
VANDLØBSAFTEN FOR BREDEJERE OG LODSEJERE - 26. OKTOBER 2022



Program
Velkomst og præsentation af aftenens program ved landboorganisationerne

Vedligehold af vandløb
• forskelle mellem offentlige og private vandløb
• hvad er lodsejers opgaver og hvad er kommunens?
• hvordan lykkes vi med opgaverne - tips og gode råd

Klimatilpasning i vandløb
• stigende nedbør og mere ekstrem nedbør
• status på klimaprojekter i Kolding Kommune
• forsinkelse af regnvand ved nye veje, boliger og industrier

Status for de nye regulativer for de offentlige vandløb

Træer og bevoksning langs vandløb
• betydning for grødevækst, afstrømning og fisk
• hvordan er reglerne for beskæring og fældning af træer langs vandløb?

Vandløbsprojekter og kommende indsatser
• erfaringer fra praksis 
• hvilke vandløb er der planlagt indsatser i jf. statens vandplaner?

Kaffe og kage - kl. 20.40
• mulighed for en snak med din rådgiver og vandløbsmedarbejdere fra kommunen

Afslutning og tak for i aften - kl. 21.15



Vandløb er reguleret af vandløbsloven, som skal sikre at vandløb benyttes til 
afledning af vand, samt at de vedligeholdes på en måde, der tager hensyn 
til miljøet.

Der skelnes mellem offentlig og private vandløb.

• Vedligeholdelsen af private vandløb påhviler bredejerne - både at udføre 
og at betale. Vedligeholdelsen skal sikre de opstrøms liggende 
ejendomme.

• De offentlige vandløb vedligeholdes af kommunen. Omfattet af 
regulativer. Hovedparten har miljømål  vedligeholdelse skal tage 
hensyn til vandløbenes miljø, således at planter og dyr kan leve i 
vandløbene.

• Kommunen ejer ikke de offentlige vandløb.

Vandløbsloven – formål

§ 1. Ved denne lov tilstræbes at sikre, at vandløb kan benyttes til 
afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand.

Stk. 2. Fastsættelse og gennemførelse af foranstaltninger efter 
loven skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav



Vedligeholdelse af vandløb
Hvad forstås ved vedligeholdelse?

• For de åbne strækninger: grødeskæring, oprensning af sand/løse 
aflejringer, træer mv. Fast bund (sten og grus) må ikke graves op.

• For de rørlagte vandløb og drænledningerne: Tjek af brønde, spuling, 
rodskæring, udskiftning af rør mv.



Vandløbsvedligeholdelse i Kolding Kommune
- økonomi og fordeling

Årligt 1.9 mio. kr. til vandløbsvedligeholdelse

Heraf:
• 1.3 mio. kr. til grødeskæring og kantskæring.
• 200.000 kr. til oprensninger, herunder tømning af ca. 50 sandfang
• 400.000 kr. til rensning af riste, spærringer, opmålinger m.v.

Om sommeren sker den løbende vedligeholdelse i form af grødeskæring. 
Dette for at sænke vandstanden i løbet af sommerperioden af hensyn til 
dyrkningen.



Vedligeholdelse af offentlige vandløb



Offentlige vandløb - 260 km i 
Kolding Kommune



Offentlige og private vandløb



Private dræn er også vandløb



Lodsejers opgave Kommunens opgave

Har pligten til at vedligeholde de private 
vandløb. Ved behov.

Kommunen vedligeholder de offentlige 
vandløb ud fra regelsættet i 
vandløbsregulativet.
Opmåling af vandløbene. Kontrol af 
skikkelse / vandføringsevne.

Afholder omkostningerne til 
vedligeholdelsen i de private vandløb.

Afholder udgifterne til vedligeholdelsen af
de offentlige vandløb.

Indsender en ansøgning om tilladelse til at 
regulere (uddybe, ændre) vandløbet, hvis 
der ønskes en ændret vandafledning.

Meddeler tilladelse/afslag til 
reguleringsansøgninger.

Hvad er lodsejers opgaver og hvad er 
kommunens?

Hvis der vedligeholdes i et omfang ud over det normale, er der være tale om 
en regulering af vandløbet. I strid med vandløbsloven uden en forudgående 
tilladelse.



Her har vedligeholdelsen været for voldsom





Vandløbet er gravet for bredt og for dybt



Retablering af opgravet vandløb med sten og grus



Hvordan lykkes vi med opgaverne - tips og gode råd

• Gennemgå dit private vandløb løbende for at vurdere, om der er behov 
for vedligeholdelse.

• Vurder hvilken type vedligeholdelse, der er behov for.

• Hellere ofte og nænsom vedligeholdelse, end at der går længe imellem 
tiltagene. 

• Vedligeholdelsen skal udføres på tilnærmelsesvis samme måde 
(opretholde status quo). 

• Anvend evt. en entreprenør, der er vandt til vandløbsvedligeholdelse.

• Løber der et offentligt vandløb på din ejendom, bør du læse 
vandløbsregulativet.

Kontakt kommunens 
vandløbsmedarbejdere:
Telefon: 79 79 75 76
Mail: vandloeb@kolding.dk

• Er du i tvivl, kan du altid kontakte os.



Klimatilpasning i vandløb
• stigende nedbør og mere ekstrem nedbør
• status på klimaprojekter i Kolding Kommune
• forsinkelse af regnvand ved nye veje, boliger og industrier



Mere vand fra alle sider

Generelt mere nedbør (+12 %)
- om vinteren (+ 23 %)
- om sommeren: flere kraftige 

skybrud
- flere tørkeperioder om sommeren

Stigende vandstand i havet
(op til 105 cm frem til år 2100)

Stigende grundvandsstand

Kilde: DMI - Klimaatlas

Oversvømmelse den 17. februar 2020



Den årlige nedbør er på 140 år steget med 130 mm. 
Dvs. ca. én mm nedbør mere om året, hvert år 



Kolding Å - vandløbssystemet

Opland = 280 km2

Vandføring gennem
Kolding by ved en 20 års 
hændelse = 20 - 25 m3/sek.

Sluse - pumpe

Etablering af sluse og pumpe, 
der kan pumpe op til 22 m3/sek.

Tilbageholdelse af ca. 2 mio. m3

vand i oplandet



Kolding by Kolding FjordKolding Å

Forhøjet vandstand i fjorden



Kolding Å Kolding by Kolding Fjord

Sluse

P

Skybrud



Midlertidig 
vandtilbageholdelse

Kolding by Kolding Fjord

Sluse

P
Dæmninger
med sluse

Langvarig ekstrem regn



Kolding by Kolding FjordVandet lukkes 
ud igen

P

Pumpe og sluse 
anvendes ikke



Kolding Å - vandløbssystemet

Pumpe - sluse

Klimatilpasningsprojekt i 
Seest Mølleå i Hylkedalen



Klimatilpasningsprojektet i Hylkedalen ved Kolding



Klimatilpasningsprojektet i Hylkedalen ved Kolding





• Kommuneplan – Lokalplan
• Hvor skal vandet hen? - areal og plads til regnvandsbassin sikres

• Forskellige krav til udledningstilladelserne 
• Hvor meget vand må der ledes ud
• Eksempel på forsinkelse af tag- og overfladevand fra ny udstykning.

• Separatkloakeringsprojekter
• Hvad er en separatkloakering?
• Eksempel på forsinkelse ved separatkloakering af eksisterende by

Forsinkelse af regnvand ved nye veje, boliger og industrier 

Hvordan sørger kommunen for den bedste løsning, der sikrer 
afvanding og god miljøtilstand i vandløbene?



• Vand fra befæstet areal (veje, bygninger mv.) forsinkes som 
udgangspunkt til naturlig afstrømning for området ved en stor 
regnhændelse

• Der angives, hvor mange l/s, der må udledes til vandløbet og der 
defineres en overløbshyppighed.

• Her vurderes, hvor robust vandløbet er, tømmetid mv.
• Hvordan skal udledning ske til vandløbet, - rørledning eller åben  

grøft

Krav til udledningstilladelserne

• Ikke alt vand udledes
- områder med lokal
håndtering af regnvand
(LAR)



Eksempel på forsinkelse fra ny udstykning

• Udledning 
svarende til 
naturlig 
afstrømning for 
området 

• Ved ekstreme 
hændelser kan 
der ske overløb 
fra bassinet 

• Forskellige 
løsninger til at 
styre overløbene



Regnvandsbassin ved nyt boligområde



Separatkloakeringsprojekter

• Spildevand i en ledning og regnvand i en anden. Spildevand 
løber til renseanlæg og regnvand ledes til f.eks. vandløb.

• Formål: at mindske overløbshændelser fra fællesledninger 
til vandløb mv. Fjerne tryk og frigive kapacitet på 
fællesledningen ved at fjerne regnvandet.

• Områder udlagt i spildevandsplanen
• Nye udstykninger 
• Hele større eksisterende byer, hvor der er gamle 

utidssvarende fællessystemer med overløbsbygværker 
(omkostningstungt for forsyningsselskaberne)



Eksempel på separat-kloakering af større by



Status for de nye regulativer for de offentlige vandløb

• Hvad er et vandløbsregulativ?
• Processen ved udarbejdelse af de nye regulativer.
• Status – Hvor langt er vi og hvad er de næste skridt i 

processen?



Hvad er et vandløbsregulativ?

Serviceaftale mellem lodsejer og kommunen
• Lodsejerne ejer selv de offentlige vandløb
• Kommunen administrerer og vedligeholder efter serviceaftalen (regulativet)
• Formål med revision: utidssvarende, uens, oprydning

Link: Mit vandløb

https://www.mitvandloeb.dk/#/


•Lodsejere adviseres, så de kan markere drænudløb.
•Opmåling af vandløbet igangsættes.

•Opmålingsdata bearbejdes og sammenholdes med eksisterende regulativ.
•Forskelle mellem eksisterende regulativ og ny opmåling skal lovliggøres.

•Udkast til nyt vandløbsregulativ udarbejdes.

•Borgerindragelse - Forhøring (dialog om udkast til regulativ).
•vandløbslaug, lodsejermøde.

•Udkast til vandløbsregulativ rettes til.
•Regulativet sendes i  offentlig høring (8 uger).

•Der tages stilling til eventuelle høringssvar.
•Nyt vandløbsregulativ vedtages af Plan-, Bolig- og Miljøudvalget og Byrådet.

•Efter politisk vedtagelse offentliggøres vandløbsregulativet. 4 ugers klagefrist.

•Eventuelle klager behandles af Natur- og Miljøklagenævnet.
•Nyt regulativ træder i kraft.

Processen for revisionen af vandløbsregulativerne 
for de enkelte vandløb / vandløbssystemer 

Lodsejerinddragelse



•Udkast til nye vandløbsregulativer lægges på hjemmesiden

•Der sendes breve til berørte lodsejeres E-Boks om, at der er udkast til regulativ på 
hjemmesiden og at der afholdes et informationsmøde på en given lokation.

•I brevet nævnes, at der er tale om generelt informationsmøde og at konkrete henvendelser 
om konkrete vandløb vil blive håndteret efter mødet enten ved at lodsejerne kan komme til 
os på kommunen eller ved at de ringer eller sender en mail til forvaltningen. 

•På Informationsmødet gives generel information om vandløbsregulativer og arbejdet med 
disse. 

•KHL og SLF deltager med et punkt om vandløbslaug.
•KK modtager generelle synspunkter fra lodsejerne,  men henviser til, at mere konkrete 
bemærkninger om enkelte vandløb og strækninger afleveres til Kommunen på et senere 
tidspunkt. Lodsejerne kan komme til os på kommunen eller de kan ringe eller sende en mail 
til forvaltningen. 

•Tilbud om dialog om konkrete vandløbsstrækninger. Forvaltningen deltager i møder på 
forvaltningen eller ved vandløb, på baggrund af henvendelser. Forvaltningen modtager 
bemærkninger på mail. Forvaltningen samler op på og vurderer de indkomne bemærkninger.  

•Nyt udkast til vandløbsregulativ med eventuelle tilretninger sendes i de obligatoriske 8 ugers 
høring med mulighed for skriftlige høringssvar, som beskrevet i ”Processen for revisionen af 
vandløbsregulativerne for de enkelte vandløb / vandløbssystemer”. 

Procesplan for inddragelse af lodsejere i forbindelse med 
regulativrevisionen i Kolding Kommune

Ekstraordinær 
forhøring

Lovbunden
Høring



Opdeling



• Taps Å – systemet: 
omkring 170 lodsejere

• Regulativer for de 7 
vandløb er endeligt 
vedtaget.

• 3 høringssvar.
• Ingen klager.

• Kær Mølleå – systemet 
og Hejls Bæk- systemet:

• Ingen høringssvar
• Vedtaget af Byrådet -

september 2021

• Kolding Å inkl. sejladsregulativ:
• Regulativer er endeligt vedtaget af 

Byrådet - april 2022.
• 2 høringssvar. Få administrative 

rettelser
• Ingen klager.

• Vandløb i oplandet til Vadehavet:
• Godt i gang med udarbejdelse af 

teoretiske skikkelser. 
• Fovs Å - systemet er i gang.

• Kolding Fjord oplandet: afventer at 
vi er færdige i Vadehavet

• Omkring 74 regulativer i alt 

Status for revisionen af vandløbsregulativerne 
i Kolding Kommune



Træer og bevoksning langs vandløb
• betydning for grødevækst, afstrømning og fisk
• hvordan er reglerne for beskæring og fældning af træer langs 

vandløb?



Der findes ikke så mange vandløb, der er beskyggede af træer

Træer langs vandløb er vigtige:

• Rødderne stabiliserer brinkerne

• Skygger for grødevæksten

• Gode levesteder for insekter, fugle og flagermus (spredningskorridorer)

Træer langs vandløb



Tekster vedrørende træer langs vandløbene i vandløbsregulativerne:

”Beplantning langs vandløbene skal bevares af hensyn til dens 
grødebegrænsende virkning. Bestemmelserne omfatter beplantning på 2,0 m 
brede banketter langs vandløbets øverste kant. Ændringer af beplantningen 
langs vandløbene kræver vandløbsmyndighedens tilladelse”.
------------------------------------
”Skyggegivende træer og buske langs vandløbene må ikke fjernes uden 
vandløbsmyndighedens godkendelse. For at begrænse grødevæksten kan 
vandløbsmyndigheden efter aftale med lodsejerne foretage beplantning”.

Træerne langs vandløbene er også beskyttede af Naturbeskyttelseslovens § 3, 
- idet en fældning af træerne er en tilstandsændring

EU’s Tømmerforordning:
Forbud mod at omsætte træ, der er fældet ulovligt

Fældning af træer langs vandløb – hvordan er reglerne?



Alle træer og buske 
langs en strækning på 
520 meter blev fældet 







Her er der fældet træer på en 470 meter 
lang strækning



Eksempler på info om ikke at fælde træerne langs vandløbene





Kontakt kommunens 
vandløbsmedarbejdere:

Telefon: 79 79 75 76

Mail: vandloeb@kolding.dk



Vandløbsprojekter og kommende indsatser
• erfaringer fra praksis 
• hvilke vandløb er der planlagt indsatser i jf. statens vandplaner?

Vandløbsprojekterne har til formål at forbedre de fysiske forhold 
i de vandløb, der ikke opfylder miljømålene



Vandplanprojekter status 2022:

• 66 % af indsatserne er forundersøgt

• 53 % af indsatserne er realiseret



Gennemført

Forundersøgt

Afventer

Vandplanprojekter i 
Kolding Kommune



Vejstruprød Bæk

























Gennemførelse af vandplansprojekt i Vester 
Nebel Å ved Elkærholm











Kaffe og kage
Mulighed for en snak med din 
rådgiver og vandløbsmedarbejderne 
fra kommunen



Afslutning
- Tak for i dag
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