Natur, Miljø og Trafik

VEDLIGEHOLDELSE AF
PRIVATE VANDLØB

NATUR, MILJØ OG TRAFIK | ODSHERRED KOMMUNE
Rådhusvej 75 | 4540 Fårevejle
59 66 60 08 | vand@odsherred.dk
odsherred.dk
Januar 2015 | Layout: Kommunikation og Projekter

HVAD ER VANDLØB?
Vandløb i vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger
og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Rørlagte vandløb
Som hovedregel ligger de større rørlagte vandløb i det oprindelige vandløbsleje, dvs. lavest liggende strækning i terrænet.

Ifølge vandløbsloven skal et vandløb både kunne aflede vand og have en god
miljømæssig kvalitet med varieret plante- og dyreliv.

Brønddæksler viser, hvor rørledningerne ligger. Bredejerne bør have det oprindelige projektmateriale, som viser rørledningernes beliggenhed.

Større og målsatte vandløb er desuden naturbeskyttede, hvilket betyder at
også naturbeskyttelseslovens bestemmelser gælder for dem.

Vedligeholdelsen kan for rørledninger omfatte spulinger, rodskæringer og
udskiftning af rør.

HVEM VEDLIGEHOLDER PRIVATE VANDLØB

Udskiftning af enkelte rør og udskiftning af længere strækninger med nye
rør i samme beliggenhed og koter og med samme diameter, betragtes som
reparation og er dermed en del af vedligeholdelsen.

Private vandløb vedligeholdes af bredejerne.
Det betyder, at hver enkelt bredejer er ansvarlig for at vedligeholde alle
private vandløb på egen ejendom - det vil sige både at udføre og at betale
for vedligeholdelsesarbejdet.

HVORDAN SKAL ET PRIVAT VANDLØB VEDLIGEHOLDES?
Åbne og rørlagte vandløb
Vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller
vandføringsevne ikke ændres. Vandløb må derfor ikke graves dybere eller
bredere. Vandløbets bund mærkes oftest som et kompakt lag. Hvis der er en
vejoverkørsel i nærheden, kan rørets bund i denne også bruges som udgangspunkt for vandløbets bund.
Åbne vandløb
Vedligeholdelsen omfatter:
•
•
•

Grødeskæring
Fjernelse af nedfaldne grene og blade
Fjernelse af slam og sandaflejringer

Man må ikke grave i brinken og bunden, fjerne sten, ler, grus eller tørv.

Hvis man vil udskifte rørledninger til anden diameter og/eller beliggenhed
skal projektet godkendes af kommunen.
Ingen må foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af vandløb, at
der kan være fare for, at rørledningen beskadiges eller tilstoppes.
Tilslutning til rørlagte vandløb/dræn kræver normalt en medbenyttelsestilladelse fra kommunen.

KAN DER BLIVE TALE OM ERSTATNINGSANSVAR?
Mangelfuld vedligeholdelse kan medføre erstatningspligt for skader på opstrøms liggende ejendomme mv. Skader skal kunne henføres til den manglende/mangelfulde vandløbsvedligeholdelse.
Erstatningskrav kan rejses ved civilt søgsmål eller ved Taksationsmyndigheden.

SKAL BERØRTE PARTER GIVE OPLYSNINGER?
Den enkelte lodsejer skal afgive alle oplysninger, som er nødvendige for
vurdering af aktuelle sager, herunder dokumentation for, at/om vedligeholdelsespligten er overholdt. Denne pligt er beskrevet i vandløbslovens § 58.

Det er normalt ikke nødvendigt at skære alle planter ned. Ved brug af le,
kan skæres en strømrende i midten af vandløbet. Skær grøden i skiftevis højre og venstre side, så der opstår en slynget strømrende og efterlad grødeøer
i midten af vandløbet.

HVILKE LOVE HANDLER OM VANDLØBSVEDLIGEHOLDELSE?

Grødevæksten i vandløbene kan begrænses ved grødeskæring eller eventuel opgravning. Der er også mulighed for at plante skyggegivende træer på
vandløbets bredder. Afskåret grøde skal optages, medmindre grøden ikke er
til skade for vandløbet eller det vandområde, vandløbet udmunder i.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Slam, grøde og andet, der ophobes ved stemmeværker eller andre anlæg,
skal fjernes, så det ikke føres videre til skade for vandløbet eller for det
vandområde, vandløbet løber ud i.
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