
Vandløb 

Udarbejdelse og godkendelse af et reguleringsprojekt 

                    - Når du vil ændre i eller omkring et vandløb 

 



Hvad er et vandløb? 
Vandløb i vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rør-

ledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. 

 

Hvad er en regulering 
En regulering er en ændring. 

 

For åbne vandløb: enhver ændring af skikkelse, dvs. både forløb, 

bredde, bundkote, og skråningsanlæg skal behandles som regulerin-

ger. 

 

For rørlagte vandløb: alle ændringer af rørledningers placering (tracé) 

og/eller dimensioner skal behandles som reguleringer uanset vandlø-

bets klassifikation som enten et privat- eller offentlige vandløb. 

 

Desuden gælder det for omlægning af offentlige rørlagte strækninger: 

Omlægning af hele eller dele af rørlagte strækninger med samme di-

mension og i samme trace skal behandles som reguleringer. Be-

mærk, at for private vandløb gælder, at omlægning af hele eller dele 

af rørlagte strækninger med samme dimension og i samme tracé 

(dybde og beliggenhed) kan betragtes som reparationer. 

 

Reguleringer skal godkendes 
Godkendelsesproceduren skal sikre: 

 At der tages hensyn til vandløbets afstrømning og miljø 

 At alle berørte parter har mulighed for at få medindflydelse på 

projektet. 

 

Berørte parter er: De, der er ansvarlige for projektet, berørte bredeje-

re, andre kommuner, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk orni-

tologisk forening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Kystdirektoratet og 

andre klageberettigede organisationer, samt andre med interesse i 

projektet. 

 



Hvad skal et projekt indeholde? 
Forslag til reguleringsprojekt skal indeholde en beskrivelse af det 

planlagte arbejde: 

 En redegørelse for formålet med og begrundelse for projektet. 

 Oversigtskort og detailplaner. 

 Oversigt over de af projektet omfattede ejendomme med for-

tegnelse over de grundejere og brugere, der ønskes inddraget i 

projektet. 

 Overslag over, samt forslag til fordeling af udgifterne. 

 En tidsplan for arbejdets udførelse. 

 

Der kan ved nogle projekter være behov for yderligere oplysninger, 

som ansøger skal fremsende. 

 

Hvad er ansøger ansvarlig for? 
Ansøger er ansvarlig for: 

 Udarbejdelse af projekt efter ovenstående beskrivelse 

 Udlevering af enhver oplysning, som vandløbsmyndigheden 

finder relevant. 

 Indhentning af nødvendige godkendelser efter andre love. 

 Indberetning om arbejdets igangsætning og afslutning. 

 

Hvad er vandløbsmyndigheden ansvarlig for? 
Vandløbsmyndigheden er ansvarlig for: 

 At gennemgå projektforslag og projekt samt at indhente sup-

plerende oplysninger hos ansøger. 

 At indhente høringsudtalelser fra andre interesserede myndig-

heder. 

 At forsøge at tilvejebringe forlig om økonomiske spørgsmål. 

 Evt. at afholde offentligt møde. 

 At tage hensyn til samtlige afvandingsinteresser og til miljøet. 



 At sende skriftlig meddelelse om afgørelser til berørte myndig-

heder og til de projektansvarlige. 

 At afholde de lovpligtige offentliggørelsesperioder. 

 

Godkendelsesprocessen 

Hvordan godkendes en reguleringssag? 
Det indsendte forslag til reguleringsprojekt behandles ifølge loven og 
af vandløbsmyndigheden på følgende måde:  
 

Høring 
Vandløbsmyndigheden skal sende projektforslaget i høring hos berør-
te parter.  
 

Fremme og offentliggørelse 

Hvis der i projektforslaget tages de nødvendige hensyn til vandløbets 
afstrømning og miljø, kan vandløbsmyndigheden beslutte, at projekt-
forslaget skal fremmes (= foreløbig accepteret). Derefter skal det of-
fentliggøres med 4 ugers indsigelsesperiode. Offentliggørelsen sker 
normalt på kommunens hjemmeside. 
 

Indsigelser. 

Vandløbsmyndigheden skal vurdere rettidigt indsendte indsigelser og 
kan justere projektforslaget efter indsigelserne, hvis de er relevante 
for vandløbets afstrømning og miljø. 
 

Projekt 

Projektforslaget kaldes derefter et projekt. 
Inden Vandløbsmyndigheden kan godkende et projekt, skal to forhold 
være bragt i orden: 

 Der skal være givet nødvendige godkendelser efter anden lov-
givning, herunder bl.a. naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttel-
sesloven, vandforsyningsloven og museumsloven. 

 Der skal være opnået enighed om økonomiske spørgsmål, her-
under bl.a. spørgsmål om partsfordelinger og erstatninger. 
Uenighed afgøres af Taksationsmyndighederne. 

 



Godkendelse og offentliggørelse 

Reguleringsprojekter skal: 

 Godkendes af vandløbsmyndigheden. 

 Offentliggøres med de lovpligtige 4 ugers klagefrist.  
De berørte parter orienteres skriftligt. Derudover sker offentlig-
gørelsen normalt på kommunens hjemmeside. 

 

Klage 

Eventuelle klager indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
En klage skal være skriftlig. Klagen skal fremsendes til Vandløbsmyn-
digheden. 
 

Vandløbsmyndigheden: 
Langeland Kommune 
Fredensvej 1 
5900 Rudkøbing 

 
Vandløbsmyndigheden videresender klagen sammen med relevante 
akter fra sagen. Miljø- og Fødeklagenævnet opkræver gebyr for be-
handling af klager. 
 

Hvad indeholder en godkendelse? 
Vandløbsmyndighedens godkendelse er skriftlig og indeholder: 

 En beskrivelse af projektet. 

 Vilkår for arbejdets udførelse og bestemmelser om tilsyn. 

 Frist for arbejdets udførelse og for indberetning til Vandløbs-
myndigheden. 

 

Øvrige forhold 
Ved meddelelse om tilladelse til regulering skal der betales et sags-

omkostningsgebyr jf. vandløbslovens § 21, hvilket højst er 2 % af an-

lægsværdien, dog minimum 6.630 kr. (3.000 kr. i prisniveau 1983). 
 

 



Hvor lang tid tager en godkendelse? 

Høring 

Høring afhængig af sagsbehandlingstiden hos de berørte myndighe-
der. Der er i loven ikke fastsat tidsfrist for høringsperiodens længde.  
Høringssvar skal foreligge, før Vandløbsmyndigheden kan behandle 
projektforslaget. 
 
Fremme 

Projektforslag og høringssvar skal behandles i afdelingen for Teknik 
og Miljø og forelægges Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø med hen-
blik på fremme og offentliggørelse med 4 ugers indsigelsesperiode. 
 

Godkendelse 

Godkendelse efter anden lovgivning er afhængig af de enkelte myn-
digheders sagsbehandlingstider. 
 
Projekt og andre godkendelser skal behandles i afdelingen for Teknik 
og Miljø og forelægges Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø med hen-
blik på godkendelse og offentliggørelse med 4 ugers klagefrist. 
 

Ingen klager 

Hvis der ikke indkommer klager inden for klagefristen, kan regulerings
-arbejdet udføres efter klagefristens ophør. 
 

Klager 

Hvis der indkommer klager inden for klagefristen, skal disse behand-
les af Miljø- og Fødevareklagenævnet, inden reguleringsarbejdet må 
sættes i gang. 
 

Hvilke love handler om regulering af vandløb?  
Vandløbsloven samt bekendtgørelse om vandløbsregulering og –

restaurering. Lovgivningen kan findes på biblioteket eller på 

www.retsinformation.dk  





 

Yderligere oplysninger 

 

Langeland Kommune 

Infrastruktur 

Fredensvej 1 

5900 Rudkøbing 

Telefon 63 51 60 00 

www.langelandkommune.dk 


