Værd at vide om omklassificering af vandløb
Forklaring på begreber samt svar på nogle af de spørgsmål,
som kommunen ofte får stillet, når vandløb omklassificeres.

Begreber
Vandløb
Ved et vandløb forstås både åbne og rørlagte vandløb, gravede kanaler og dræn. Disse er alle omfattet af bestemmelserne i vandløbsloven.
Vandløbsregulativ
Et vandløbsregulativ er administrationsgrundlaget for de offentlige
vandløb. Regulativet beskriver de enkelte vandløb, som de er, og den
tilstand, som de skal opretholdes i gennem vedligeholdelse.
Vedligeholdelse
Vedligeholdelsen i åbne vandløb er blandt andet grødeskæring og
fjernelse af sandaflejringer. Vedligeholdelsen i rørlagte vandløb består
blandt andet i fjernelse af sandaflejringer i brønde og rør samt mindre
reparationer.
Vedligeholdelsen i offentlige vandløb udføres til fastsatte terminer. I
private vandløb kan det udføres efter behov eventuelt i samarbejde
med de øvrige lodsejere.
Grøde
Planter som gror i vandløbet.
Vandområdeplan og miljømål for vandløb
Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske
vandmiljø. De har til formål at forbedre tilstanden i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand.

Miljømål
Vandområdeplanen beskriver de konkrete miljømål for de enkelte
vandløb. Miljømålet er som udgangspunkt ”god tilstand”. Denne tilstand er opnået for vandløb, når både den økologiske tilstand og
kemiske tilstand er god.
Indsatskrav
Hvis et vandløb ikke lever op til Vandområdeplanens miljømål, vil der
være et indsatskrav, som kan forbedre forholdene. Dette kan blandt
andet være fjernelse af spærringer og forbedring af de fysiske
forhold med mere.
Vandløbsmyndighed
Både private og offentlige vandløb er omfattet af vandløbsloven. Kommunen er vandløbsmyndighed. Vandløbsmyndigheden ejer ingen
vandløb, men træffer afgørelse om pligter og rettigheder for alle
Vandløb

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM ÅBNE VANDLØB
Hvordan overdrages vandløbene til bredejere?
Vandløbene overdrages til en forudbestemt fastsat dato, der fremgår
af afgørelsen. På datoen overdrages vandløbene i regulativmæssig
stand. Det betyder, at kommunen inden overdragelsen har gennemført den vandløbsvedligeholdelse, der er beskrevet i regulativet.
Kan kommunen gennemføre en grundigere vedligeholdelse og
oprensning inden overdragelsen af vandløbet til bredejere?
Kommunen må alene overdrage vandløbet i regulativmæssig stand,
hverken mere eller mindre. Gennemførsel af en vedligeholdelse ud
over regulativet vil være ulovlig.

Kan kommunen nedklassificere et vandløb, der er beskyttet efter
Naturbeskyttelseslovens § 3?
Kommunen kan nedklassificere et vandløb, der er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven. Mange private vandløb er i dag § 3 beskyttede
vandløb. Dette er ligeledes tilfældet for de fleste § 3 beskyttede naturarealer på land.
Hvordan skal et åbent vandløb vedligeholdes?
Vandløbet skal vedligeholdes, så vandføringsevnen ikke ændrer sig,
og så lodsejere på højere arealer sikres en fortsat afvanding af deres
arealer.
Vedligeholdelsen kan omfatte, at der skæres grøde og fjernes aflejrede sand- og muddermaterialer på bunden efter behov. Dette gøres på
Langeland én gang om året i efteråret. Øges dette interval kræver det
en tilladelse fra vandløbsmyndigheden.
Der må ikke graves i fast bund og sider samt fjernes sten og grus, da
det er en vandløbsregulering.

Brinkerne skal som udgangspunkt ikke klippes.
En vandløbsregulering kræver en tilladelse efter vandløbsloven. Denne skal man søge om hos Langeland Kommune, som er vandløbsmyndighed.
Ved tvivl om hvordan vandløbet skal vedligeholdes, kan Langeland
Kommune hjælpe med råd og vejledning.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM RØRLAGTE VANDLØB
Hvordan skal et privat rørlagt vandløb vedligeholdes?
Bredejeren er ansvarlig for vedligeholdelsen. Vedligeholdelsen består
typisk i fjernelse af sand- og slamaflejringer i rørledninger, der påvirker vandets frie løb negativt. Derudover tømmes brønde med sandfang i nødvendigt omfang.
Hel eller delvis omlægning/udskiftning af et privat rørlagt vandløb er
en vandløbsregulering, der påhviler bredejere. Reguleringen skal godkendes af kommunen.
Hvordan skal et offentligt rørlagt vandløb vedligeholdes?
Kommunen er ansvarlig for vedligeholdelsen. Vedligeholdelsen består
typisk i fjernelse af sand- og slamaflejringer i rørledninger, der påvirker vandets frie løb negativt. Derudover tømmes brønde med sandfang i nødvendigt omfang.
Hel eller delvis omlægning/udskiftning af et offentligt rørlagt vandløb
er også vedligeholdelse, men denne påhviler bredejere. Kommunen
kan påbyde bredejere at omlægge udtjente rørlagte strækninger.
Er det rimeligt, at kommunen overdrager ejerskabet af en rørledning til private borgere?
Et vandløb er privatejet af bredejerne, uanset om det er offentligt eller
privat klassificeret.
I rørlagte vandløb betyder det, at de fysiske rør, som hidtil, er ejet af
bredejerne.
Det er alene vedligeholdelsen, som overdrages til bredejere.

Laver kommunen en undersøgelse af rørledningens tilstand og
foretager renovering?
Kommunen skal alene ved overdragelsen sikre, at regulativets bestemmelser om vedligeholdelse er opfyldt. Dette sikres ved tilsyn inden overdragelsen. Kommunen er typisk forpligtet til at fjerne sand- og
mudderaflejringer samt at udskifte få eller enkelte ødelagte rør, der
ødelægger vandføringsevnen.
Må kommunen gerne overdrage vedligeholdelsen af gamle rør til
private?
Alderen på en rørlægning indgår ikke som grundlag i kommunens vurdering af, om et vandløb skal nedklassificeres. Det vigtigste er, at en
rørledning virker efter hensigten.
Kan man kræve TV-inspektion af rør inden overdragelsen til private?
Kommunen skal ved overdragelsen sikre, at vandføringsevnen i rørene er til stede, og at de er vedligeholdt som beskrevet i regulativet.
Ved vedligeholdelsen inspiceres synlige brønde, og der fjernes sandog mudderaflejringer. Desuden skal mindre kendte brud på ledningen
repareres.
Der er ikke et generelt krav om, at rørene skal TV-inspiceres, og det
vil ikke ske inden overdragelsen.
Kan man som bredejer undgå at vedligeholde en rørlagt strækning efter en nedklassificering, når man ikke har gavn af rørledningen?
Man kan som bredejer ikke fritages for vedligeholdelsen, selv om man
ikke anvender eller udleder til rørledningen. Som bredejer er man forpligtet til at modtage vand fra arealer opstrøms og sende det videre
nedstrøms. Det skal man sikre igennem vandløbsvedligeholdelsen.
Denne pligt fremgår af vandløbsloven.

Kan kommunen ved en nedklassificering flytte vedligeholdelsen
til andre end bredejeren, hvis ejeren ikke benytter vandløbet?
Det er ikke muligt for kommunen at flytte vedligeholdelsespligten fra
bredejerne til andre ved en nedklassificering.
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