Miljø og Teknik

KRYDSNING AF
VANDLØB

HER KAN DU LÆSE OM REGLER FOR KRYDSNING
AF VANDLØB MED LEDNINGER, KABLER M.V.

HVAD ER VANDLØB?
Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn
samt søer, damme og andre lignende indvande.
Vandløbsloven omfatter også bygværker og anlæg i og ved vandløbene som broer,
overkørsler, pumpestationer, diger, sluser, brinksikringer, opstemninger m.v.
HVORFOR KRÆVES DER TILLADELSE TIL AT KRYDSE ET VANDLØB MED LEDNING/
KABEL?
Der er ﬂere gode grunde til, at der kræves tilladelse til krydsning af et vandløb:
• Vandløbene var der først og kan derfor betragtes som vært for den
krydsende ledning/kabel, som altså er gæst.
• Vandløb skal vedligeholdes.
Denne pligt skal bredejerne eller vandløbsmyndigheden kunne udføre uden
at blive generet af en krydsende ledning/kabel.
• Vandløbenes miljø må ikke tage skade i forbindelse med krydsende ledninger/kabler.
HVORDAN FÅR JEG TILLADELSE TIL AT KRYDSE ET VANDLØB?
Ledningsejeren skal indsende projektbeskrivelse til vandløbsmyndigheden.
Det er vigtigt, at alle bredejere (lodsejere) til både åbne og rørlagte
vandløb er bekendt med projektet og har kendskab til konsekvenserne.
Bredejerne skal kunne acceptere projektet.
For at sikre vandløbets afstrømning og miljø i forbindelse med anlægsarbejdet
samt fremtidige vedligeholdelsesarbejder på vandløbet og vandløbsforbedrende
projekter, fastsættes normalt en række vilkår i tilladelsen.
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HVILKE KRAV STILLES TIL KRYDSNINGER?
1.

Krav til placering af rørledninger, kabler m.v.
Den krydsende ledning kræves normalt placeret mindst 1 m under
den regulativmæssige vandløbsbund, eller mindst 1 m under fast
bund eller rørledningers bund. Desuden skal ledningen placeres
mindst 2 meter fra øverste vandløbskant. Huller til styrede underboringer skal ske uden for 2 meter bræmmerne.
2. Krav til arbejdets udførelse.
Den krydsende ledning skal normalt ”skydes” under vandløbet ved
styret underboring.
3. Krav til sikring af vandløbet i forbindelse med anlægsarbejder.
Afhængig af det enkelte vandløb og omgivelserne vil der blive stillet
krav til sikring af vandløbet under anlægsarbejdet og krav om retablering af vandløbet, hvis der sker skader på vandløbet.
4. Krav i forbindelse med fremtidige vandløbsprojekter.
Såfremt vandløbet skal reguleres eller restaureres, skal ledningsejer
sørge for og betale ﬂytning af ledningen.
5. Krav til fremtidig vedligeholdelse af ledningen.
Der kan blive stillet krav til fremtidig vedligeholdelse af hensyn til
vandløbets beskyttelse.

Krydsningstilladelse med projektbeskrivelse skal oﬀentliggøres med 4 ugers
klagefrist, inden anlægsarbejdet må sættes i gang.
Hvis afgørelsen påklages, må anlægsarbejdet ikke sættes i gang, før klagen
er behandlet.
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