af vedligeholdelsen.
Udskiftning af rørledninger til anden beliggenhed og/eller anden diameter er
at betragte som reguleringer, som skal godkendes af vandløbsmyndigheden.

Hvordan skal et privat vandløb vedligeholdes?
Åbne og rørlagte vandløb:
Vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller
vandføringsevne ikke ændres.
Åbne vandløb:
Grødevæksten i vandløbene kan begrænses ved grødeskæring. Der er også
mulighed for at plante skyggegivende træer på vandløbets bredder.
Afskåret grøde skal optages, medmindre grøden ikke er til skade for
vandløbet eller det vandområde, vandløbet udmunder i.
Slam, grøde og andet, der ophobes ved stemmeværker eller andre anlæg,
skal fjernes, så det ikke føres videre til skade for vandløbet eller for det
vandområde, vandløbet løber ud i.
Rørlagte vandløb:
Ingen må foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af vandløb, at der
kan være fare for, at rørledningen beskadiges eller tilstoppes.
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Tilslutning til rørlagte vandløb kræver normalt en tilladelse til medbenyttelse
fra vandløbsmyndigheden. Her kan der blive tale om, at den nye medbenytter
skal betale til rørledningens fremtidige vedligeholdelse.

Hvorfor indeholder loven regler for vedligeholdelse af private vandløb?
Nogle af vandløbslovens funktioner er at løse konflikter mellem grundejere
om vandløbens brug og vedligeholdelse. Konflikterne bunder ofte i spørgsmål
om, hvorvidt der er sket ændringer i vandføringen.
Vandløbsloven indeholder derfor udførlige beskrivelser af:
Vedligeholdelse af alle vandløb uanset deres klassifikation
De enkelte bredejeres pligter og rettigheder.
Vandløbsloven indeholder desuden udførlige bestemmelser om, at ændringer
af vandløbene skal godkendes af vandløbsmyndigheden, samt om hvordan
sådanne godkendelser skal udføres.
Der er således:
Pligt til at udføre vedligeholdelse.
Pligt til ikke at ændre forholdene uden tilladelse.

Vandløbsmyndigheden kan fastsætte bestemmelser for vedligeholdelse
af private vandløb
Vandløbsloven giver mulighed for, at vandløbsmyndigheden (Odder
Kommune) efter anmodning fra bredejere kan udarbejde bestemmelser for
vedligeholdelsen omfang og udførelse.
Sådanne bestemmelser vil nøje følge vandløbslovens ordlyd om
vedligeholdelse af vandløb.

Erstatningsansvar
Mangelfuld vedligeholdelse kan medføre erstatningspligt for skader på
opstrøms liggende ejendomme mv.
Skader skal kunne henføres til den manglende/dårlige vedligeholdelse af
vandløbene.
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Krav om erstatning kan rejses ved civilt søgsmål eller ved
Taksationsmyndigheden.
Den, der søger erstatning, indbringer sagen.

Oplysningspligt?
Den enkelte lodsejer skal give alle oplysninger, som er nødvendige for
Vandløbsmyndighedens vurdering af aktuelle sager, herunder dokumentation
for, at/om pligten til at vedligeholde egne vandløb er overholdt.
Denne pligt er beskrevet i vandløbslovens § 58.
Loven har fastsat bestemmelser om straf for den, der ikke vil give de
nødvendige oplysninger. Straffen, som omfatter anmeldelse til politiet og
bøde, er beskrevet i vandløbslovens § 85 stk.4.

Yderligere oplysninger.
På OdderNettet.dk under Natur&Miljø findes yderligere oplysninger om
vandløb og vandløbsadministration.
Eller kontakt: Odder Kommune, Miljø, Rådhusgade 3, 8300 Odder
Telefon: 8780 3333. mail: miljoe@odder.dk
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Hvad er vandløb?
Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og
dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.
Hvad er regulering af vandløb?
For åbne vandløb:
Enhver ændring af skikkelsen, dvs. både forløb, bredde, bundkote og
skråningsanlæg skal behandles som reguleringer uanset vandløbets
klassifikation.
For rørlagte vandløb:
Alle ændringer af rørledningers placering (trace) og/eller dimensioner skal
behandles som reguleringer uanset vandløbets klassifikation.
Andre ændringer, der skal behandles som reguleringer:
Rørlægninger af åbne vandløb
Genåbninger ar rørlagte vandløb
Anlæg af nye vandløb
Udpumpningsanlæg - etablering eller ændringer
Indpumpning af vand fra vandløb til vandingsanlæg
Opstemningsanlæg
Fastsættelse af flodemål
Broer og overkørsler - etablering og ændringer
Vandstandssænkning af søer
Hvorfor skal reguleringer godkendes?
Godkendelsesproceduren skal sikre:
At der tages hensyn til vandløbets afstrømning og miljø
At alle berørte parter har mulighed for at få medindflydelse på projektet.
Berørte parter er:
De, der er ansvarlige for projektet, berørte bredejere, berørte myndigheder og
organisationer.
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Ansøgning om reguleringsprojekt?
Ansøgning om et reguleringsprojekt skal indeholde en beskrivelse af det
planlagte arbejde herunder:
En redegørelse for formålet med- og begrundelse for projektet.
Oversigtskort og detailplaner.
Oversigt over de af projektet omfattede ejendomme med fortegnelse
over de grundejere og brugere, der ønskes inddraget i projektet.
Overslag over- samt forslag til fordeling af udgifterne.
En tidsplan for arbejdets udførelse.
Det kan være nødvendigt for vandløbsmyndigheden at indsamle
supplerende oplysninger.
Endvidere er ansøger ansvarlig for indhentning af nødvendige godkendelser
efter andre love.
Ansøgning med relevante bilag indsendes til Odder Kommune, Miljø
Godkendes af et reguleringsprojekt?
Høring
Ansøgning/projektforslaget sendes i høring hos berørte myndigheder.
Fremme og offentliggørelse
Hvis der i et projektforslag tages de nødvendige hensyn til vandløbets
afstrømning og miljø, kan vandløbsmyndigheden beslutte, at projektforslaget
skal fremmes (dvs. foreløbig accept).
Derefter skal ansøgning/projektforslaget offentliggøres med 4 ugers
indsigelsesperiode. Offentliggørelsen sker ved annoncering i Odder Avisen
og på OdderNettet.
Indsigelser
Vandløbsmyndigheden skal vurdere rettidigt indsendte indsigelser og
ansøgningen kan justeres efter indsigelserne, hvis de er relevante for
vandløbets afstrømning og miljø. Efter eventuelle tilretninger kaldes
ansøgningen for et reguleringsprojekt.
Andre forhold:
Inden Vandløbsmyndigheden kan godkende et projekt, skal to forhold være
bragt i orden:
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1. Der skal være givet nødvendige godkendelser efter anden lovgivning,
herunder bl.a. naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven,
ferskvandsfiskeriloven, vandforsyningsloven og museumsloven. Hvis
der ikke kan opnås godkendelse efter andre love, f.eks.
Naturbeskyttelsesloven, kan vandløbsmyndigheden ikke godkende
projektet.
2. Der skal være opnået enighed om økonomiske spørgsmål, herunder
bl.a. spørgsmål om partsfordelinger og erstatninger. Uenighed om
økonomiske spørgsmål afgøres af Taksationsmyndighederne.
Godkendelse og offentliggørelse
Hvis reguleringsprojektet godkendes af vandløbsmyndigheden, skal det
offentliggøres med en 4 ugers klagefrist.
Hvis der indkommer klager inden for klagefristen, skal disse behandles af Byog Landskabsstyrelsen, inden anlægsarbejdet må sættes i gang.
Hvad indeholder en godkendelse?
En beskrivelse af projektet.
Vilkår for arbejdets udførelse og bestemmelser om tilsyn. Vilkårene vil
være specifikke for den enkelte godkendelse.
Frist for arbejdets udførelse og for indberetning til
Vandløbsmyndigheden.
Yderligere oplysninger.
På OdderNettet.dk under Natur&Miljø findes yderligere oplysninger om
vandløb og vandløbsadministration.
Eller kontakt: Odder Kommune, Miljø, Rådhusgade 3, 8300 Odder
Telefon: 8780 3333. Email: miljoe@odder.dk
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Hvad er vandløb?
Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og
dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Hvem vedligeholder private vandløb?
Vedligeholdelsen af private vandløb påhviler bredejerne.
Det betyder, at hver enkelt bredejer er ansvarlig for at vedligeholde alle
private vandløb på egen ejendom - det vil sige både at udføre og at betale for
arbejdet med vedligeholdelse.
Udskiftning af enkelte rør og udskiftning af længere strækninger med nye rør i
samme beliggenhed og koter og med samme diameter betragtes som
reparation og er dermed en del af vedligeholdelsen.
Udskiftning af rørledninger til anden beliggenhed og/eller anden diameter er
at betragte som reguleringer, som skal godkendes af vandløbsmyndigheden.

Hvordan skal et privat vandløb vedligeholdes?
Åbne og rørlagte vandløb:
Vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller
vandføringsevne ikke ændres.
Åbne vandløb:
Grødevæksten i vandløbene kan begrænses ved grødeskæring. Der er også
mulighed for at plante skyggegivende træer på vandløbets bredder.
Afskåret grøde skal optages, medmindre grøden ikke er til skade for
vandløbet eller det vandområde, vandløbet udmunder i.
Slam, grøde og andet, der ophobes ved stemmeværker eller andre anlæg,
skal fjernes, så det ikke føres videre til skade for vandløbet eller for det
vandområde, vandløbet løber ud i.
Rørlagte vandløb:
Ingen må foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af vandløb, at der
kan være fare for, at rørledningen beskadiges eller tilstoppes.
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Tilslutning til rørlagte vandløb kræver normalt en tilladelse til medbenyttelse
fra vandløbsmyndigheden. Her kan der blive tale om, at den nye medbenytter
skal betale til rørledningens fremtidige vedligeholdelse.

Hvorfor indeholder loven regler for vedligeholdelse af private vandløb?
Nogle af vandløbslovens funktioner er at løse konflikter mellem grundejere
om vandløbens brug og vedligeholdelse. Konflikterne bunder ofte i spørgsmål
om, hvorvidt der er sket ændringer i vandføringen.
Vandløbsloven indeholder derfor udførlige beskrivelser af:
Vedligeholdelse af alle vandløb uanset deres klassifikation
De enkelte bredejeres pligter og rettigheder.
Vandløbsloven indeholder desuden udførlige bestemmelser om, at ændringer
af vandløbene skal godkendes af vandløbsmyndigheden, samt om hvordan
sådanne godkendelser skal udføres.
Der er således:
Pligt til at udføre vedligeholdelse.
Pligt til ikke at ændre forholdene uden tilladelse.

Vandløbsmyndigheden kan fastsætte bestemmelser for vedligeholdelse
af private vandløb
Vandløbsloven giver mulighed for, at vandløbsmyndigheden (Odder
Kommune) efter anmodning fra bredejere kan udarbejde bestemmelser for
vedligeholdelsen omfang og udførelse.
Sådanne bestemmelser vil nøje følge vandløbslovens ordlyd om
vedligeholdelse af vandløb.

Erstatningsansvar
Mangelfuld vedligeholdelse kan medføre erstatningspligt for skader på
opstrøms liggende ejendomme mv.
Skader skal kunne henføres til den manglende/dårlige vedligeholdelse af
vandløbene.
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Krav om erstatning kan rejses ved civilt søgsmål eller ved
Taksationsmyndigheden.
Den, der søger erstatning, indbringer sagen.

Oplysningspligt?
Den enkelte lodsejer skal give alle oplysninger, som er nødvendige for
Vandløbsmyndighedens vurdering af aktuelle sager, herunder dokumentation
for, at/om pligten til at vedligeholde egne vandløb er overholdt.
Denne pligt er beskrevet i vandløbslovens § 58.
Loven har fastsat bestemmelser om straf for den, der ikke vil give de
nødvendige oplysninger. Straffen, som omfatter anmeldelse til politiet og
bøde, er beskrevet i vandløbslovens § 85 stk.4.

Yderligere oplysninger.
På OdderNettet.dk under Natur&Miljø findes yderligere oplysninger om
vandløb og vandløbsadministration.
Eller kontakt: Odder Kommune, Miljø, Rådhusgade 3, 8300 Odder
Telefon: 8780 3333. mail: miljoe@odder.dk
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