Miljø og Teknik

REJSE VANDLØBSSAG

HER KAN DU FINDE INFORMATIONER, SKULLE DU
ØNSKE AT REJSE EN VANDLØBSSAG MOD NABO

ER DER PROBLEMER MED AFLEDNING AF VAND I PRIVATE VANDLØB/DRÆN?
• Tal med din nabo/erne om løsning af problemerne.
• Hvis det ikke er muligt, at løse problemerne selv eller sammen med
naboerne, kan du rejse en vandløbssag mod din nabo.

HVORDAN REJSER JEG EN VANDLØBSSAG?
En klage skal være skriftlig og indeholde en beskrivelse af:
• Stedet.
• Problemet.
• Varigheden.
• De forsøg på løsninger, som er gjort.
• De berørte parter.
• Andre oplysninger, som har betydning for klagesagen.

HVORDAN FOREGÅR EN VANDLØBSSAG?
Besigtigelse
Vandteamet indkalder oftest de berørte parter til en besigtigelse af vandløbet.
Formålet er at klarlægge problemet samt ansvar.
Hvis der er uklarhed om hvem der er parter i sagen, kan vandteamet foretage en
besigtigelse sammen med klageren.
Orienteringer om klagen
De berørte parter orienteres skriftligt om vandløbssagen og får en kopi af klagen
sammen med indkaldelsen til besigtigelse.
I brevet kan vandløbsmyndigheden:
•
•

bede om dokumentation for vandløb/dræns tilstand på egen jord.
Dokumentationen kan udføres af en autoriseret kloakmester.
varsle påbud om at bringe forholdene i orden.

SE MERE I VANDLØBSLOVEN

LØSNINGER
Forlig:
De berørte parter er blevet enige om en løsning.
Arbejdet udføres og færdigmeldes til vandløbsmyndigheden.
Påbud:
De bredejere, som er ansvarlige for problemet, kan få påbud om at udføre
vandløbsvedligeholdelsen eller fjerne det ulovlige forhold.
Påbuddet skal opfyldes inden for et givet tidsrum.
Hvis påbuddet ikke opfyldes, kan kommunen udføre arbejdet på den
forpligtigedes regning.

KAN DER BLIVE TALE OM ERSTATNINGSANSVAR?
Mangelfuld vedligeholdelse eller etablering af
ulovlige forhold, kan medføre erstatsningsansvar for skader på opstrøms liggende ejendomme.
Skader skal kunne henføres til den manglende
eller mangelfulde vedligeholdelse eller det
ulovlige forhold.
Erstatningskrav kan rejses ved civilt søgsmål
eller ved Taksationsmyndigheden.
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