Natur og Land
Denne folder omhandler regler efter:





Lovbekendtgørelse om vandløb (vandløbsloven).
Bekendtgørelse om vandløbsregulering
og restaurering.
Bekendtgørelse om klassifikation og
registrering af vandløb.
Bekendtgørelse om regulativer for
offentlige vandløb.

Lovgivningen kan findes på biblioteket eller på
www.retsinfo.dk

Foldere om vandløb fra Ringsted Kommune
Vandløb er reguleret af vandløbsloven, som skal
sikre at vandløb benyttes til afledning af vand,
samt at de vedligeholdes og benyttes på en
måde, der tager hensyn til miljøet.
Mange af reglerne for benyttelse og beskyttelse
af vandløbene er beskrevet i en række foldere.
Folderne kan hentes på kommunes hjemmeside
www.ringsted.dk søg efter ”Vandløb og vedligeholdelse”.

Ringsted Kommune
Teknik- og Miljøcenter
Natur og Land
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tel.: +45 57 62 63 00
Mail: teknikogmiljo@ringsted.dk
www.ringsted.dk

Regulativer for
offentlige vandløb.
Indhold og vedtagelse

Hvad er regulativer?
Regulativer er beskrivelser af en række forhold
ved de offentlige vandløb. Blandt andet findes
altid bestemmelser om vandløbets vedligeholdelse og om vandløbets form og evne til at føre
vand.

Selve regulativet indeholder en række afsnit med
forskellige bestemmelser for vandløbet:
Regulativets vandløb
• Navnet på vandløbet
• Beskrivelse af den strækning, som er omfattet af
regulativet

Et regulativ kan omfatte bestemmelser for et
enkelt vandløb eller for flere offentlige vandløb.

• Beskrivelse af de bygværker, som ligger på og
ved strækningen, og som er omfattet af regulativet

Regulativerne kan betragtes som uddybning til
vandløbslovens almindelige bestemmelser.
De er retsgyldige dokumenter.

• Vandløbets målsætning

Hvor kan regulativerne ses?

Vandløbets skikkelse eller vandføringsevne
• Skikkelse:
Det kan dreje sig om: Bundens og/eller strømrendens bredde, brinkernes hældning, vandløbets
profil, koter for bund og banketter

Regulativerne kan findes hos Natur og Land på
Teknik og Miljøcenteret.
Nogle af Regulativerne kan desuden ses på
kommunens hjemmeside, www.ringsted.dk.
Hvem udarbejder regulativerne?

• Kort med angivelse af vandløbet og stationer på
vandløbet

• Vandføringsevne:
Det kan dreje sig om: Afledning af vand og vandstande i udvalgte situationer

Vandløbsmyndigheden udarbejder regulativerne.
Miljøkravene til vandløbene og de direktiver og
lovgivninger, der beskytter naturen, skal
respekteres, når regulativerne udarbejdes.

Vandløbets vedligeholdelse
• Hvordan og hvornår grøden slås

Hvad indeholder et regulativ?

• Friholdelse af arealer langs vandløbet:
2 m bræmmer og arbejdsbælter

• Hvornår og hvordan der kan ske oprensning
• Bortskaffelse af grøde og fyld
• Sikring af drænudløb

Regulativer indeholder normalt 3 afsnit:
• Regulativet
• Redegørelsen
Indeholder grundlaget for og konsekvenserne
af forslaget
• Kort og tegninger med længde- og tværprofiler af vandløbet

Forskellige øvrige bestemmelser
• Sejlads
• Miljøforbedringer i vandløbet
• Drift af stemmeværker
• 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 og vandløbssyn
• Revision af regulativet
• Dato for ikrafttræden
Hvordan vedtages et regulativ?
Forslag til regulativ
• Vandløbsmyndigheden udarbejder forslag til
regulativ
• Forslag til regulativ fremlægges for offentligheden til gennemsyn i 8 uger
Der kan afholdes offentlige møder
• Indsigelser og ændringsforslag kan indsendes i
de 8 uger
Vandløbsmyndigheden vurderer indsigelser og
ændringsforslag og kan tilrette forslaget.
Regulativ
• Vandløbsmyndigheden vedtager regulativet.
Regulativer for de gamle amtsvandløb skal også
vedtages af statens miljøcenter
• Regulativet offentliggøres med 4 ugers klagefrist.
Klager behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet
• Regulativet træder i kraft

