Vandløb

Information om restaurering af vandløb
Hvad er restaurering af et vandløb?
Restaureringer er vandløbsmyndighedens forbedringer af vandløbenes fysiske forhold, så miljøet i
vandløbene bliver bedre. Vandløbsmyndigheden kan også forbedre vandløbene gennem
reguleringer.
Restaureringerne kan være:
• Dannelse af kunstige overhængende brinker
• Placering af større sten
• Placering af planker ved vandløbsbunden
• Etablering af strømkoncentratorer
• Etablering af gydebanker
Før en restaurering kan gennemføres, skal vandløbsmyndigheden udarbejde et projekt med
beskrivelser af, hvad der skal foregå. Projektet kaldes et restaureringsprojekt.

Hvad er forskellene på reguleringer og restaureringer?
Både reguleringer og restaureringer kan give ændringer af vandløbenes skikkelse (form) og
vandføring.
Der er dog nogle forskelle på de to typer projekter:
• Restaureringer udføres i offentlige vandløb, mens reguleringer kan udføres i både
offentlige og private vandløb.
• Beskrivelserne i projekter for restaureringer er mere udførlige end i projekter for
reguleringer.
• Indsigelsesperioden er 8 uge for restaureringsprojekter og 4 uger for
reguleringsprojekter.
• Udgifterne til restaureringer afholdes altid af vandløbsmyndigheden. Udgifter til
reguleringer afholdes af de, der har nytte af foranstaltningen, men kan også afholdes af
vandløbsmyndigheden.

Hvorfor skal restaureringsprojekter godkendes?
Godkendelsesproceduren skal sikre, at alle berørte parter kan få medindflydelse på projektet.
Berørte parter er: De der er ansvarlige for projektet, berørte bredejere, berørte myndigheder
som nabokommuner, Miljøcentret og Miljøministeriet. Desuden Danmarks Naturfredningsforening,
Danmarks Sportsfiskerforbund, andre klageberettigede organisationer, samt eventuelt andre.

Hvordan godkendes et restaureringsprojekt?
Offentliggørelse og indsigelsesperiode:
Vandløbsmyndigheden udarbejder et projektforslag, som skal offentliggøres med 8 ugers
indsigelsesperiode. Offentliggørelsen sker ved annoncering.
Der kan afholdes to former for møder i indsigelsesperioden:
• Indbudte møder for de berørte bredejere
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•

Offentlige møder for alle interesserede

I denne periode indhenter vandløbsmyndigheden desuden bemærkninger hos andre berørte
myndigheder og godkendelser efter anden lovgivning, herunder bl.a. naturbeskyttelsesloven,
miljøbeskyttelsesloven, ferskvandsfiskeriloven, vandforsyningsloven og museumsloven.
Hvis der ikke kan opnås godkendelse efter andre love, f.eks. naturbeskyttelsesloven, kan
vandløbsmyndigheden ikke godkende projektet.
Indsigelser:
Vandløbsmyndigheden skal vurdere rettidigt indsendte indsigelser. Projektforslaget kan justeres
efter indsigelserne.
Andre
Inden
•
•

forhold:
Vandløbsmyndigheden kan godkende et projekt, skal to forhold være bragt i orden:
Der skal være givet nødvendige godkendelser
Der skal være opnået enighed om økonomiske spørgsmål, herunder bl.a. spørgsmål om
partsfordelinger og erstatninger. Uenigheder afgøres af Taksationsmyndighederne.

Godkendelse og offentliggørelse:
Restaureringsprojekter skal godkendes af vandløbsmyndigheden.
Restaureringsprojektet skal derefter offentliggøres med de lovpligtige 4 ugers klagefrist.
• De berørte parter orienteres skriftligt.
• Godkendelsen bliver offentliggjort ved annoncering.
Klage:
Eventuelle klager skal være skriftlige.
Klager skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men sendes til Vandløbsmyndigheden, som
sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med relevante akter fra sagen.

Hvor lang tid tager det at godkende et restaureringsprojekt?
Der vil ofte gå mindst et år fra de første kontakter mellem vandløbsmyndigheden og bredejerne
etableres til anlægsarbejdet kan sættes i gang.
Perioden med forhandlinger mellem de berørte parter og vandløbsmyndighedens forarbejder til
projektet vil normalt tage flere måneder.
Derudover skal de lovpligtige offentlighedsperioder overholdes, og der skal udføres en del
sagsbehandling i forbindelse med alle kontakterne med de berørte parter.
Godkendelsesproceduren kan først sættes i gang, når der er opnået enighed mellem de berørte
parter, herunder også enighed om økonomiske forhold.

Hvilke love handler om vandløbsrestaureringer?
Vandløbsloven samt Bekendtgørelse om vandløbsreguleringer og – restaureringen.
Lovgivningen kan findes på biblioteket eller på www.retsinfo.dk
Her kan hentes yderligere oplysninger.
Natur, Miljø og Landskab, Teknik og Miljø, Gl. Skovvej 158, 4420 Regstrup.
Telefon: 7236 4100, Email: natur@holb.dk. Her kan også fås andre Informationer om vandløb.
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