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Reguleringsprojekt
Forslag til
afvandingsprojekt

•Begrundelse for projekt
•Oversigtskort/detailplaner
•Liste over grundejere/brugere, som ønskes inddraget i projektet
•Overslag over udgifter og forslag til partsdeling ud fra nytteprincippet
•Tidsplan

Udtalelse fra andre
myndigheder mv.

Ingen frist

Offentligt møde

Indkaldelse 4 uger forinden, samt 4 ugers
efterfølgende indsigelsesfrist

Enighed om partsdeling

NEJ

Sagen indbringes for
taksationskommissionen

Afgørelse om
partsfordeling

JA
Godkendelse af projekt

4 ugers klagefrist

Godkendelse forudsætter tilladelse/dispensation efter anden lov,
herunder, NATURA 2000, naturbeskyttelsesloven,
miljøbeskyttelsesloven, VVM, mv.

Grundejernes projekt skal indeholde
§ 12. Forslag til et projekt, som er omfattet af en eller flere af
bestemmelserne i kapitel 2-4, skal indeholde
1) en redegørelse om formålet med og en begrundelse for projektet,
2) fornødent oversigtskort og detailplaner,
3) oversigt over de af projektet omfattede ejendomme med fortegnelse
over de grundejere og brugere, der ønskes inddraget i projektet,
4) overslag over udgifterne med forslag til fordeling af disse, og
5) en tidsplan for arbejdets udførelse.
Stk. 2. Vandløbsmyndigheden kan indhente yderligere oplysninger, som
har betydning for vurderingen af projektet.

Oprettelse af pumpelag
Vandløbsmyndigheden
godkender oprettelse af
pumpelag

Vandløbsmyndigheden fastsætter
pumpelagets opland

Vandløbsmyndigheden godkender
vedtægt for pumpelaget

Pumpelaget indsender årsregnskab
og budget for kommende år
Vandløbsmyndigheden opkræver
bidrag til pumpelag over
ejendomsskatten

§ 39 i vandløbsloven

§ 40, § 41 i vandløbsloven – ud fra nytteprincip,
ved uenighed kan sagen indbringes for
taksationskommissionen
Vedtægtens indhold fremgår af § 7 i bkg. nr. 1436 af 11.
december 2007, vedtægten tinglyses på ejendommene

Vedtægt for pumpelag
§ 7. Vandløbsmyndigheden kan træffe beslutning om oprettelse eller
ændring af offentlige pumpelag.
Stk. 2. Vandløbsmyndigheden fastsætter, hvilke områder der skal høre
under pumpelaget, og udfærdiger en vedtægt for laget.
Stk. 3. Vedtægten skal indeholde
1) pumpelagets navn og hjemsted,
2) en beskrivelse af pumpelagets anlæg,
3) en fortegnelse over de arealer, der henhører under og er
bidragspligtige til pumpelaget, og det forhold, i hvilket de skal bidrage,
4) en fortegnelse over eventuelle andre bidragspligtige arealer,
5) bestemmelse om drift, benyttelse og vedligeholdelse af anlægget og
angivelse af de pumpelaget påhvilende særlige forpligtelser over for
tredjemand,

6) bestemmelser om indkaldelse af generalforsamlinger samt tiden for
den ordinære generalforsamling, om generalforsamlingens myndighed og
stemmerettens udøvelse på generalforsamlinger under rimelig
hensyntagen til de økonomiske interesser samt om behandling af forslag
på generalforsamlinger, herunder om ændringer i vedtægten, og om
pumpelagets eventuelle opløsning,
7) bestemmelser om sammensætningen af bestyrelsen, hvortil
vandløbsmyndigheden kan vælge et medlem, mens de øvrige
medlemmer vælges af generalforsamlingen,
8) bestemmelser om regnskabets førelse, dets revision og decision, og
9) bestemmelser om medlemmernes indtræden og udtræden.
Stk. 4. Vandløbsmyndigheden lader vedtægten tinglyse på de
ejendomme, der er medlem af laget, og på de ejendomme, der i øvrigt
yder bidrag til laget. Det samme gælder i fornødent omfang ved
ændringer i vedtægten.

Slut

