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INDLEDNING
Fællesregulativet er udarbejdet af vandløbsmyndigheden i Aabenraa
Kommune.
Fællesregulativet indeholder de generelle overordnede bestemmelser
for sædvanlig vedligeholdelse og for administration af offentlige
vandløb i Aabenraa Kommune.
Regulativer skal sikre, at vandløbenes skikkelse og/eller
vandføringsevne fastholdes. Regulativrevision kan ikke ændre et
vandløbs skikkelse og/eller vandføringsevne. Sådanne ændringer kan
kun ske gennem regulerings- eller restaureringsprojekter.
Da en række bestemmelser om vandløbenes vedligeholdelse og
administration gælder for alle offentlige vandløb, har Aabenraa
Kommune valgt at samle dem i et fællesregulativ. I de enkelte
regulativer findes specifikke bestemmelser og beskrivelser der kun
gælder i det enkelte vandløb dvs. de individuelle bestemmelser og
beskrivelser for vandløbet.
Dette fællesregulativ indeholder generelle beskrivelser og
bestemmelser for 641 offentlige vandløb i Aabenraa Kommune.


Beskrivelserne og bestemmelserne i fællesregulativet erstatter
de tilsvarende beskrivelser og bestemmelser i de gældende
regulativer samt eventuelle tillægsregulativer og
fællesregulativer.



Dette fællesregulativ berører ikke de specifikke beskrivelser og
bestemmelser for de enkelte vandløb.
De enkelte regulativer er fortsat gældende for de specifikke
forhold for de enkelte vandløb.

Fællesregulativet skal harmonisere regulativernes generelle
beskrivelser og bestemmelser for alle de 641 offentlige vandløb, som
vedligeholdes af Aabenraa Kommune.
Gennem vedtagelse af dette fællesregulativ træffes afgørelse om,
vandløbsvedligeholdelsen.
Beskrivelser og bestemmelser kan ses i fællesregulativets enkelte
afsnit, som starter med en af følgende:
”Gives følgende generelle beskrivelse af” for de forhold, som enten
er beskrevet i loven eller fastlagt gennem afgørelser og herefter er
optaget i fællesregulativet.
Eller:
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”Gælder følgende generelle bestemmelse for” for de forhold, som
vandløbsmyndigheden i forbindelse med vedtagelse af
fællesregulativet fastsætter bestemmelser for.
Vandløbsmyndighedens afgørelse om bestemmelser kan påklages i
den lovpligtige klageperiode, som afholdes under vedtagelse af
fællesregulativet.
Beskrivelser fastsætter ikke en ny retstilstand og kan derfor ikke
påklages.

2

Forslag Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune

1. OVERSIGT OVER VANDLØB OMFATTET AF
FÆLLESREGULATIVET
En komplet liste over de vandløb, der er omfattet af dette
fællesregulativ, fremgår af bilag 1.
En komplet liste over de regulativer, der får deres generelle
bestemmelser erstattet af dette fællesregulativ, fremgår af bilag 2.
Aabenraa Kommune har i fællesregulativet flere offentlige
vandløbsstrækninger fælles med nabokommunerne Haderslev,
Sønderborg og Tønder. Nabokommunerne har været inddraget under
udarbejdelsen af forslag til fællesregulativ, hvor regulativtekst og
omfang er afstemt. Forslag til fællesregulativ sendes også i høring hos
nabokommunerne. Oversigt over omfattede vandløbsstrækninger, der
er fælles med nabokommunerne fremgår af bilag 3.
De dansk-tyske grænsevandløb er ikke omfattet af fællesregulativet
da de administreres af Den dansk-tyske grænsevandløbskommission.
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2. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET
2.1. DET RETSLIGE GRUNDLAG
Det retslige grundlag for fællesregulativet er:


Lovbekendtgørelse nr.1208 af 30. september 2013 om vandløb
med senere ændringer (Vandløbsloven).



Bekendtgørelse nr. 1437 af 11. december 2007 om regulativer
for offentlige vandløb med senere ændringer.



Cirkulære nr. 21 af 26. februar1985 om vandløbsloven.



Regulativer, fællesregulativer og tillægsregulativer for de
offentlige vandløb, som er nævnt i bilag 2.

Andre relevante love, som er nævnt i dette dokument, er:








Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.juni 2010 med senere
ændringer (Miljøbeskyttelsesloven).
Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3.juli 2013 med senere
ændringer (Naturbeskyttelsesloven).
Lovbekendtgørelse nr. 934 af 24. september 2009 af lov om
okker med senere ændringer (Okkerloven).
Lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009 med senere
ændringer (Miljømålsloven).

Afgørelser for de enkelte vandløb henhører under de specifikke
regulativer.
Redegørelse for grundlag og konsekvens er vedlagt som bilag 4 til
fællesregulativet.
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2.2. FORMÅL
Formålet med revision af de offentlige vandløbs generelle beskrivelser
og bestemmelser i de enkelte vandløbsregulativer til generelle
beskrivelser og bestemmelser i dette fællesregulativ er:


At sikre ensartede generelle beskrivelser og bestemmelser for
alle offentlige vandløb i Aabenraa Kommune.



At ligestille bredejere ved offentlige vandløb i Aabenraa
Kommune.



At forenkle og rationalisere administrationen af vandløbene.



At gøre regulativet lettere forståeligt.

2.3. KONSEKVENSER
Beskrivelser og bestemmelser i dette fællesregulativ ophæver og
erstatter de tilsvarende beskrivelser og bestemmelser i de gældende
regulativer, tillægsregulativer og fællesregulativer.
Hvor der er undtagelser fra ovennævnte, vil det fremgå under det
relevante regulativafsnit.
Redegørelse for grundlag og konsekvenser er vedlagt som bilag 4 til
fællesregulativet. Bilaget indeholder også Aabenraa Kommunes
vurdering af disse konsekvenser.
Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at de generelle overordnede
bestemmelser ikke ændrer afstrømning eller miljø negativt eller i en
sådan grad at det vil kræve en reguleringssag.
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2.4. GYLDIGHED
Beskrivelserne og bestemmelserne i dette fællesregulativ træder i
kraft, når det er vedtaget af vandløbsmyndigheden og den lovpligtige
4 ugers klageperiode er over. Såfremt regulativet påklages, vil
ikrafttræden afvente klagemyndighedens afgørelse.
Indtil fællesregulativet er vedtaget og eventuelt stadfæstet, vil de
generelle beskrivelser og bestemmelser i de gældende regulativer,
tillægsregulativer og fællesregulativer være gældende.
Dette fællesregulativ vil være gyldigt fra ikrafttræden til det ophæves
gennem vedtagelse af et nyt regulativ.
Bestemmelserne og beskrivelserne i dette fællesregulativ ophæver de
tilsvarende bestemmelser og beskrivelser i de gældende regulativer,
tillægsregulativer og fællesregulativer. Undtagelser fra dette vil
fremgå tydeligt under det relevante regulativafsnit.

2.5. MILJØMÅL
For de vandløb, der er omfattet af de statslige vandplaner, er der
fastsat specifikke miljømål. For disse vandløb tilrettelægges
vedligeholdelsen således, at den ikke er til hinder for, at miljømålene i
vandplanerne kan opnås.

2.6. KORT
Oversigtskort med vandløb omfattet af fællesregulativet er vedlagt
som bilag 5. I bilag 1 og 2 ses henholdsvis lister med vandløbsnavne
og regulativnavne omfattet af fællesregulativet.
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3. VANDLØBENES SKIKKELSE OG/ELLER
VANDFØRINGSEVNE
De enkelte regulativers beskrivelser af skikkelse og/eller vandføring
behandles ikke i dette fællesregulativ.
Bestemmelser vedrørende regulativtyper (skikkelses- eller
vandføringsregulativer) samt angivelse af strømrender og antal
grødeskæringer ændres ved revision af de specifikke regulativer.
De enkelte regulativers beskrivelser og bestemmelser herom er
gældende, indtil de enkelte vandløbs specifikke bestemmelser
revideres.
Der henvises til de enkelte vandløbs specifikke regulativer.
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4. VANDLØBENES VEDLIGEHOLDELSE
I fællesregulativet gives følgende generelle beskrivelse af
vedligeholdelsen af de offentlige vandløb.
Beskrivelse:


Vandløbsmyndigheden i Aabenraa Kommune er ansvarlig for
vedligeholdelse af offentlige vandløb i kommunen.

De enkelte regulativers specifikke bestemmelser om bredde af
strømrender og antal grødeskæringer er fortsat gældende, og vil først
kunne revideres i forbindelse med revision af de enkelte vandløbs
specifikke regulativer.
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse om
udførelse af vedligeholdelsen.
Bestemmelse:


Vandløbsmyndigheden planlægger selv arbejdets
gennemførelse inden for de fastlagte terminer.



Vandløbsmyndigheden afgør, om arbejdet med vedligeholdelse
udføres af eksterne entreprenører eller egne åmænd.

Bestemmelser om planlægning og udførelse af vedligeholdelsen i de
enkelte vandløbs regulativer udgår og erstattes af bestemmelsen i
dette fællesregulativ.
Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har
bestemmelser om planlægning og udførelse af vedligeholdelse.
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4.1. GRØDESKÆRING
Bestemmelserne om grødeskæring i afsnit 4.1 er generelle
bestemmelser.
Vandløbsspecifikke bestemmelser som f. eks. strømrendebredde og
antal grødeskæringer findes i de specifikke/enkelte vandløbs
regulativer. De vandløbsspecifikke bestemmelser ændres ikke i dette
fællesregulativ.
Antallet af grødeskæringer kan kun ændres gennem
reguleringsprojekter, hvor konsekvenser af og økonomiske forhold
omkring ændringen afklares og vedtages. Først herefter kan en
ændring indarbejdes i regulativet.

4.1.1. GRØDESKÆRING. METODER
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for
metoder til den grødeskæring, som er del af den sædvanlige
vedligeholdelse.
Bestemmelse:


Grødeskæringen skal ske i de strømrender, som er angivet i de
specifikke/enkelte vandløbs regulativer.



I specifikke/enkeltvandløbs regulativer, hvor der alene er
angivet skæring i fuld bundbredde, vil strømrendebredde svare
til den regulativmæssige bundbredde.



Strømrenderne kan slås i naturlige eller bugtede strømrender.



Mindre grødebanker kan efterlades i strømrenden, såfremt den
samlede strømrendebredde er til stede.



Strømrenderne skæres med en tolerance på -/+ 10 cm for
strømrender under 1 meter og med -/+ 10 % af bredden af
strømrender på 1 meter eller mere.



De i regulativerne fastsatte strømrendebredder skal være til
stede, den dag grødeskæringen er udført.



Grøde uden for strømrenden slås ikke eller kun i begrænset
omfang.



Problemarter med stive stængler kan beskæres i hele
vandløbets bredde i forbindelse med den sædvanlige
vedligeholdelse (Se afsnit 4.2).
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Bemærkning:
Problemarter er planter, der gror aggressivt og breder sig i store
forekomster. De kan true biodiversiteten i vandløbet, og nogle arter
med forveddede stængler vil under deres nedbrydning kun langsomt
forgå, og knække ud i strømrenden til gene for afstrømningen.
Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger.
Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde
disse strækninger.
Bestemmelser om metoder til grødeskæringer i de enkelte regulativer
erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.
Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har
bestemmelser for metoder til grødeskæring.

4.1.2. GRØDESKÆRING. TERMINER
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for
terminer for grødeskæring.
Bestemmelse:
Terminer for grødeskæringer i vandløb med geometrisk eller teoretisk
skikkelse:


Grødeskæring gennemføres i perioden 1. juni til 15. oktober
med hovedindsatsen i august og september.



I vandløb, hvor der i regulativet er fastsat 2 årlige
grødeskæringer, gennemføres den tidlige skæring i perioden 1.
juni til 15. juli.



Hvis de specifikke regulativer foreskriver to grødeskæringer,
skal der være mindst 4 uger mellem grødeskæringer i det
enkelte vandløb.

Terminer for grødeskæring i vandløb med vandføringsregulativer:


Terminen for overholdelse af kravkurverne i de specifikke
regulativer er forsat gældende.
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Bestemmelser om terminerne for grødeskæringer i de enkelte
vandløbs regulativer for geometrisk og teoretisk skikkelse udgår og
erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.
Vandløbsmyndigheden planlægger vandløbsvedligeholdelsen i de
enkelte vandløb indenfor de nævnte terminer.
Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger.
Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde
disse strækninger.
Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har
bestemmelser for terminer for grødeskæring.
Bemærkning:
De enkelte regulativers bestemmelser om antal grødeskæringer
berøres ikke af denne bestemmelse.
Antal grødeskæringer er fortsat som fastlagt i de enkelte vandløbs
regulativer.
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4.2. SKÆRING AF VEGETATION PÅ BRINKERNE
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for skæring
af urtevegetation på brinkerne.
Bestemmelse:


Urtevegetation på brinkerne skæres som udgangspunkt ikke.



Urter med stive stængler og problemarter kan bekæmpes på
brinkerne i forbindelse med den sædvanlige vedligeholdelse (se
afsnit 4.1.1).



Selvsåede træer og buske på uhensigtsmæssige voksesteder
kan beskæres på brinkerne som en del af den sædvanlige
vedligeholdelse.



Kæmpebjørneklo bekæmpes i henhold til gældende
indsatsplan.

Bemærkning:
Problemarter er planter, der gror aggressivt og breder sig i store
forekomster. De kan true biodiversiteten i vandløbet, og nogle arter
med forveddede stængler vil under deres nedbrydning kun langsomt
forgå, og knække ud i strømrenden til gene for afstrømningen.
Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger.
Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde
disse strækninger.
Bestemmelser om skæring af bredvegetation i regulativerne udgår og
erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.
Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har
bestemmelser for skæring af vegetation på brinkerne.
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4.3. KONTROLMÅLINGER AF SKIKKELSE OG/ELLER
VANDFØRINGSEVNE
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for
kontrolmålinger.
Bestemmelse:


Vandløbsmyndigheden iværksætter kontrol af vandløbenes
skikkelse og/eller vandføringsevne.



Metode og omfang af kontrol bestemmes af
vandløbsmyndigheden.

For åbne vandløb bestemmes:


For geometrisk og teoretisk skikkelse:
Kontrol af skikkelsen af de enkelte vandløb foretages ved
opmåling/pejling med intervaller af maksimalt 10 år. Kontrol
kan foretages oftere, hvis vandløbsmyndigheden vurderer at
der er behov herfor. Kontrol kan foretages hele året.



For vandføringsregulativer:
For vandløb med vandføringsregulativer er interval og termin
for kontrol af kravkurven gældende jf. de specifikke
regulativer.

Kontrollen viser, at regulativet ikke er overholdt:


For geometrisk skikkelse:
Når vandløbsbunden i gennemsnit ligger mere end 10 cm over
den regulativmæssige bund over strækninger på 14 gange
vandløbsbredden, svarende til en meanderbue.



For teoretisk skikkelse:
Når beregninger viser, at det målte vandspejl ligger 10 cm eller
mere over det teoretiske vandspejl, medmindre andet fremgår
af det specifikke regulativ for vandløbet.



For vandføringsregulativer:
Når den målte vandstand ligger over den vandstand som krav
kurven er udtryk for.
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For rørlagte vandløb bestemmes:


Vandløbsmyndigheden kontrollerer med intervaller af
maksimalt 10 år om rørlagte vandløbsstrækninger er
funktionsdygtige, ved tilsyn med ind-/udløb og/eller i
tilgængelige brønde.

Bestemmelsen gælder for alle åbne og rørlagte vandløbsstrækninger.
Bestemmelser om kontrol af skikkelse i regulativerne udgår og
erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.
Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har
bestemmelser for kontrolmålinger.
Bemærkning:
På en række udvalgte stationer gennemføres månedlige målinger af
samhørende værdier for vandstande og/eller vandføringer.
Skikkelsen og/eller vandføringsevnen er beskrevet i de
enkelte/specifikke vandløbsregulativer.
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4.4. BUNDOPRENSNING
4.4.1. BUNDOPRENSNING. METODER.
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for
metoder til bundoprensning for de forskellige regulativtyper.
Bestemmelse:


Oprensning af aflejrede materialer udføres først, når kontrol
viser, at regulativets skikkelse og/eller vandføringsevnen ikke
er overholdt.

Bestemmelser om oprensningens udførelse:


Der må som udgangspunkt ikke graves i fast sten- og grusbund
eller i faste og overhængende brinker.



Oprensning må som udgangspunkt kun ske i bløde eller
sandede aflejringer. Dog må aflejringer som følge af
konstaterede nedskridninger eller anden form for erosion
oprenses, selvom disse indeholder sten- og grusmaterialer.



For geometrisk og teoretisk skikkelse:
Der oprenses kun indenfor de regulativfastsatte geometriske
dimensioner med mulighed for uddybning på op til 10 cm i
mudret eller sandet bund.



For vandføringsregulativer:
Der henvises til bestemmelserne i godkendte regulerings– og
restaureringsprojekter for enkelte vandløb eller
vandløbsstrækninger.

Bestemmelser om terminerne for bundoprensning i de enkelte
vandløbsregulativer udgår og erstattes af bestemmelsen i dette
fællesregulativ. For vandløb med vandføringsregulativer er terminen
for overholdelse af kravkurverne forsat gældende.
Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde
disse strækninger.
Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har
bestemmelser for metoder for oprensning.
Bemærkning:
Oprensninger i vandløb omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 kan
kræve dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.
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4.4.2. BUNDOPRENSNING. TERMINER.
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for
terminer for bundoprensning.
Bestemmelse:
Jf. punkt 4.4.1. foretages oprensning af aflejrede materialer først, når
kontrol viser, at regulativets skikkelse og/eller vandføringsevnen ikke
er overholdt.


Bundoprensning af aflejrede materialer sker i perioden:
1. august til 1. november.



I vandløb uden målsætning kan der foretages bundoprensning
uden for denne periode.

Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger med
sædvanlig vedligeholdelse.
Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde
disse strækninger.
Bestemmelser om termin for oprensning i regulativerne udgår og
erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.
Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har
bestemmelser for terminer for bundoprensning.
Bemærkning:
Sandfang kan oprenses efter behov uafhængig af terminer for
bundoprensning.

16

Forslag Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune

4.5. GRØDE, FYLD, GRENE OG ANDET
4.5.1. OPLÆGNING AF GRØDE, FYLD, GRENE OG ANDET VED
SÆDVANLIG VEDLIGEHOLDELSE
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for
oplægning af materiale fra vedligeholdelsen omfattende grøde, fyld,
grene og andet.
Bestemmelse:
Oplægning af materiale kan ske:
 Løbende langs vandløbet.
 På grødeoptagningspladser.
Løbende oplægning af materiale ved:
Håndarbejde:
 Den afskårne grøde skal optages fra vandløbet og oplægges
mindst over kronekant.
Maskinarbejde:
 Den afskårne grøde skal optages fra vandløbet og lægges
mindst 2 meter fra kronekant og inden for arbejdsbæltet i en
afstand af 8 meter fra kronekant.
Ved løbende oplægning tilstræbes det, at grøden lægges på højre side
i lige år og venstre side i ulige år, set i vandløbsretningen. Hvor dette
ikke er muligt pga. beplantning eller andet, oplægges grøden på
samme side hvert år.
På grødeoptagningspladser:
 Materiale driver ned til grødeoptagningspladsen, hvor
vandløbsmyndigheden opsamler og fjerner det.
Bemærkning:
Materiale omfatter grøde, fyld, grene og andet der forekommer ved
sædvanlig vedligeholdelse.
Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger.
Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde
disse strækninger.
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Bestemmelser om oplægning af grøde, fyld, grene og andet i
regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette
fællesregulativ.
Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har
bestemmelser for oplægning af grøde, fyld og andet.

4.5.2. BORTSKAFFELSE AF GRØDE, FYLD, GRENE OG ANDET
VED LØBENDE OPLÆGNING
I fællesregulativet gives følgende generelle beskrivelse af og
bestemmelse for bortskaffelse af materiale omfattende grøde, fyld,
grene og andet, som er lagt op løbende.
Beskrivelse (jf. Vandløbsloven § 28):


”Bredejere og brugere af tilstødende ejendomme skal tåle, at
fornødent vedligeholdelsesarbejde udføres. Fyld, afskåret grøde
og andet, der fremkommer ved sædvanlig vedligeholdelse, skal
den, der bruger de tilstødende ejendomme, modtage og
bortskaffe fra vandløbets bredder uden erstatning.”

Bestemmelse:
Bredejerne er ansvarlige for hvert år at:




Undersøge om der er lagt materiale op.
Bortskaffe materiale ved førstkommende jordbehandling eller
senest 1. maj det følgende år.
Fjerne eller sprede materialet uden for 2 meter bræmmerne i
et ikke over 10 cm tykt lag.

Hvis oplagt materiale ikke er fjernet senest 1. maj året efter, at det er
lagt op, kan vandløbsmyndigheden påbyde bredejer at fjerne
materialet.
Bemærkning:
Affald/fremmedlegemer som er endt i vandløbet, og som er til fare for
vandløbets afstrømning eller miljø, optages af vandløbet i forbindelse
med vedligeholdelsesarbejdes udførelse. Affald/fremmedlegemer
oplægges i henhold til afsnit 4.5.1, og skal bortskaffes af lodsejer.
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Beskrivelsen og bestemmelsen gælder for alle åbne
vandløbsstrækninger.
Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil beskrivelsen og bestemmelsen
også gælde disse strækninger.
Beskrivelser og bestemmelser om bortskaffelse af grøde, fyld, grene
og andet i regulativerne udgår og erstattes af beskrivelsen og
bestemmelsen i dette fællesregulativ.
Beskrivelsen og bestemmelsen er supplement til de regulativer, som
ikke har bestemmelser for bortskaffelse af grøde, fyld, grene og
andet.

4.5.3. BORTSKAFFELSE AF GRØDE, FYLD, GRENE OG ANDET PÅ
GRØDEOPTAGNINGSPLADSER
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for
bortskaffelse af grøde, fyld, grene og andet som er opsamlet ved
grødeoptagningspladser.
Bestemmelse:


Grøde, fyld, grene og andet materiale, der fremkommer ved
sædvanlig vedligeholdelse, og som er drevet med strømmen til
udpegede grødeoptagningspladser, fjernes af
vandløbsmyndigheden.



Grøden skal fjernes hurtigst muligt, så vandløbet ikke skades.

Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger.
Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde
disse strækninger.
Bestemmelser i regulativerne om bortskaffelse af grøde, fyld, grene og
andet fra grødeoptagningspladser udgår og erstattes af bestemmelsen
i dette fællesregulativ.
Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har
bestemmelser for bortskaffelse af grøde, fyld, grene og andet fra
grødeoptagningspladser.
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4.5.4. BORTSKAFFELSE AF SAND FRA SANDFANG
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for
bortskaffelse af sand fra sandfang.
Bestemmelse:


Vandløbsmyndigheden kontrollerer årligt sandfangene og sikrer
tømning ved behov.



Tømning kan ske hele året.



Vandløbsmyndigheden oprenser sand og andet materiale fra
sandfanget.



Opgravet sand og andet materiale fra sandfang håndteres af
vandløbsmyndigheden i henhold til gældende godkendelser
eller aftaler.

Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger.
Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde
disse strækninger.
Bestemmelser om bortskaffelse af sand fra sandfang i regulativerne
udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.
Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har
bestemmelser for bortskaffelse af sand fra sandfang.
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4.6. VEDLIGEHOLDELSE AF RØRLAGTE VANDLØB
I fællesregulativet gælder følgende generelle beskrivelse af og
bestemmelse for vedligeholdelse af rørlagte vandløb.
Beskrivelse (jf. Vandløbsloven hhv. § 6, stk. 3 og § 32):


”Ingen må foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af
vandløb, at der kan være fare for, at rørledninger beskadiges
eller tilstoppes.”



”Vedligeholdelsen af rørlagte offentlige vandløb omfatter ikke
hel eller delvis omlægning af rørledninger.”

Bestemmelse:


Vedligeholdelse igangsættes, hvis det efter egen kontrol eller
efter henvendelse viser sig, at rørene ikke er funktionsdygtige.
Vedligeholdelse kan udføres hele året.



Vandløbsmyndighedens vedligeholdelse omfatter rensning af
brønde og rørlagte delstrækninger, samt udskiftning af rør
svarende til normalt 6 meter rør ved en konstateret rørskade.



Riste i forbindelse med rørlægninger tilses og renses
rutinemæssigt.

Beskrivelser og bestemmelser om vedligeholdelse af rørlagte vandløb i
regulativerne udgår og erstattes af beskrivelsen og bestemmelsen i
dette fællesregulativ.
Beskrivelsen og bestemmelsen er supplement til de regulativer, som
ikke har beskrivelser og bestemmelser for vedligeholdelse af rørlagte
vandløb.
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4.7. REDSKABER TIL UDFØRELSE AF VEDLIGEHOLDELSEN
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for materiel
til udførelse af vedligeholdelse på åbne vandløbsstrækninger.
Bestemmelse:


Grødeskæring kan udføres manuelt eller maskinelt.



Grødeskærebåd kan anvendes.



Oprensning af aflejrede materialer udføres fortrinsvis med
maskine.

Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger.
Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde
disse strækninger.
Vandløbsmyndigheden bestemmer hvilke materiel, der anvendes i det
enkelte vandløb.
De enkelte regulativers bestemmelser om materiel til udførelse af
vedligeholdelsen er fortsat gældende og suppleres med bestemmelsen
i dette fællesregulativ.
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4.8. SKALAPÆLE, MÅLEINSTRUMENTER OG AFMÆRKNINGER
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for
skalapæle, måleinstrumenter og afmærkninger opsat af
vandløbsmyndigheden.
Bestemmelse:


Skalapæle, måleinstrumenter og afmærkninger m.v. opsat af
vandløbsmyndigheden skal bevares.



Ved beskadigelse eller fjernelse kan vandløbsmyndigheden
påbyde bredejer/bruger at retablere de beskadigede dele efter
vandløbsmyndighedens anvisning.

Bestemmelsen gælder for alle åbne og rørlagte strækninger.
Bestemmelser om skalapæle, måleinstrumenter og afmærkninger m.v.
i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette
fællesregulativ.
Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har
bestemmelser om skalapæle, måleinstrumenter og afmærkninger.

4.9. SNE OG IS I VANDLØB.
I fællesregulativet gives følgende generelle bestemmelse for sne og is
i vandløbene:
Bestemmelse:
 Vandløbsmyndigheden fjerner ikke sne og is fra vandløbene.
Fjernelse af is og sne er ikke omfattet af sædvanlig
vedligeholdelse.
Bestemmelsen gælder for alle åbne og rørlagte strækninger.
Bestemmelser om sne og is i regulativerne udgår og erstattes af
bestemmelsen i dette fællesregulativ.
Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har
bestemmelser om is og sne.
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5. SEJLADS
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelser for
almenhedens ret til sejlads i de offentlige vandløb.
Bestemmelse:


Det er ikke tilladt at sejle på de offentlige vandløb i Aabenraa
Kommune. Vandløbene vil blive negativt påvirket af sejlads, da
de er for smalle til at blive besejlet.

Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger.
Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde
disse strækninger.
Beskrivelser og bestemmelser om sejlads i de specifikke regulativer
udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.
Bestemmelsen er et supplement til de regulativer, som ikke har
bestemmelse om sejlads.
Undtagelser:
Sejlads er tilladt i følgende vandløb:
 Slogså fra st. 6800 (for enden af vejen Åløkke) til udløb i Grønå
st. 7286.


Grønå fra st. 2654 (Slogsherredsvej) og til kommunegrænse til
Tønder Kommune.



Sønderå fra st. 10136 (Julianehåbvej) og til kommunegrænsen
til Tønder Kommune. 25301. Sejlads på Sønderåen er kun
tilladt i perioden fra 15. juni til 15. november.

For ovenstående tre vandløb er tillægsregulativ om sejlads af 1.
januar 2000 stadig gældende.
Sejladsforbuddet gælder i øvrigt ikke for lodsejeres sejlads med ikkemotordrevne fartøjer ud for egen ejendom eller for
vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med vedligeholdelse og
tilsyn.
Endvidere kan vandløbsmyndigheden give sejladstilladelse til andre
myndigheder, foreninger og personer, der udøver fiskepleje i
vandløbet eller i kontrolopgaver i forbindelse med anden lovgivning.
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6. VANDLØBSRESTAURERINGER OG REGULERINGER
Vandløbsrestaureringer og -reguleringer skal behandles efter
vandløbslovens bestemmelser herom, og vil ved næste
regulativrevision blive indarbejdet i de enkelte regulativer.
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7. FRIHOLDELSE AF AREALER LANGS VANDLØB
7.1. 2 METER BRÆMMER
I fællesregulativet gives følgende generelle beskrivelse af 2 m
bræmmer.
Beskrivelse (jf. Vandløbsloven § 69):
”Dyrkning, jordbehandling, plantning, jf. dog § 34, terrænændring,
anbringelse af hegn, jf. dog § 29, og opførelse af bygværker i
landzone må ikke foretages i en bræmme på 2 m langs åbne, naturlige
vandløb og søer. Det samme gælder langs kunstige vandløb og søer,
der i vandplanen efter miljømålsloven enten skal opfylde miljømålet
godt økologisk potentiale eller maksimalt økologisk potentiale.
Bestemmelsen gælder dog ikke for isolerede søer under 100 m2.”
Beskrivelser i forbindelse med 2 meter bræmmer i regulativerne udgår
og erstattes af beskrivelsen i dette fællesregulativ. Beskrivelsen er
enslydende med vandløbslovens § 69.
Beskrivelsen er supplement til de regulativer, som ikke har
beskrivelser for 2 m bræmmer.
Det bemærkes, at randzoner ikke reguleres igennem vandløbsloven,
derfor indgår de ikke i fællesregulativet.
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7.2. ARBEJDSBÆLTER
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for
arbejdsbælter langs alle offentlige åbne og rørlagte vandløb.
Bestemmelse:


Der fastsættes et 8 meter arbejdsbælte langs begge sider fra
kronekant på alle åbne vandløbsstrækninger.



Der fastsættes et 8 meter arbejdsbælte langs begge sider fra
vandløbsmidte på alle rørlagte vandløbsstrækninger.



Der må ikke bygges, plantes, udgraves, opsættes faste hegn
eller lignende, der kan forhindre/genere vandløbsmyndighedens færdsel og arbejde i arbejdsbæltet, uden vandløbsmyndighedens tilladelse.

Arbejdsbælterne skal være til rådighed til transport i forbindelse med
udførelse af vandløbsvedligeholdelsen.
Bestemmelser om arbejdsbælter i regulativerne udgår og erstattes af
bestemmelsen i dette fællesregulativ.
Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har
bestemmelser for arbejdsbælter.
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8. DRIFT AF STEMMEVÆRKER
I fællesregulativet gælder følgende generelle beskrivelse af og
bestemmelse for drift af stemmeværker.
Beskrivelse (jf. Vandløbsloven hhv. § 48 og § 27, stk. 4):
”Opstemningsanlæg eller andre anlæg, der kan hindre vandets frie løb
eller i øvrigt kan være til skade for vandløbet, må ikke anlægges eller
ændres, herunder driftsmæssigt, uden vandløbsmyndighedens
godkendelse.”
”Slam, grøde og andet, der ophobes ved stemmeværker eller andre
anlæg, må ikke videreføres til skade for vandløbet eller for det
vandområde, vandløbet udmunder i.”
Bestemmelse:


Driften af stemmeværker påhviler de til enhver tid værende
ejere eller brugere, medmindre der er truffet anden beslutning
af vandløbsmyndigheden.

De enkelte regulativers beskrivelser om stemmeværker, herunder
bestemmelser om skikkelse og/eller vandføring, er fortsat gældende.
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9. HEGN OG KREATURVANDING
9.1. HEGN
I fællesregulativet gælder følgende generelle beskrivelse af og
bestemmelse for sædvanlige kreaturhegn ved løsdrift langs alle
offentlige åbne vandløb. Øvrige hegn kræver dispensation fra
bestemmelserne om arbejdsbælter jf. punkt 7.2
Beskrivelse (jf. Vandløbsloven):
”Benyttes arealer ved vandløb til græsning for løsgående husdyr, kan
vandløbsmyndigheden påbyde, at bredejerne anbringer og
vedligeholder forsvarligt hegn, og at vandingssteder skal graves uden
for vandløbets profil og frahegnes dette.”
Bestemmelse:


På arealer, der benyttes til løsdrift af husdyr, skal der opsættes
og vedligeholdes forsvarligt hegn.



For vandløbsstrækninger beliggende i landzone, hvor der er 2
m bræmmer, og hvor der er løsdrift af dyr, skal nye hegn
placeres mindst 2 m fra kronekant.



For vandløbsstrækninger beliggende i landzone, byzone eller
sommerhusområde, hvor der ikke er 2 m bræmmer, skal hegn
placeres mindst 1 m fra kronekant.



Hvor hegn placeret uden for 2 m bræmmen er til hinder for
vandløbsvedligeholdelsen, kan vandløbsmyndigheden påbyde
hegnet flyttet eller evt. rykket inden for 2 m bræmmen.



Hegn vinkelret på vandløbene skal være forsynet m 5 m brede
led for passage langs vandløbet og være forsynet med
ledhåndtag.



Undtaget fra bestemmelserne om hegning er rørlagte
vandløbsstrækninger.

For øvrige bestemmelser om hegn se afsnit 7.1 og 7.2.
Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger.
Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde
disse strækninger.
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Beskrivelser og bestemmelser om hegning i regulativerne udgår og
erstattes af beskrivelsen og bestemmelserne i dette fællesregulativ.
Beskrivelsen og bestemmelserne er supplement til de regulativer, som
ikke har beskrivelser og bestemmelser for hegning.

9.2. KREATURVANDING
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for
kreaturvanding i alle offentlige vandløb.
Bestemmelse:


Bredejere må uden tilladelse oppumpe vand fra åbne vandløb
til vanding for græssende dyr på tilstødende mark.
Oppumpningen må kun ske med mulepumpe, vindpumpe eller
mindre el-/solcelledrevne pumper.



Vandindtaget til ovennævnte installationer skal være tydeligt
afmærkede over vegetationen af hensyn til
vandløbsvedligeholdelsen.

Bemærkning:
Alle andre former for vandingssteder og vandindtag kræver tilladelse
fra vandløbsmyndigheden.
Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde
disse strækninger.
Bestemmelser om kreaturvanding i regulativerne udgår og erstattes af
bestemmelsen i dette fællesregulativ.
Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har
bestemmelser for kreaturvanding.
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10.BEVOKSNINGER, BEPLANTNING OG BEVARELSE
AF SKYGGEGIVENDE VEGETATION
I fællesregulativet gives følgende generelle beskrivelse af beplantning
langs offentlige vandløb.
Beskrivelse (jf. Vandløbsloven § 34):
”Vandløbsmyndigheden kan for at begrænse grødevæksten i
forbindelse med tilrettelæggelsen af vedligeholdelsen af
offentlige vandløb foretage beplantning langs vandløb, ligesom
det kan påbydes bredejerne at bevare skyggegivende
vegetation.”
Bemærkning:
Fredningsbestemmelser om beplantning går forud for regulativernes
bestemmelser og skal altid efterkommes ifølge vandløbslovens § 7a.
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for
bevoksninger og deres vedligeholdelse langs alle offentlige åbne
vandløb på brinker og 2 meter bræmmer.
Bestemmelse:
 Træer og buske herunder skyggegivende beplantning på
vandløbenes bræmmer og brinker bør bevares.
 I landzone, hvor der er 2 m bræmmer, kan
vandløbsmyndigheden beskære træer og buske både inden for
kronekant og indenfor 2 m bræmmen af hensyn til vandløbets
afstrømning, samt vandløbsvedligeholdelsens gennemførelse.


I landzone, byzone eller sommerhusområde, hvor der ikke er 2
m bræmmer, kan vandløbsmyndigheden beskære træer og
buske inden for kronekant, af hensyn til vandløbets
afstrømning, samt vandløbsvedligeholdelsens gennemførelse.



Ovennævnte beskæring udføres overvejende i vinterhalvåret og
betragtes som sædvanlig vedligeholdelse. Afskåret materiale
oplægges og bortskaffes som bestemt i afsnit 4.5.



Bredejerne kan beskære/fjerne bevoksninger uden for 2 meter
bræmmerne i landzone.



Bredejerne kan beskære/fjerne bevoksninger uden for øverste
kronekant i byzone, sommerhusområder og i landzone, hvor
der ikke er 2 m bræmmer.
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Vandløbsmyndigheden kan i arbejdsbæltet påbyde
beskæring/fjernelse af bevoksninger, hvis det
forhindrer/generer vandløbsmyndighedens færdsel og arbejde i
forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen.

Bestemmelse om væltede træer og buske, samt nedfaldne grene:


Vandløbsmyndigheden kan skære de dele af væltede træer og
buske af, som har indflydelse på vandløbets afstrømning og
vedligeholdelsesarbejdets gennemførelse. Denne beskæring er
at betragte som sædvanlig vedligeholdelse.



Nedfaldne grene, som kan hindre afstrømningen væsentligt,
oplægges af vandløbsmyndigheden.



Afskåret og opsamlet materiale oplægges af
vandløbsmyndigheden, og bortskaffes af bredejerne som
bestemt i afsnit 4.5.



Fjernelse af væltede træer og buske, der ikke har indflydelse
på afstrømningen, er ikke omfattet af vandløbsmyndighedens
vedligeholdelse. Bredejerne er ansvarlige for oprydningen.



Vandløbsmyndigheden kan i arbejdsbæltet påbyde fjernelse af
væltede træer/buske, hvis de forhindrer/generer
vandløbsmyndighedens færdsel og arbejde i forbindelse med
vandløbsvedligeholdelsen.

Bemærkning:
Bredejerne ejer vandløbet og dermed alle træer og buske langs
vandløbet.
Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelser for åbne
vandløb gælde.
Beskrivelser af og bestemmelser for beplantning og bevarelse af
skyggegivende vegetation i regulativerne udgår og erstattes af
beskrivelser og bestemmelser i dette fællesregulativ.
Beskrivelser og bestemmelser er supplement til de regulativer, som
ikke har beskrivelser og bestemmelser for beplantning og bevarelse af
skyggegivende vegetation.
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11.UDLØB FOR DRÆN- OG SPILDEVANDSLEDNINGER
11.1. PLACERING AF DRÆN- OG SPILDEVANDSUDLØB
I fællesregulativet gælder de generelle beskrivelser for dræning som
fremgår af Vandløbsloven og Okkerloven.
(Den fri dræningsret jf. Vandløbslovens § 3, stk. 1 og 2)
”Det er tilladt enhver grundejer at sænke grundvandet på egen
ejendom til den for dyrkningen nødvendige dybde ved almindelig
udgrøftning og dræning med afløb til bestående vandløb uden
anvendelse af pumpeanlæg.
Det er tilladt ejeren af en grund, der støder op til et vandløb
(bredejeren), fra egen grund at aflede såvel overfladevand som vand
fra almindelige drænings- og udgrøftningsanlæg til vandløbet.”
Endvidere gælder okkerloven som har forrang over vandløbsloven.
Dvs. at den fri dræningsret ikke gælder i okkerpotentielle områder.
Beskrivelse: (jf. Okkerloven § 2, stk. 1 og 2)
”Udgrøftning og dræning inden for jordbrugserhvervet må i nærmere
afgrænsede områder, der fastsættes af miljøministeren, ikke
påbegyndes uden godkendelse efter § 3. Ved udgrøftning og dræning
forstås enhver aktivitet påbegyndt efter lovens ikrafttræden, hvorved
grundvandsstanden sænkes i de i stk. 1 nævnte områder.”
I fællesregulativet gælder følgende bestemmelse for placering af
dræn- og spildevandsudløb
Bestemmelse:


Nye dræn- og spildevandsudløb må ikke placeres dybere end
20 cm over den regulativmæssige bund.

Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelser for åbne
vandløb gælde.
Beskrivelsen og bestemmelser om dræn- og spildevandsudløb i
regulativerne udgår og erstattes af beskrivelsen og bestemmelsen i
dette fællesregulativ.
Beskrivelser og bestemmelsen er supplement til de regulativer, som
ikke har beskrivelser og bestemmelser for udløb for dræn- og
spildevandsledninger.
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Bemærkning:
Alle tilslutninger til rørlagte vandløb og vandløbsstrækninger kræver
godkendelse før medbenyttelse ifølge vandløbslovens § 5 stk. 1 og §
63.

11.2. VEDLIGEHOLDELSE AF DRÆN- OG SPILDEVANDSUDLØB
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for
vedligeholdelse af dræn- og spildevandsudløb.
Bestemmelse:


Vedligeholdelse af dræn- og spildevandsudløb påhviler den til
enhver tid værende ejer af rørledningen ved udløbet i
vandløbet.



Det er tilladt med håndredskaber at friholde foran udløbene ud
til strømrenden.



Det er ikke tilladt at anvende maskine ved friholdelse af
udløbene.



Der må ikke oprenses under den regulativmæssige bund.

Bestemmelser om vedligeholdelse af dræn- og spildevandsudløb i
regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette
fællesregulativ.
Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har
bestemmelser for vedligeholdelse af dræn- og spildevandsudløb.
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12.BROER OG ANDRE BYGVÆRKER
12.1. DIMENSIONER FOR BROER OG ANDRE BYGVÆRKER
De enkelte regulativers oversigt over broer og andre bygværker,
herunder beskrivelser af og bestemmelser om dimensioner og/eller
vandføring, er fortsat gældende.
Beskrivelse (jf. Vandløbsloven § 47):
”Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden
vandløbsmyndighedens godkendelse.”

12.2. VEDLIGEHOLDELSE AF BROER OG ANDRE BYGVÆRKER
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for
vedligeholdelse af broer og bygværker.
Bestemmelse:


Vedligeholdelse af broer, overkørsler og andre bygværker,
herunder deres brinksikringer, påhviler de til enhver tid
værende ejere eller brugere, medmindre der er truffet anden
beslutning af vandløbsmyndigheden.



For at sikre fri vandføring har ejer / bruger pligt til at optage og
fjerne grøde, grene og andet, der har samlet sig ved broer,
overkørsler og andre bygværker.



Vedligeholdelsen må ikke skade vandløbet eller miljøet i
vandløbet.

Bestemmelser om omfang af vedligeholdelse af broer og andre
bygværker i de specifikke regulativer udgår, og erstattes af
bestemmelsen i dette fællesregulativ.
Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har
bestemmelser for vedligeholdelse af broer og andre bygværker.
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13.OPSTEMNINGSANLÆG, FLODEMÅL M.V.
13.1. DIMENSIONER AF OPSTEMNINGSANLÆG, FLODEMÅL M.V.
De enkelte regulativers beskrivelser af opstemningsanlæg, flodemål
m.v., herunder beskrivelser af dimensioner og/eller vandføring, er
fortsat gældende.
Beskrivelse (jf. Vandløbslovens §§ 48 og 49):
”Opstemningsanlæg eller andre anlæg, der kan hindre vandets frie løb
eller i øvrigt kan være til skade for vandløbet, må ikke anlægges eller
ændres, herunder driftsmæssigt, uden vandløbsmyndighedens
godkendelse.”
”Vandløbsmyndigheden fastsætter flodemål for alle
opstemningsanlæg.”
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13.2. VEDLIGEHOLDELSE AF OPSTEMNINGSANLÆG, FLODEMÅL
M.V.
I fællesregulativet gives følgende generelle beskrivelse af og
bestemmelse for vedligeholdelsen af opstemningsanlæg, flodemål
m.v.
Med hensyn til driften af stemmeværkerne henvises til afsnit 8.
Beskrivelse (jf. Vandløbsloven hhv. § 48 og § 27, stk. 4):
”Opstemningsanlæg eller andre anlæg, der kan hindre vandets frie løb
eller i øvrigt kan være til skade for vandløbet, må ikke anlægges eller
ændres, herunder driftsmæssigt, uden vandløbsmyndighedens
godkendelse.”
”Slam, grøde og andet, der ophobes ved stemmeværker eller andre
anlæg, må ikke videreføres til skade for vandløbet eller for det
vandområde, vandløbet udmunder i.”
Bestemmelse:


Vedligeholdelse af opstemningsanlæg påhviler de til enhver tid
værende ejere eller brugere, med mindre andet er bestemt af
vandløbsmyndigheden.



Ejer eller bruger skal fjerne grøde, grene, slam og andet, der
samler sig ved opstemningsanlæg og lignende anlæg. Dette
skal ske hele året. Materialet må ikke ledes videre i vandløbet.



Vedligeholdelse af selve bygværket, må kun ske i perioden
1. september til 15. november, da arbejdet kan indebære risiko
for sedimenttransport i vandløbet. Undtaget er behov for akut
vedligeholdelse.

Beskrivelsen af og bestemmelser for vedligeholdelse af
opstemningsanlæg, flodemål m.v. i regulativerne udgår og erstattes af
bestemmelsen og beskrivelsen i dette fællesregulativ.
Beskrivelsen og bestemmelsen er supplement til de regulativer, som
ikke har beskrivelser af og bestemmelser for vedligeholdelse af
opstemningsanlæg, flodemål m.v.
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14.TILSYN
14.1. TILRETTELÆGGELSE AF TILSYN
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for tilsyn i
alle offentlige vandløb.
Bestemmelse:


Tilsyn ved såvel åbne som rørlagte offentlige vandløb
tilrettelægges og udføres af vandløbsmyndigheden.



Vandløbsmyndigheden fører tilsyn med grødeskæringen og
vandløbenes tilstand i perioden for sædvanlig vedligeholdelse:
1. juni til 15. oktober.



Ud over tilsyn i grødeskæringsperioden fører
vandløbsmyndigheden løbende tilsyn med vandløbenes
generelle tilstand i forbindelse med diverse administrations- og
vedligeholdelsesopgaver som f.eks. omfatter tilsyn med
skikkelsen/vandføringsevnen ved kontrolopmålinger jf. afsnit
4.3.



Ved konkret henvendelse kan vandløbsmyndigheden beslutte
om, og i hvilket omfang, der skal foretages yderligere tilsyn.

Bestemmelser om tilsyn i regulativerne udgår og erstattes af
bestemmelserne i dette fællesregulativ.
Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har
bestemmelser for tilsyn.
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14.2. BREDEJERE OG ANDRE INTERESSEREDES MEDVIRKEN VED
TILSYNET
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse i alle
offentlige vandløb for bredejere og andre interesseredes medvirken
ved tilsyn.
Bestemmelse:


Vandløbsmyndigheden kan beslutte at afholde offentligt tilsyn,
hvis bredejere eller andre interesserede parter anmoder om
det.



Bredejere og andre interesserede parter kan deltage i tilsyn
efter forudgående aftale med vandløbsmyndigheden.

Bestemmelser om bredejeres og andre interesseredes medvirken ved
tilsyn i de specifikke regulativer udgår og erstattes af bestemmelsen i
dette fællesregulativ.
Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har
bestemmelse for bredejeres og andre interesseredes medvirken ved
tilsyn.
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14.3. SAMARBEJDE MED ANDRE MYNDIGHEDER
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for
samarbejde med offentlige myndigheder.
Bestemmelse:


Der samarbejdes om offentlige vandløb, der gennemløber flere
kommuner eller ligger i kommuneskel.



De vandløbsstrækninger der løber i kommuneskel, og som er
omfattet af dette fællesregulativ fremgår af bilag 3.



Omfanget af udgiftsfordelingen fremgår af de enkelte vandløbs
specifikke regulativer, eller af aftaler mellem de berørte
kommuner.

Bemærkning:
Den dansk-tyske grænsevandløbskommission er myndighed for
grænsevandløbene langs den dansk-tyske grænse og udløbene til
disse. Vedligeholdelsen af nogle af grænsevandløbene udføres af
Aabenraa Kommune i henhold til de specifikke regulativer.
Bestemmelser om samarbejde med andre myndigheder i de specifikke
regulativer udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.
Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har
bestemmelser for samarbejde med andre myndigheder.

40

Forslag Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune

15.LOVINFORMATION TIL BREDEJERNE
Fællesregulativet beskriver en række bestemmelser om
bredejerforhold fastlagt i vandløbsloven:








Vandløbsmyndighedens færdsel langs vandløbene
Ændringer af vandløbenes tilstand
Nye tilløb
Forurening af vandløbene
Skader på vandløbene
Betydelig skade på vandløbene
Straf

Beskrivelser af bredejerforhold udgår af regulativerne og erstattes af
beskrivelsen i dette fællesregulativ.

15.1. VANDLØBSMYNDIGHEDENS FÆRDSEL LANGS VANDLØB
Vandløbsmyndigheden, andre myndigheder og de af
vandløbsmyndigheden bemyndigede personer har ret til at færdes
langs vandløbene i forbindelse med vedligeholdelse, tilsyn og
kontrolopmåling.
Jævnfør vandløbslovens §§ 57 og 61.

15.2. ÆNDRING AF VANDLØBENES TILSTAND
Ingen må uden vandløbsmyndighedens godkendelse:


Ændre vandets naturlige afløb til anden ejendom.



Hindre det naturlige afløb af vand fra højere liggende
ejendomme.



Bortlede vand fra vandløbet.



Forandrer vandstanden i vandløbene.



Hindre vandets frie løb.



Foretage reguleringer (alle former for ændringer eller
rørlægninger) i vandløbene.
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Anlægge nye vandløb.



Vedligeholde offentlige vandløb.



Etablere eller ændre udpumpningsanlæg.



Etablere eller ændre broer, overkørsler og lignende.



Etablere eller ændre opstemningsanlæg eller andre anlæg, der
kan hindre vandets frie løb.



Ingen må foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af
vandløb, at det kan være fare for, at rørledninger beskadiges
eller tilstoppes.

Jævnfør vandløbslovens §§ 6, 17, 21, 31, 38, 47 og 48.

15.3. NYE VANDLØBS TILLØB
Tilløb fra nye vandløb skal behandles som reguleringer og skal
godkendes af vandløbsmyndigheden før udførelse jf. Vandløbsloven, §
21.
Der kan i forbindelse med godkendelsen blive stillet vilkår om, at der
skal etableres en 5 m bred overkørsel for at bevare arbejdsbæltet af
hensyn til maskinel vedligeholdelse af det offentlige vandløb.
Ved tilslutning af nye rørlagte vandløb kan der stilles krav om
anbringelse af en sandfangsbrønd uden for 2-meter bræmmen.

15.4. FORURENING AF VANDLØBENE
Vandløb må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller
andre væsker, der kan forurene vandløbene og/eller foranledige
aflejringer i vandløbet jf. Miljøbeskyttelsesloven, § 27.
Det betyder, at den, der får spulet sine dræn, er ansvarlig for at sikre,
at mudder, okker, sand, slam, rester fra rødder, rester fra
husspildevand fra hustanke og andre aflejringer ikke føres videre ned i
vandløbet. Det gøres bedst ved at suge spulevandet op igen i en
nedstrøms beliggende brønd.
Hvis man ønsker at lede spulevandet ud i et vandløb, skal der
indhentes udledningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. En sådan
tilladelse kan søges hos kommunen.
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15.5. SKADER PÅ VANDLØBENE
Vandløbsmyndigheden kan meddele påbud om at genoprette den
oprindelige tilstand (fysisk lovliggørelse) på den til enhver tid
værende ejers regning, hvis der sker beskadigelse af følgende:




Vandløbenes bund, brinker og 2 meter bræmmer samt
beplantninger på brinker og bræmmer.
Alle former for bygværker i og ved vandløbene (broer,
overkørsler, stemmeværker, brinksikringer m.v.).
Alle former for afmærkninger og stationer tilhørende
vandløbsmyndigheden.

Tilsvarende kan vandløbsmyndigheden meddele påbud, hvis der
foretages foranstaltninger i strid med vandløbsloven eller
bestemmelserne i de enkelte vandløbs regulativer eller dette
fællesregulativ, som udgør retsgrundlaget for vandløbene
Er et påbud ikke efterkommet inden for påbuddets frist, kan
vandløbsmyndigheden foretage det nødvendige på den forpligtigedes
regning.
Jævnfør vandløbsloven, § 54.

15.6. BETYDELIG SKADE PÅ VANDLØBENE
Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige
nedbørsforhold eller andre udefrakommende usædvanlige
begivenheder, kan vandløbsmyndigheden udføre det fornødne uden
påbud og på den forpligtigedes regning.
Jævnfør vandløbsloven, § 55.

15.7. STRAF
Overtrædelser af vandløbsloven og bestemmelserne i de enkelte
vandløbs regulativer og dette fællesregulativ straffes med bøde.
Jævnfør vandløbsloven, § 85.
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16.SÆRLIGE AFTALER
16.1. SÆRBIDRAG
Beskrivelser (jf. Vandløbsloven hhv. §§ 63, 67 og 68, stk. 1, 2 og 3):
”Vandløbsmyndigheden kan godkende, at en person, der ikke har
deltaget i en foranstaltning, benytter foranstaltningen mod at betale
en del af anlægsudgifterne og deltage i den fremtidige
vedligeholdelsesudgift samt erstatte det tab, som benyttelsen
medfører. Vandløbsmyndighedens afgørelse om det økonomiske
spørgsmål kan inden 4 uger efter, at den er meddelt parterne,
forlanges indbragt for taksationsmyndighederne efter §§ 57 og 58 i lov
om offentlige veje. Om sagens behandling for
taksationsmyndighederne finder bestemmelserne i §§ 53-55, 58 a-62,
66 og 67 i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse.”
”Hvis en ejendom, hvorpå der efter denne lov hviler bidrag, udstykkes
eller formindskes ved arealoverførsel, fordeler vandløbsmyndigheden
efter anmodning det bidrag, der påhviler ejendommen, mellem de
pågældende arealer, og det fastsættes, hvorledes udgifterne ved
fordelingen skal udredes.”
”Forøges afløbsmængden ved bebyggelse, ved vejanlæg, ved
udpumpning, der ikke er omfattet af kapitel 9, eller ved boringer, kan
vandløbsmyndigheden pålægge ejeren af de ejendomme eller anlæg,
hvorfra den forøgede afstrømning hidrører, at yde et forholdsmæssigt
bidrag til vandløbets regulering og vedligeholdelse.
Stk. 2. Tilføres der et vandløb spildevand, der i nævneværdig grad
forøger arbejdet ved vandløbets oprensning, kan
vandløbsmyndigheden pålægge ejerne af de ejendomme, hvorfra
ulemperne hidrører, at yde bidrag til vandløbets regulering og
vedligeholdelse.
Stk. 3. Medfører indvinding af vand fra et vandløb, at arbejdet ved
vandløbets vedligeholdelse i nævneværdig grad forøges, kan
vandløbsmyndigheden pålægge vandindvindingsanlæggets ejer at yde
bidrag til vandløbets regulering og vedligeholdelse.”
Bemærkning:
Der henvises til de specifikke regulativer med tilhørende projekter og
afgørelser.
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17. REVISION
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for revision
af såvel fællesregulativet som de enkelte vandløbs regulativer.
Bestemmelse:


Såvel fællesregulativet som de enkelte vandløbs regulativer
revideres, når vandløbsmyndigheden finder, at der er sket
væsentlige ændringer i grundlaget for regulativerne.



Med intervaller af maksimalt 10 år vurderer
vandløbsmyndigheden behovet for revision af regulativet.

Bestemmelser om revisionstidspunkter i regulativerne udgår og
erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.
Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har
bestemmelser for revision.
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18.DATO FOR FÆLLESREGULATIVETS VEDTAGELSE
OG IKRAFTTRÆDEN
Fællesregulativet er vedtaget af vandløbsmyndighederne i Aabenraa,
Haderslev, Sønderborg og Tønder Kommune.
Oversigt over godkendelsesdatoer
Myndighed

Vandløb

Aabenraa
Kommune
Haderslev
Kommune
Sønderborg
Kommune
Tønder
Kommune
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19.DE ENKELTE KOMMUNERS UNDERSKRIFTER
19.1. AABENRAA KOMMUNE

Fællesregulativet:


Har været fremlagt i de lovpligtige 8 ugers
offentlighedsperiode fra d. x til d. x



Er vedtaget af Aabenraa Byråd d. x.

Fællesregulativet erstatter de tilsvarende bestemmelser i regulativerne
for vandløb i bilag 2.

Dato x

_________________________
Aabenraa Kommune
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19.2. HADERSLEV KOMMUNE

Fællesregulativet:


Er vedtaget af Haderslev Byråd d. x.

Fællesregulativet erstatter de tilsvarende bestemmelser i regulativerne
for vandløb i bilag 2. Oversigt over regulativer specifikt for
grænsestrækninger fremgår af bilag 3.

Dato x

_________________________
Haderslev Kommune
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19.3. SØNDERBORG KOMMUNE

Fællesregulativet:


Er vedtaget af Sønderborg Byråd d. x.

Fællesregulativet erstatter de tilsvarende bestemmelser i regulativerne
for vandløb i bilag 2. Oversigt over regulativer specifikt for
grænsestrækninger fremgår af bilag 3.

Dato x

_________________________
Sønderborg Kommune
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19.4. TØNDER KOMMUNE

Fællesregulativet:


Er vedtaget af Tønder Byråd d. x.

Fællesregulativet erstatter de tilsvarende bestemmelser i regulativerne
for vandløb i bilag 2. Oversigt over regulativer specifikt for
grænsestrækninger fremgår af bilag 3.

Dato x

_________________________
Tønder Kommune
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20.OVERSIGT OVER OFFENTLIGHEDSPERIODER,
GODKENDELSER OG VEDTAGELSER
20.1. PROCEDURE FOR VEDTAGELSE
Den lovpligtige procedure for vedtagelse af regulativer, herunder
afholdelse af 2 offentlighedsperioder (høring og klageperiode), er
gennemført for dette fællesregulativ.

20.2. OVERSIGT OVER INDSIGELSER
Der er indkommet x indsigelser
Se bilag x

20.3. OVERSIGT OVER KLAGER
Der er indkommet x klager
Se bilag x

20.4. STADFÆSTELSE
X - Regulativet er (ikke) påklaget.
X - Regulativet er stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet d. x
Se bilag x
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