Miljø og Teknik

GODKENDELSE AF
REGULERINGSPROJEKTER

HER KAN DU LÆSE OM GODKENDELSE AF
VANDLØBSREGULERING

HVORFOR SKAL REGULERINGER AF VANDLØB GODKENDES?
Godkendelsesproceduren skal sikre:
• At der tages hensyn til vandløbets afstrømning
og miljø.
• At alle berørte parter har mulighed for at få
medindﬂydelse på proejktet.
De berørte parter er:
De ansvarlige for projektet, berørte bredejere, samt andre med interesse i projektet samt
klageberettigede organisationer fx Danmarks
Naturfredningsforening og Danmarks Sportsﬁskerforbund.
HVORDAN GODKENDES EN REGULERINGSSAG?
Høring
Vandløbsmyndigeheden skal sende projektforslaget i høring hos berørte myndigheder.
Det kan være andre kommuner, Museet, Kystdirektoratet.
Fremme og oﬀentliggørelse
Hvis der i projektforslaget tages de nødvendige hensyn til vandløbets afstrømning
og miljø, kan vandløbsmyndigheden beslutte, at projektforslaget skal fremmes
(= forløbig accepteret).
Derefter skal det oﬀentliggøres med 4 ugers indsigelsesperiode.
Oﬀentliggørelsen sker normalt ved annoncering på:
http://www.odsherred.dk/kommuneinformationer/hoeringer
Indsigelser
Vandløbsmyndigeheden skal vurdere rettidigt indsendte indsigelser og kan
justere projektforslaget efter indsigelserne, hvis de er relevante for vandløbets
afstrømning og miljø.
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Projekt
Projektforslaget kaldes herefter et projekt.
Vandløbsmyndigheden kan kun give tilladelse til et projekt, hvis følgende forhold
er i orden:
Projektet er godkendt i forhold til anden lovgivning fx naturbeskyttelsesloven.
Der skal være opnået enighed om økonomiske spørgsmål, fx partsfordelinger og
erstatninger. Uenighed afgøres af Taksationsmyndigheden.
Godkendelse og oﬀentliggørelse
Projektet godkendes af vandløbsmyndigheden og tilladelsen oﬀentliggøres med 4
ugers klagefrist.
Klage
Der kan klages over tilladelsen til til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via
Klageportalen, som du ﬁnder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.

HVAD INDEHOLDER EN GODKENDELSE?
• En beskrivelse af projektet.
• Vilkår for arbejdets udførelse.
• Fordeling af udgifter til projektet og fremtidig vedligeholdelse.
• Frist for arbejdets udførelse.

Ingen klager
Hvis der ikke er indkommet klager indenfor klagefristen, kan projektet udføres
efter klagefristens udløb.
Klager
Hvis der er indkommet klager indenfor klagefristen, skal klagerne behandles af
Miljø- og Fødevareklagenævnet inden projektet må sættes i gang.
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