
Baggrund 

Spildevandsplanens kortbilag definerer, om et forløb er at betragte som et spildevandsteknisk 

anlæg eller som et vandløb. Udgangspunktet er, at et forløb, der har potentiale til at indeholde 

fisk, planter og / eller vandløbsinsekter svarende til målsatte vandløb, skal være klassificeret 

som vandløb. Dermed administreres disse forløb med hjemmel i vandløbsloven. Forløb, som 

primært fungerer som en del af spildevandssystemet, bør være defineret som et 

spildevandsteknisk anlæg. Sådanne forløb administreres med hjemmel i 

miljøbeskyttelsesloven. Med spildevand menes i denne sammenhæng overfladevand fra 

befæstede arealer.  

  

Statusændringer mellem spildevandsanlæg og vandløb foretages ved at følge proceduren V-09 

i Fredericia Kommunes ISO 9000 certificering. Proceduren beskriver, at der skal vedtages et 

tillæg til spildevandsplanen for at gennemføre statusændringer.  

  

Et vandførende forløb kan enten være et vandløb eller et spildevandsteknisk anlæg.  

  

Spildevandsanlæg omfatter lukkede ledninger og andre anlæg, der tjener til afledning eller 

behandling af spildevand i forbindelse med udledning til vandløb, søer eller havet, afledning til 

jorden eller anden form for bortskaffelse. Et spildevandsteknisk anlæg kan enten være 

offentligt eller privat. De offentlige spildevandstekniske anlæg er registreret i 

spildevandsplanen. Offentlige forløb er typisk placeret på offentlige arealer, ofte offentlige 

vejarealer. Alternativt er de (normalt) tinglyst på private matrikler med en deklaration om, at 

spildevandsselskabet har adkomst til at vedligeholde den offentlige ledning. Hvis der ikke er 

tale om en offentlig spildevandsledning kan det være en privat spildevandsledning.  

  

Vandløb inddeles i to administrative klasser: offentlige og private vandløb. Trafik & Natur har 

udarbejdet ”Plan for den administrative status for vandløb i Fredericia Kommune”. Heri 

klassificeres samtlige vandløb som enten private vandløb eller offentlige vandløb ud fra en 

række kriterier. Da klassificeringen har betydning for, hvem der har 

vedligeholdelsesforpligtelsen på det enkelte forløb, er det væsentligt at behandle lodsejere 

med sammenlignelige forløb ens.  

  

Spildevandsforhold vejer tungt i vurderingen af, om der er tale om et privat eller et offentligt 

vandløb eller om der er tale om et spildevandsteknisk forløb. Samtlige private forløb, der 

modtager spildevand fra offentlige regnvands- eller fællesledninger er derfor gennemgået med 

henblik på at vurdere, om der er forløb, der bør omklassificeres i forhold til de opstillede 

kriterier i planen om status for kommunens vandløb. Gennemgangen er lavet for at behandle 

lodsejere ens. Vedligeholdelsen af forløb, der leder betydelige mængder spildevand, som det 

offentlige har interesse i, bør ikke overlades til lodsejere.  

  

 


