Natur og Land
Hvad indeholder vandløbsloven?
Vandløbsloven indeholder 17 kapitler med
bestemmelser om:
1. Formål
2. Om vandløbs almindelige benyttelse m.v.
3. Vandløbsmyndigheden
4. Klassifikation af vandløb og anlæg
5. Regulativer for offentlige vandløb m.v.
6. Regulering m.v. af vandløb og anlæg af nye
vandløb
7. Vandløbenes vedligeholdelse
8. Vandløbsrestaurering
9. Udpumpningsanlæg med digeanlæg til afvanding samt anlæg med digeanlæg til indtagning og indpumpning samt videreledning af
vand til bevanding
10. Broer, opstemningsanlæg, flodemål m.m.
11. Tilsyn og kontrol

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”.

12. Forskellige bestemmelser
13. Ekspropriation og erstatning
14. Vandløbsmyndighedens forpligtelse i økonomiske spørgsmål
15. Beslutninger i vandløbssager
16. Klage
17. Straffebestemmelser og ikrafttræden m.v.
Vandløbsloven suppleres af bekendtgørelser
 Bekendtgørelse om vandløbsregulering
og restaurering mv.
 Bekendtgørelse om klassifikation og
registrering af vandløb.
 Bekendtgørelse om regulativer for
offentlige vandløb.
Lovgivningen kan findes på biblioteket eller på
www.retsinfo.dk

Ringsted Kommune
Teknik- og Miljøcenter
Natur og Land
Rønnedevej 9
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Vandløbslovens formål

Lidt baggrund om vandløb

Hvad er formålet med vandløbsloven?

3. Hensyn til miljøet i vandløbene

Vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter,
kanaler, rørledninger og dræn samt søer,
damme og andre lignende indvande.
Bredejer: Ejer af den jord, hvor et åbent eller
rørlagt vandløb løber.
Kommunen er vandløbsmyndighed.

Vandløbslovens bestemmelser har i dag tre
hovedformål:

Vandløbenes plante- og dyreliv afspejler det
enkelte vandløbs miljøtilstand.

1. Opretholdelse af vandløbenes evne til at aflede
vand

Al vedligeholdelse og alle afgørelser skal tage
hensyn til vandløbenes miljø, således at planter
og dyr kan leve i vandløbene.

Hvorfor er der en vandløbslov?
Vandløb starter som kilder, søer eller dræn.
Vandet løber fra de mindre vandløb til de større
vandløb. Til sidst ender vandløbsvandet i havet.
På vandets vej fra udspring til udløb i havet,
passerer vandløbene næsten altid hen over
mere end en mands jorder.

Loven indeholder bestemmelser om:
• Vedligeholdelse for både private og offentlige
vandløb.
Loven angiver både omfang og metoder.
• Regulativer for offentlige vandløb.
Regulativerne skal indeholde angivelse af dimensioner eller vandføring samt metoder til vedligeholdelse.
2. Ændring af vandløbenes evne til at aflede vand

Både for meget vand og for lidt vand kan give
anledning til problemer. Desuden kan udnyttelse af og ændringer i vandløbene ændre forholdene for andre. Udnyttelsen af vandløbene har
således altid kunnet forårsage uenighed mellem bredejere.
Af samme grund har der siden Danske Lovs tid
været regler for udnyttelse af vandløbene.
Disse regler har altid bestået både af pligter og
rettigheder for de enkelte bredejere.
Vandløbene fik deres første rigtige lov i 1880.
Denne lov har gennemgået flere store og mindre revisioner i de over 100 år, den har eksisteret. Den sidste store revision skete i 1982, hvor
loven ud over hensynet til afstrømning også
kræver, at der tages hensyn til miljøet i vandløbene.
Vandløbsloven består således fortsat af en lang
række pligter og rettigheder for både bredejere
og vandløbsmyndighed.

Loven indeholder bestemmelser om:
• At alle ændringer, både store og små, skal godkendes af vandløbsmyndigheden, før de må
udføres.
Vandløbsmyndigheden kan give afslag på en
ansøgning.
• At alle afgørelser skal foregå efter beskrevne
procedurer.
Dette gælder både godkendelser, tilladelse og
afslag.
Formålet med disse bestemmelser er at sikre:
• At de berørte parter får ret til medindflydelse
både inden og efter, at vandløbsmyndigheden
træffer en afgørelse, og inden de påtænkte
ændringer udføres.
Denne rettighed til medindflydelse er begrænset
til fastlagte indsigelses- og klageperioder.
• At ansøger sikres gennem de i loven beskrevne
procedurer og de retsgyldige afgørelser.

Den danske miljømålslov kræver, at de fleste
vandløb skal have en god økologisk tilstand. Det
vil sige, at der skal kunne leve bestemte typer
planter og dyr.
Vandrammedirektivet er grundlaget for de nationale vandplaner og de nationale love og strategier, der skal sikre et sund og godt miljø i vandløb,
søer, fjorde og hav.
I forhold til Miljølovens lovkrav om at vandløbene
skal opfylde miljømålene i 2015, er Vandområdeplanerne for anden planperiode, baseret på en
opdatering og videreførelse af vandplanerne for
første planperiode og gælder fra 2015-21.
Det er derfor vigtigt, at der ved alle afgørelser og
ved al vedligeholdelse tages hensyn til miljøet i
vandløbene.

