Miljø og Teknik

VANDLØBSREGULATIVER

LÆS MERE OM VANDLØBSREGULATIVER

ET VANDLØBSREGULATIV BESKRIVER HVORDAN TILSTANDEN I OFFENTLIGE
VANDLØB OPRETHOLDES.
Vandløbsloven sætter sammen med regulativet
rammer og krav for vandløbets vedligeholdelse
under hensyn til afstrømning og miljø.
Regulativer beskriver de enkelte vandløb, som de
er, og den tilstand, som de skal opretholdes i.
Vandløbets dimension og/eller vandføring er
beskrevet og skal være overholdt ved afslutningen
af de fastsatte terminer for vedligeholdelse.
•

•

Den regulativmæssigt fastsatte skikkelse eller
vandføringsevne skal således ikke nødvendigvis
foreligge hver dag året rundt
Vandløb skal ikke kunne føre en hvilken som
helst vandmængde.

HVAD ER ET VANDLØBSREGULATIV?
Et retsgyldigt dokument
for vandløbet
En beskrivelse af vandløbets tilstand
En beskrivelse af ret og
pligt for både bredejere
og vandløbsmyndighed
En aftale eller kontrakt
indgået mellem myndighed og bredejere.

Ved kraftige regnskyl og tøbrud skal vandet ikke
nødvendigvis kunne være i vandløbene, men må
løbe af på overﬂaden.

HVAD ER OFFENTLIGE OG HVAD ER PRIVATE VANDLØB?
Vandløb opdeles i to klasser: oﬀentlige og private vandløb.
• Oﬀentlige vandløb er vandløb, som byrådet har besluttet skal optages som
oﬀentlige.
• Private vandløb er vandløb, som ikke er optaget som oﬀentlige eller som
byrådet har besluttet skal udgå som oﬀentligt vandløb (nedklassiﬁcerede
vandløb).

ER DER REGULATIVER FOR PRIVATE VANDLØB?
Der udarbejdes ikke regulativer for private
vandløb. Her gælder alene vandløbslovens
bestemmelser.
Hvis et oﬀentligt vandløb bliver omklassiﬁceret
til privat vandløb, bliver regulativet sat ud af
kraft.
I særlige tilfælde kan vandløbsmyndigheden
fastsætte bestemmelser for private vandløb
om:
•
•
•

Skikkelse og/eller vandføring
Vedligeholdelse
Opsamling af grøde.

Sådanne bestemmelser for private vandløb vil normalt ligge helt op ad vandløbslovens almindelige bestemmelser.

HVAD INDEHOLDER ET VANDLØBSREGULATIV?
Regulativer indeholder normalt:
• Regulativet
• Redegørelsen
Indeholder grundlaget for og konsekvenserne af forslaget.
• Kort og tegninger med længde- og tværproﬁler af vandløbet.

Et vandløbsregulativ indeholder en række afsnit med forskellige bestemmelser
for vandløbet:
Regulativets vandløb
• Navnet på vandløbet
• Strækning omfattet af regulativet
• Bygværker omfattet af regulativet
• Vandløbets målsætning
• Kort med angivelse af vandløbet og stationer på vandløbet.
Vandløbets skikkelse eller vandføringsevne
• Skikkelse. Det kan dreje sig om: Bundens og/eller strømrendens bredde,
brinkernes hældning, vandløbets proﬁl, koter for bund og banketter
• Vandføringsevne. Det kan dreje sig om aﬂedning af vand og vandstande i
udvalgte situationer.
Vandløbets vedligeholdelse
• Tidspunktet og metoden for grødeslåning
• Hvornår og hvordan der kan ske oprensning
• Hvordan bortskaﬀes grøde og fyld
• Sikring af drænudløb
• Arealer langs vandløbet, som skal friholdes,
arbejdsbælter, 2 meter bræmmer.

Forskellige øvrige bestemmelser
• Sejlads
• Miljømål
• Hegning og kreaturvanding
• Beplantning og bevarelse af træer og buske langs vandløbet
• Udløb for dræn og spildevandsledninger
• Broer og andre bygværker, opstemninger og ﬂodemål
• Tilsyn
• Revision af regulativet
• Dato for ikrafttræden.
REGULATIVETS VEDTAGELSE
Kommunen er vandløbsmyndighed, og vedtager regulativerne.
Vedtagelsen sker gennem en procedure, som er beskrevet i vandløbsloven.

PROCEDURE VED VEDTAGELSE AF VANDLØBSREGULATIV
•
•

•
•
•

Forslag til nyt regulativ udarbejdes af kommunen
Oﬀentlighedsperiode på 8 uger hvor bredejerne og andre borgere
og interesseorganisationer har ret til at komme med bemærkninger og ændringsforslag
Der kan holdes oﬀentlige møder
Vedtagelser af regulativ
Klageperiode på 4 uger hvor bredejerne og andre borgere og interesseorganisationer kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

REGULATIVETS GYLDIGHED
Når et regulativ, et tillægsregulativ eller et fællesregulativ er vedtaget, er det
gyldigt, indtil der vedtages et nyt regulativ, tillægsregulativ eller fællesregulativ.
Vandløbsloven beskriver, at alle afgørelser er gyldige, indtil de ophæves af nye
afgørelser. En revisionsdato i regulativet ændrer ikke gyldigheden.
REGULATIVET ER EN KONTRAKT OG EN SERVICEDEKLARATION
Regulativet er en slags kontrakt mellem vandløbsmyndigheden og bredejere om,
hvordan vandløbets tilstand opretholdes.
Forhandlingerne om kontrakten foregår i de to lovpligtige oﬀentlighedsperioder
under vedtagelsen (8 ugers høring og 4 ugers klagefrist).
Herefter skal pligter, som er beskrevet i regulativet, overholdes af både vandløbsmyndighed og bredejere.
Regulativerne er også en beskrivelse af det kvalitets- eller serviceniveau, som
bredejerne kan forvente, og som skatteborgerne betaler for.
REGULERINGER OG RESTAURERINGER, ÆNDRING AF TILSTANDEN I
VANDLØB.
Ændringer af vandløbs skikkelse og/eller vandføring kan kun besluttes gennem
godkendelse af et projekt.
Projektet til ændring og restaurering skal godkendes af vandløbsmyndighe-den,
som beskrevet i vandløbsloven. Her har bredejerne, andre borgere og interesseorganisationer også mulighed for at få medindﬂydelse under de oﬀentlige
fremlæggelser i indsigelses- og klageperioderne.
Når projektet er godkendt og gennemført, skal det optages i regulativet for
vandløbet.

Regulativet skal herefter beskrive den nye vedtagne tilstand og skal sikre, at den
nye tilstand opretholdes.
ALLE KAN UDARBEJDE PROJEKTER
Alle borgere og vandløbsmyndigheden kan udarbejde projekter til ændring af
vandløbenes skikkelse og/eller vandføring.
Vandløbsloven giver en nøjagtig beskrivelse af,
hvordan en ansøgning og et projekt skal se ud.
Ønsker du at gennemføre et projekt, er det dig,
der som projektleder skal projektere og
ﬁnansiere projektets anlæggelse.
Du skal indsende projektforslaget til vandløbsmyndigheden. Denne skal behandle det for at
vurdere, om det kan godkendes og gennemføres.
Både afstrømning og miljø skal inddrages i vandløbsmyndighedens vurdering.

SAMMENFATNING
Opretholdelse af et vandløbs tilstand, sker gennem
et vandløbsregulativ.
Man kan ikke ændre et vandløbs skikkelse og/eller
vandføring gennem et regulativ.
Ændringer skal altid ske gennem en regulering eller en restaurering, som derefter
optages i et nyt regulativ.
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