Vandløbenes klasser

Lidt baggrund om vandløb
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.
Hvad er vandløbenes klasser?
Vandløb inddeles i to klasser: private vandløb og offentlige vandløb.
Private vandløb omfatter alle de vandløb, som vandløbsmyndigheden (byrådet) ikke har truffet
beslutning om at optage som offentlige. Det betyder, at mange åbne vandløb og stort set alle
grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande er private
vandløb.
Offentlige vandløb omfatter de vandløb, som vandløbsmyndigheden har besluttet at optage som
offentlige.
Hvordan kan et vandløb ændre klasse?
Vandløbsmyndigheden kan beslutte:
At et vandløb skal optages som offentligt vand løb. Dvs. overgå fra privat til offentligt vandløb.
At et vandløb skal udgå som offentligt vandløb. Dvs. overgå fra offentligt til privat vandløb.
Hvordan er ejer- og myndighedsforhold?
Alle vandløb - både offentlige og private - ejes af bredejerne (dvs. de, der ejer de matrikler, hvor
vandløbet ligger).
Vandløbsmyndigheden er myndighed for alle vandløb – både offentlige og private.
Vandløbsmyndigheden ejer således ingen vandløb, men træffer afgørelser ved alle vandløb både offentlige og private vandløb.
Hvem vedligeholder vandløbene?
Private vandløb: De enkelte bredejere.
Offentlige vandløb: Vandløbsmyndigheden
Hvilke forhold har betydning ved omklassifikationer?
Opdeling af vandløbene i klasser har eksisteret i mere end 125 år fra den første vandløbslov i

1880. Tankerne bag opdeling i klasser har stort set været uændret. Tankerne er i dag samlet i 7
punkter eller kriterier. Disse kriterier danner udgangspunkt for vandløbsmyndigheden vurdering af
et vandløbs klasse.
1) Vandløbet er del af et særligt naturområde.
2) Vandløbet er stort.
3) Vandløbet har særligt mange bredejere. Det kan f.eks. være et vandløb, som løber gennem en by.
4) Vandløbet har særlig stor rekreativ betydning for befolkningen.
5) Vandløb har et særligt godt miljø for både planter og dyr.
6) Vandløbet modtager særligt store mængder spildevand fra rensningsanlæg eller store veje.
7) Vandløbet ligger neden for et andet offentligt
vandløb.
Hvordan sker en omklassifikation?
Vandløbsmyndigheden træffer afgørelse om ændring af et vandløbs klasse.
Afgørelsen offentliggøres: De berørte parter modtager brev med afgørelsen.
Afgørelsen annonceres. Der kan klages over en afgørelse i 4 uger efter Klagemyndighed er
Naturstyrelsen.
Denne folder omhandler regler efter:
Lovbekendtgørelse om vandløb. Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering,
Bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb og Bekendtgørelse om
regulativer for offentlige vandløb.
Lovgivningen kan findes på biblioteket eller på www.retsinfo.dk
Her kan du hente yderligere oplysninger
Fredericia Kommune, Gothersgade 20 B, 7000 Fredericia. Tlf. nr. 72 10 70 00 eller på email
kommunen@fredericia.dk.

