Information om vejdræn og dræn i veje

Hvad er vejdræn?
Vejdræn er vejenes dræn eller afvanding. De ligger i vejarealet - som regel i vejrabatten. De leder
overvejende regnvand fra vejene til andre vandløb. Vejdræn findes både på landet og i byerne.
Vejdræn er som hovedregel private rørlagte vandløb. Vejdræn bliver ikke til offentlige vandløb ved, at de
ligger langs de offentlige veje. Og de bliver ikke til kloakledninger, fordi der løber husspildevand til dem.
Kloakledninger er kun de ledninger, som er optaget i kommunens spildevandsplan eller som gennem
afgørelser er defineret som spildevandsledninger.
Vejvæsenet er bredejer på lige fod med alle andre bredejere. Vandløbslovens regler om rettigheder og
pligter gælder for alle vandløb og altså også for vejdræn. Vejdræn skal vedligeholdes ligesom alle andre
vandløb, sådan så de kan lede den mængde vand, som de er dimensioneret til – hverken mere eller mindre.
Vejvæsenet står for vedligeholdelsen af vejdræn.
Det er ikke tilladt at tilslutte hverken drænvand eller husspildevand til vejdræn uden ansøgning om accept
fra Vejvæsenet og tilladelse til medbenyttelse fra vandløbsmyndigheden. Der er ikke lovkrav til registrering
af vejdræn. Vejdræn skal ikke i registreres i LER (Lov om registrering af ledningsejere).
Hvad sker der, hvis vejdræn skades?
Skadede vejdræn kan give risiko for oversvømmelser. Jord, sand og grus kan vaskes væk gennem det
ødelagte dræn, så vejen undermineres.
Hvis vejdræn skades ved f.eks. andres reparationsarbejder eller entreprenørers styrede underboringer, er
det dig, der udfører arbejdet (skadevolder), der er ansvarlig for skader. Vandløbsloven kan kun påbyde
Vejvæsenet at reparere skaderne.
Vejvæsenet kan derefter anlægge erstatningssag mod dig som skadevolder for skader på vejen.
Hvad sker der, hvis andre grundejere ønsker ændringer eller etablering af vejdræn?
Der kan normalt ikke stilles krav om, at vejdræn skal ændres eller etableres. Hvis du måtte ønske ændringer
af eksisterende vejdræn eller etablering af nye vejdræn, har du mulighed for at henvende sig til
Vejvæsenet.
Hvis ønsket om vejdræn begrundes i en bedre afvanding af omkringliggende arealer, vil du, der ønsker
projektet gennemført, normalt skulle udarbejde projektet og betale for udførelsen. Du kan også skulle
deltage i betaling ved fremtidens vedligeholdelse.
Alle ændringer og nye anlæg af vejdræn skal godkendes af både Vejvæsenet og vandløbsmyndigheden,
inden du kan gennemføre projektet.
Hvad er dræn i veje?
Dræn, som er gæster i de offentlige veje
Markernes dræn kan på deres vej til større vandløb løbe på tværs under en vej. Hvis der ikke ledes vejvand
til drænet, har vejen ikke noget med drænet at gøre. Det gælder for både eksisterende gamle dræn,
nyanlagte dræn og planlagte dræn. Her er Vejvæsenet altså ikke bredejer ifølge gamle vejbestemmelser,

som også gælder i dag. Bredejerne på hver side af vejen ejer drænet indtil midten af vejen. Sådanne dræn
siges at være gæster i vejen.
Hvis du ønsker at etablere et dræn tværs under en vej, skal du have tilladelse af vandløbsmyndigheden til at
anlægge drænet. Du skal selv udarbejde og indsende et projekt. Dette kaldes i loven, at du anlægger et nyt
vandløb.
Du skal også have en gravetilladelse af Vejvæsenet. Du bliver gæst i vejen. Vedligeholdelsespligten ved
sådanne dræn (nye vandløb) vil være beskrevet i tilladelsen som vilkår. Det vil normalt være dig, der ønsker
drænet anlagt, som vil få pålagt den fremtidige pligt til at vedligeholde drænet under vejen.
Vandløbslovens almindelige bestemmelser om vedligeholdelse gælder for eksisterende dræn, hvor der ikke
findes tilladelse med vilkår om vedligeholdelsen. Det vil her være de to bredejere på hver side af vejen, som
skal vedligeholde drænet indtil midten af vejen.
Vejvæsenets særlige service
Vejvæsenet har som en særlig service besluttet at vedligeholde gæste-dræn under vejen. Hvis du ikke er
tilfreds med Vejvæsenets vedligeholdelse, har du mulighed for selv at overtage vedligeholdelsen. Du skal
blot henvende dig til Vejvæsenet. Du må ikke skade vejen, når du vedligeholder drænet.
Dræn, hvor Vejvæsenet er bredejer i de offentlige veje
Dræn i veje kan også være dræn og rørlagte vandløb, som på en mindre strækning løber i vejrabatten eller
som får tilledt vejvand. Her er Vejvæsenet bredejer på de strækninger, som ligger i vejarealet. Vejvæsenet
har samme pligter og rettigheder, som alle andre bredejere og vedligeholder disse dræn og rørlagte
vandløb på vejens areal.
Vejvæsenet vedligeholder ikke dræn og rørlagte vandløb uden for vejens areal. Her er det de enkelte
bredejere, som skal vedligeholde dræn og rørlagte vandløb.
Private dræn i veje bliver ikke til offentlige vandløb ved, at de ligger i de offentlige veje. Dræn i veje på
privat ejendomme Hvis vejene har et matrikelnummer, er det ejeren af matriklen, der er ansvarlig for
vedligeholdelsen af alle former for dræn både i og på tværs af vejarealet.
Hvilke love handler om vejdræn og dræn i veje?
Vandløbsloven. Lov om registrering af ledningsejere (LER).
Lovgivningen kan findes på biblioteket eller på www.retsinformation.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.

