Miljø og Teknik

MEDBENYTTELSE AF
VANDLØB

LÆS HER HVIS DU ØNSKER AT LEDE VAND
TIL EN RØRLEDNING, EN GRAVET KANAL
ELLER EN PUMPEKANAL

HVAD ER EN MEDBENYTTER?
Alle, som leder vand til en rørledning, en gravet kanal eller en pumpe-kanal er
medbenyttere af den pågældende rørledning eller kanal.
Alle som ønsker at aﬂede overﬂadevand eller drænvand til en rørledning eller
kanal, ønsker samtidig at blive medbenyttere.
FRI DRÆNINGSRET
Den frie dræningsret er en meget begrænset ret.
Den gælder kun, når følgende betingelser er opfyldt:
•
•
•
•
•

Kun for bredejere til naturlige åbne vandløb på egen ejendom
Kun til den for dyrkningen nødvendige dybde
Kun hvis vandstanden i beskyttede naturtyper ikke påvirkes
Uden brug af pumpe
Kun hvis der ikke skal ske uddybning eller andre ændringer af det åbne
vandløb.

Ingen andre har fri dræningsret.

HVORFOR ER DER IKKE FRI RET TIL AT MEDBENYTTE
RØRLEDNINGER OG KANALER?
Rørledninger og kanaler er dimensioneret efter de tilslutninger, der var på anlægstidspunktet. Der er således ikke nødvendigvis ledig kapacitet til nye tilslutninger.
Etableringen af det eksisterende system er allerede betalt af brugerne på anlægstidspunktet.
Den løbende vedligeholdelse betales af de enkelte bredejere, med mindre der er
truﬀet andre aftaler.

SE MERE I VANDLØBSLOVEN

HVORFOR SKAL DER SØGES OM TILLADELSE TIL MEDBENYTTELSE?
De nuværende medbenyttere skal have mulighed for at tage stilling til:
• Afstrømningsmæssige konsekvenser af, at en ny medbenytter tilsluttes.
• Eventuelle krav om udgiftsfordeling i forbindelse med både fremtidig vandløbsvedligeholdelse og fremtidige anlægsarbejder.
• Eventuelle krav om nødvendig større dimension for (regulering af) rørledningen.
Vandløbsmyndigheden skal vurdere konsekvenser for vandløbenes afstrømning og
miljø.
HVORDAN SØGER MAN OM EN MEDBENYTTELSESTILLADELSE?
Ansøgningsskema om medbenyttertilladelse kan hentes på
https://www.odsherred.dk/borger/natur-vandloeb-og-klima/vandloeb/medbenyttelse
Ansøger udfylder ansøgningsskemaet med alle nødvendige oplysninger om projektet og med accept fra de berørte bredejere (naboerklæring). Ansøger indhenter
selv naboerklæringerne.
Det er vigtigt, at de berørte parter kan blive enige om de økonomiske spørgsmål.
Vandløbsmyndigheden kan træﬀe afgørelse om de
økonomiske forhold, og afgørelsen kan påklages
indenfor 4 uger til taksationsmyndighederne.
Såfremt der kan gives tilladelse til medbenyttelse,
sendes et udkast til tilladelse med vilkår til ansøger
og til de berørte bredejere for eventuelle bemærkninger.
Projekt og tilladelsen oﬀentliggøres ved annoncering
med de lovpligtige 4 ugers klagefrist.
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