Miljø og Teknik

UDARBEJDELSE AF
REGULERINGSPROJEKTER

HER KAN DU LÆSE OM VANDLØBSREGULERING

HVAD ER VANDLØBSREGULERING?
Åbne vandløb:
Enhver ændring af skikkelsen, det vil sige
ændring af forløb, bredde, bundkote eller
skråning.
Rørlagte vandløb:
Alle ændringer af rørledningers placering og/
eller dimensioner.
Oﬀentlige vandløb:
Omlægning af hele eller dele af rørlagte strækninger uanset om der ændres på dimension eller
forløb.
I private vandløb er omlægning af hele eller dele
af rørlagte strækninger med samme dimension
og i samme forløb en reparation og derved en
del af vedligeholdelsen.

ANDRE REGULERINGER
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Rørlægninger i åbne
vandløb.
Genåbninger af rørlagte vandløb.
Anlæg af nye vandløb.
Udpumpningsanlæg
- etablering eller
ændring.
Opstemningsanlæg.
Fastsættelse af ﬂodemål
Oppumpning af vand
fra vandløb.
Broer og overkørsler
Vandstandssænkning
af søer

HVORFOR SKAL REGULERINGER GODKENDES?
Godkendelsesproceduren skal sikre:
• at der tages hensyn til vandløbets afstrømning og miljø
• at alle berørte parter har mulighed for at få indfyldelse på projektet
De berørte parter er: De ansvarlige for projektet, berørte bredejere, samt andre
med interesse i projektet fx Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet samt klageberettigede organisationer så som Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks
Sportsﬁskerforbund.

SE MERE I VANDLØBSLOVEN OG BEKENDTGØRELSEN
OM VANDLØBSREGULERING- OG RESTAURERING

HVAD SKAL ANSØGNINGEN INDEHOLDE?
•
•
•
•
•
•

En redegørelse for formålet og begrundelse for projektet.
Oversigtskort og detailplaner.
Oversigt over de af projektet omfattede ejendomme med liste over de
grundejere brugere, som er berørte af projektet.
Overslag over samt forslag til fordeling af udgifter.
En tidsplan for arbejdets udførelse.
Det kan være nødvendigt for vandløbsmyndigheden at indsamle supplerende oplysninger.

HVAD ER ANSØGER ANSVARLIG FOR?
• Udarbejdelse af projekt efter ovenstående beskrivelse.
• Udlevering af enhver oplysning, som vandløbsmyndigheden ﬁnder relevant.
• Indhentning af nødvendige godkendelse efter andre love.
• Indberetning om arbejdets igangsætning og afslutning.
HVAD ER VANDLØBSMYNDIGHEDEN ANSVARLIG FOR?
• At gennemgå projektforslag samt indhente supplerende oplysninger hos
ansøger.
• At indhente høringsudtalelser fra andre interesserede myndigheder.
• At forsøge at tilvejebringe forlig om økonomiske spørgsmål.
• Eventuelt at afholde oﬀentligt møde.
• At tage hensyn til samtlige afvandingsinteresser og til miljøet.
• At sende skiftlig meddelelse om afgørelser til berørte myndigheder og til de
projekt ansvarlige.
• At afholde de lovpligtige oﬀentliggørelsesperioder.
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