Vandløb og søer

Information om vandløbsmyndighedens tilsyn

Hvor og hvor tit skal vandløbsmyndigheden føre tilsyn?
Vandløbsmyndigheden fører tilsyn med både offentlige og private vandløb og med søer.
Vandløbsmyndigheden planlægger tilsynet. Det gælder både omfang og tidspunkter.
Ved offentlige vandløb føres jævnligt tilsyn med vandløbenes tilstand og med udførelsen af
vandløbsvedligeholdelsen.
Ved private vandløb føres normalt kun tilsyn i forbindelse med konkrete vandløbssager.

Hvad omfatter tilsynet ved offentlige vandløb?
Generel kontrol
Vandløbs og søers fysiske og miljømæssige tilstand
Brønde på rørlagte vandløb
Vedligeholdelse - Om vedligeholdelsen er udført i overensstemmelse med regulativet og
kontrakterne med entreprenører og åmænd.
Bygværker - Om bredejernes pligt til vedligeholdelse er overholdt.
Hegning - Om hegningsbestemmelserne er overholdt
Sejlads - Om sejladsbestemmelserne er overholdt
Bræmmer - Om bræmmebestemmelserne er overholdt
Ulovlige forhold - Om der er foretaget ulovlige indgreb i eller ved vandløbet
Projekter - Om lovlige projekter er udført som beskrevet i projektet

Hvad omfatter tilsynet ved private vandløb?
Tilsynet omfatter især de konkrete forhold i en aktuel sag.
Her er dog ikke et regulativ, der beskriver vandløbets dimensioner og vandføring.

Hvor må vandløbsmyndigheden færdes under tilsynet?
Vandløbsmyndigheden og de folk, som vandløbsmyndigheden bemyndiger til at udføre opgaver,
har ifølge vandløbsloven ret til at færdes langs vandløbene for at føre tilsyn og for at foretage
undersøgelser.
Vandløbsmyndigheden skal ikke have retskendelse eller orientere de enkelte bredejere om
færdsel i forbindelse med vedligeholdelse og tilsyn. Kun hvis der i forbindelse med planer skal
foretages særlige undersøgelser eller opmålinger, skal der orienteres om arbejdet ved brev eller
annonce i dagspressen. Orienteringen skal ske mindst 2 uger før undersøgelsen foregår. Sådanne
arbejder kræver heller ikke retskendelse.
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Hvornår kan der være tale om erstatning?
Der kan ikke kræves erstatning:
• når færdslen foregår til fods
• når der køres langs vandløbene
Hvis kørslen foregår i bil eller andet køretøj andre steder end langs vandløbene, og hvis
bredejeren kan dokumentere et tab på grund af skader ved kørslen, kan bredejeren indbringe
krav om erstatning for taksationskommissionen.

Hvad sker der, hvis vandløbsmyndigheden ser ulovlige forhold?
Vandløbsmyndighedens opgave er at bringe det eller de ulovlige forhold til ophør.
Vandløbsmyndigheden vil henvende sig til bredejeren og eventuelt til brugeren af matriklen for at
oplyse om de ulovlige forhold og for at høre bredejerens forklaring.
Hvis det ulovlige forhold ikke har skadet eller er til gavn for vandløbet eller søen, er der mulighed
for, at bredejeren kan få en efterfølgende tilladelse (retlig lovliggørelse).
Hvis det ulovlige forhold er til skade for vandløbet eller søen, skal bredejerene derimod
genoprette den tidligere tilstand (fysisk lovliggørelse).
Vandløbsmyndigheden udarbejder beskrivelsen af, hvad der fysisk skal lovliggøres, hvordan det
skal se ud, og hvornår det skal udføres.
Hvis det ikke kan lade sig gøre, har vandløbsmyndigheden ikke andre muligheder end at udstede
påbud. Håndtering af påbud kan ses i Information om påbud.
Såfremt tidsfristen i påbuddet ikke overholdes, har vandløbsmyndigheden mulighed for at
foretage en politianmeldelse og/eller udføre det manglende arbejde på bredejerens regning.
Hvis bredejeren ikke betaler regningen, vil udgiften blive trukket af Skat.
Hvis skaden er meget voldsom, har vandløbsmyndigheden mulighed for straks at foretage
politianmeldelse mod bredejeren.

Hvad sker der, hvis en 3. part har forvoldt en skade?
Vandløbsmyndigheden skal altid henvende sig til bredejeren eller forpagteren af det pågældende
areal. Vandløbsmyndigheden har ikke lovhjemmel til at agere over for en 3. part.
Hvis det er 3. part, som har forvoldt skaden, vil vandløbsmyndigheden kræve, at bredejeren
lovliggør forholdene. Bredejeren må efterfølgende føre et privatretsligt søgsmål mod den skyldige
3. part.

Hvilke love handler om tilsyn?
Vandløbsloven. Lovgivningen kan findes på biblioteket eller på www.retsinformation.dk

Her kan hentes yderligere oplysninger.
Natur & Vand, Teknik- og Miljøforvaltningen, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved
Telefon: 5588 6150. E-mail: vandloeb@naestved.dk Her kan også fås andre informationer om vandløb.
Se også Næstved Kommunes hjemmeside om vandløb: www.naestved.dk/NaturFriluftsliv/Vandloeb.aspx
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