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 Ny vandløbslov på vej, hvad har vi i vente?

 Kolding Kommune og de nye vandråd



Status på klassificering af vandløb i Kolding Kommune

Kolding Kommune blev med kommunalreformen myndighed for vandløb fra 
2 amter og 5 kommuner. Det virkede noget tilfældigt, om vandløbene var 
klassificerede som private eller offentlige. Det ønskede vi at ændre.

I 2010 vedtog Plan- og Miljøudvalget en procesplan og nogle ensartede 
kriterier for, hvornår et vandløb skal være privat eller offentligt. 

KHL var inddraget i processen.

Formålet var primært at sikre, at alle borgere, der er bredejere ved vandløb i 
kommunen, behandles efter et ensartet administrationsgrundlag, så 
forskelsbehandling undgås.

Siden 2013 er der nedklassificeret ca. 70 km vandløb.

I forbindelse med revisionen af regulativerne for de offentlige vandløb 
opklassificeres der ca. 20 km vandløb.



Status på revision af vandløbsregulativer 

Baggrunden for at revidere vandløbsregulativerne:

• De nuværende regulativer er gamle – de fleste 20-25 år 
gamle

• Meget forskelligartede – 2 amter og 5 kommuner

• Suppleret med tillægsregulativer – uoverskueligt

• Ønske om at optimere vandløbsvedligeholdelsen i forhold 
til lodsejernes ønsker

• Uklare formuleringer

• Mere tilgængelige - digitalisering 



Status på revision af vandløbsregulativer 

https://www.kolding.dk - politiske-udvalg/miljoudvalget/dagsorden-02-maj-2017

https://www.kolding.dk/polweb/polweb-import/politiske-udvalg/miljoudvalget/dagsorden-02-maj-2017#revisionafvandlbsregulativeroverordnederetningslinjer


Status på revision af vandløbsregulativer 



Ny vandløbslov på vej - hvad har vi i vente?

Mange af principperne i vandløbsloven er ældgamle. 
Og de er stadig gældende 

Vandløbsloven kan spores tilbage til 1100 – tallet

I 1880 blev den første egentlige vandløbslov vedtaget. Regler om 
regulativer for de offentlige vandløb

Nuværende lov er fra 1982. Tidligere var landvæsenskommissionen 
den overordnede vandløbsmyndighed. I dag er det kommunerne, der 
er vandløbsmyndighed



Ny vandløbslov på vej - hvad har vi i vente?

Vandløbsloven er grundlæggende en lov, der skal forhindre konflikter

Den beskriver rettigheder og pligter

Man må ikke foretage ændringer, der kan være til gene for andre

Ændringer kræver reguleringsprojekter og tilladelser

Tanker i forbindelse med en revision af vandløbsloven:

• Mere differentieret og behovsorienteret klassifikation

• Bedre sammenhæng med naturbeskyttelsesloven, miljømålsloven, 
miljøbeskyttelsesloven, klimatilpasning

• Generel opdatering af formuleringer, fjernelse af 
uhensigtsmæssigheder m.v.



Kolding Kommune og de nye vandråd



Vandløbene i Kolding Kommune hører til hovedvandopland Vadehavet (rødt område) og 
Lillebælt - Jylland (lyseblåt område). Kommunegrænserne er markeret med sort streg



Miljøstyrelsen har i Kolding 
Kommune peget på, at 5 
forskellige vandløb tages ud 
af vandområdeplanerne.
I alt ca. 5,5 km



3 eksempler:

 Et godt vandløb

 Et vandløb på ”vippen”

 Et dårligt vandløb



Et godt vandløb: Truds Bæk









Et vandløb på ”vippen”: Jordrup Bæk – øvre del



Efter

Før







Et dårligt vandløb: Hejls Bæk





Vandrådene er en god platform for en 
konstruktiv dialog

IT-værktøjet er en vigtig videns platform

Alle kan kigge med

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=vandraadsarbejdet2017-grunddata

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=vandraadsarbejdet2017-grunddata


Tak for opmærksomheden…


