Vandløb

Information om påbud

Hvad er vandløb?
Vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme
og andre lignende indvande.
Vandløbsloven omfatter også bygværker og anlæg i og ved vandløbene som broer, overkørsler,
pumpestationer, diger, sluser, brinksikringer m.v.
Påbud kan udstedes for alle vandløb og anlæg, som er omfattet af vandløbsloven.
Hvad er et påbud?
Et påbud er en meddelelse fra vandløbsmyndigheden til den ansvarlige bredejer om, at et forhold
ved et vandløb ikke er i orden. Meddelelsen indeholder et krav om, at forholdet skal bringes i
orden.
Begrebet ”i orden” betyder, at et forhold er i overensstemmelse med vandløbsloven, med
gældende vandløbsregulativer og/eller med eventuelle afgørelser udstedt af den til enhver tid
værende vandløbsmyndighed.
Hvilke skader udløser et påbud?
Vandløbsmyndigheden kan udstede påbud:
 Når et vandløb og dets bygværker ikke er vedligeholdt, således at andre får forringet
afstrømning og skader.
 Når et vandløb vedligeholdes mere end beskrevet i vandløbsregulativer, gamle afgørelser,
så afstrømningen forbedres
 Når vandløbets faste bund graves op uden tilladelse
 Når et vandløb og dets bygværker er beskadiget uanset om det er med vilje eller ej
 Når et anlægsarbejde udføres uden godkendelse eller inden klagefristen er udløbet
Hvornår udsteder vandløbsmyndigheden påbud?
Vandløbsmyndigheden udsteder påbud
 Når det ikke er muligt at opnå forlig eller aftale om udarbejdelse af projekt.
 Når skaden på vandløbet har betydning for afstrømning og miljøet i vandløbet.
 Når skaden kan dokumenteres at være årsag til skader på andres ejendom.
Her vil der desuden blive tale om erstatningsansvar for skader på anden mands ejendom.
Hvordan foregår udstedelse af påbud?
Påbudsforvarsel:
Vandløbsmyndigheden udsender først et skriftligt påbudsforvarsel til skadevolder med:
 En beskrivelse af skade
 En orientering om skadevolders ret til aktindsigt og til at udtale sig
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En tidsfrist for fremsendelses af udtalelser fra skadevolder – samt til opretning af skaden.

Hvis skadevolder er bekendt med skaden eller skaden er indlysende, kan påbudsvarslet springes
over.
Påbud:
Hvis skaden ikke er genoprettet inden tidsfristen for påbudsforvarslet, udsteder
vandløbsmyndigheden et skriftligt påbud med:
 En beskrivelse af skade
 En tidsfrist for opretning af skaden
 En klagevejledning
Klage:
Natur- og miljøklagenævnet er klagemyndighed.
Der er 4 ugers klagefrist.
En klage har opsættende virkning for et påbud indtil klagemyndighedens afgørelse foreligger.
Vandløbsmyndigheden kan dog kræve påbuddet efter kommet uanset en klage ikke er behandlet.
Det kan ske under særlige forhold, såsom væsentlige skader på vandløb eller andres ejendom.
Hvad sker der, hvis påbuddet ikke efter kommes?
Politianmeldelse:
Vandløbsmyndighedens straffesanktion ved manglende opfyldelse af påbud er at politianmelde
skadevolderen.
Vandløbsmyndigheden kan udføre arbejdet:
Vandløbsmyndigheden mulighed for at udføre arbejdet på den forpligtiges regning. Såfremt
skadevolder ikke betaler regningen, vil beløbet blive inddraget ved inkasso.
Kan der blive tale om erstatningsansvar?
Skader på vandløb og mangelfuld vedligeholdelse kan medføre erstatningspligt for skader på
berørte ejendomme mv.
Skader skal kunne henføres til skaden eller til den manglende/mangelfulde
vandløbsvedligeholdelse.
Erstatningskrav kan rejses ved civilt søgsmål eller ved Taksationsmyndigheden.
Skal berørte parter give oplysninger?
Den enkelte lodsejer skal afgive alle oplysninger, som er nødvendige for Vandløbsmyndighedens
vurdering af aktuelle sager, herunder dokumentation for, at/om vedligeholdelsespligten er
overholdt. Denne pligt er beskrevet i vandløbsloven.
Hvilke love handler om vandløbsvedligeholdelse?
Vandløbsloven samt bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering
Lovgivningen kan findes på biblioteket eller på www.retsinfo.dk
Her kan hentes yderligere oplysninger.
Natur, By og Landskab, Holbæk Kommune, 4300 Holbæk.
Telefon: 7236 4100, E-mail: natur@holb.dk
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Her kan også fås andre Informationer om vandløb.
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