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INDLEDNING

Dette fællesregulativ indeholder generelle beskrivelser og bestemmelser
for 10 offentlige vandløb i Halsnæs Kommune.
•

Beskrivelserne og bestemmelserne i fællesregulativet erstatter de
tilsvarende beskrivelser og bestemmelser i de gældende
regulativer samt eventuelle tillægsregulativer og fællesregulativer

•

Dette fællesregulativ berører ikke de specifikke beskrivelser og
bestemmelser for de enkelte vandløb.
De enkelte regulativer er fortsat gældende for de specifikke forhold
for de enkelte vandløb.

Fællesregulativet skal harmonisere regulativernes generelle beskrivelser
og bestemmelser for 10 offentlige vandløb, som vedligeholdes af Halsnæs
Kommune.
Gennem vedtagelse af dette fællesregulativ træffes afgørelse om, hvilke
bestemmelser, der fremover skal gælde i forbindelse med især
vandløbsvedligeholdelsen.
Beskrivelser og bestemmelser kan ses i fællesregulativets enkelte afsnit,
som starter med:
Enten:
• ”Gives følgende generelle beskrivelse af” for de forhold, som enten
er beskrevet i loven eller fastlagt gennem afgørelser og herefter er
optaget i fællesregulativet
Eller:
• ”Gælder følgende generelle bestemmelse for” for de forhold, som
vandløbsmyndigheden i forbindelse med vedtagelse af
fællesregulativet fastsætter bestemmelser for
Vandløbsmyndighedens afgørelse om bestemmelser kan påklages i den
lovpligtige klageperiode, som afholdes under vedtagelse af
fællesregulativet.
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1. OVERSIGT OVER VANDLØB OMFATTET AF
FÆLLESREGULATIVET
Arrehedegrøften

Arrenakkegrøften

Bokildegrøften

Fladvandsgrøften

Gartnergrøften

Kalvehavegrøften

Liselejegrøften

Lisevanggrøften

Maglemosegrøften

Urmoserenden

2. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET
2.1. DET RETSLIGE GRUNDLAG
Det retslige grundlag for fællesregulativet er:
•

Vandløbsloven, lovbekendtgørelse nr. 1208 af 30.09.2013

•

Bekendtgørelse nr. 1437 af 11.12.2007. Bekendtgørelse for
regulativer for offentlige vandløb

•

Cirkulære om vandløbsloven nr. 21 af 26.02.1985.

•

Regulativer, fællesregulativer og tillægsregulativer for de 10
offentlige vandløb.
Oversigt over regulativerne ses i bilaget Grundlag afsnit 2.

2.2. FORMÅL
Formålet med revision af de 10 offentlige vandløbs generelle beskrivelser
og bestemmelser i de enkelte vandløbsregulativer til generelle
beskrivelser og bestemmelser i dette fællesregulativ er:

•

At opdatere regulativbestemmelserne til nutidige forhold.

•

At sikre ensartede generelle beskrivelser og bestemmelser for de
offentlige vandløb i Halsnæs Kommune, der er omfattet af
fællesregulativet.
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2.3. KONSEKVENSER
Beskrivelser og bestemmelser i dette fællesregulativ ophæver og erstatter
de tilsvarende beskrivelser og bestemmelser i de gældende regulativer,
tillægsregulativer og fællesregulativer.
Konsekvenserne er, at de generelle bestemmelser for nogle vandløb
ændres. Bilaget om konsekvens viser, hvor der sker ændringer.
Der sker ingen ændringer af skikkelse og/eller vandføring i de enkelte
vandløb.

2.4. GYLDIGHED
Beskrivelserne og bestemmelserne i dette fællesregulativ træder i kraft,
når det er vedtaget af vandløbsmyndigheden og den lovpligtige 4 ugers
klageperiode er ovre.
Såfremt regulativet påklages, vil ikrafttræden afvente klagemyndighedens
afgørelse.
Indtil fællesregulativet er vedtaget og eventuelt stadfæstet, vil de
generelle beskrivelser og bestemmelser i de gældende regulativer,
tillægsregulativer og fællesregulativer være gældende.
Dette fællesregulativ vil være gyldigt fra ikrafttræden til det ophæves
gennem vedtagelse af et nyt regulativ.
Bestemmelserne og beskrivelserne i dette fællesregulativ ophæver de
tilsvarende bestemmelser og beskrivelser i de gældende regulativer,
tillægsregulativer og fællesregulativer.

2.5. MILJØMÅL
Miljømål fremgår af de enkelte vandløbs specifikke regulativer.

2.6. KORT
Kortbilag: Vandløbsmyndighedens oversigtskort.
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3. VANDLØBENES SKIKKELSE OG/ELLER
VANDFØRINGSEVNE

De enkelte regulativers beskrivelser af skikkelse og/eller vandføring
behandles ikke i og berøres ikke af dette fællesregulativ.
De enkelte regulativers bestemmelser om regulativtype berøres ikke af
dette fællesregulativ. De enkelte regulativers beskrivelser og
bestemmelser herom er gældende, indtil de enkelte vandløbs specifikke
bestemmelser revideres.
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4. VANDLØBENES VEDLIGEHOLDELSE

I fællesregulativet gives følgende generelle beskrivelse af vedligeholdelsen
af de offentlige vandløb:

•

Vedligeholdelse af de offentlige vandløb i Halsnæs Kommune
foranstaltes udført af vandløbsmyndigheden i Halsnæs Kommune.

De enkelte regulativers specifikke bestemmelser om bredde af
strømrender og antal grødeskæringer er fortsat gældende, og vil først
kunne revideres i forbindelse med revision af de enkelte vandløbs
specifikke regulativer.

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse om udførelse
af vedligeholdelsen:

•

Vandløbsmyndigheden planlægger selv arbejdets gennemførelse
inden for de fastlagte terminer

•

Vandløbsmyndigheden afgør, om arbejdet med vedligeholdelse
udføres af eksterne entreprenører eller af egne ansatte.

Bestemmelser om planlægning og udførelse af vedligeholdelsen i de
enkelte vandløbs regulativer udgår og erstattes af bestemmelsen i dette
fællesregulativ.

10
Forslag til Fællesregulativ

4.1. GRØDESKÆRING
4.1.1. GRØDESKÆRING. METODER
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for metoder til
den grødeskæring, som er del af den sædvanlige vedligeholdelse med
mindre andet fremgår af de specifikke regulativer:

•

Grødeskæringen skal ske i de strømrender, som er angivet i de
specifikke / enkelte vandløbs regulativer

•

Strømrenderne slås i naturlige eller bugtede strømrender, hvor de
fysiske forhold gør det muligt

•

Strømrenderne skæres med tolerancer, der angives i de
specifikke/ enkelte vandløbs regulativer

•

På strækninger med begrænset grødevækst kan grødeskæring
udelades, hvis de regulativmæssige strømrendebredder er
overholdt

•

Mindre grødebanker kan efterlades

•

Grøde uden for strømrenderne slås ikke eller kun i begrænset
omfang i overensstemmelse med de specifikke /enkelte
vandløbsregulativers bestemmelser

•

Urter med stive stængler kan slås af hensyn til miljøet i
vandløbene. Det gælder f.eks. brændenælder og tagrør.

Bestemmelser om metoder til grødeskæringer i de tidligere regulativer
erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.
Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger.
Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse
strækninger.
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4.1.2. GRØDESKÆRING. TERMINER
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for terminer
for grødeskæring:

•

Grødeskæringsterminer:
Der må ske grødeskæring i perioden 1. juni – 31. oktober

•

Antallet af grødeskæringer og grødeskæringsperioder for de
enkelte vandløb fremgår af de specifikke regulativer. Dog
forlænges evt. efterårsgrødeskæringsperiode til 31. oktober.

•

Der skal være mindst 3 uger mellem de enkelte grødeskæringer i
det enkelte vandløb.

•

Stivstænglede urter kan af hensyn til miljøet slås uden for
grødeskæringsterminerne

I hvert vandløb slås grøden i den strømrendebredde og med det antal
grødeskæringer, som er angivet i de specifikke regulativer. Se nærmere
beskrivelser i de specifikke regulativer.
Hvis vandløbsmyndigheden vurderer, at strømrenden er i regulativmæssig
stand, vil grødeskæring blive undladt.
Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger.
Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse
strækninger.
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4.2. SKÆRING AF URTEVEGETATION PÅ BRINKERNE
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for skæring af
urtevegetation på brinkerne:

•

Vegetation på brinkerne (fra vandløbsbunden til kronekanten)
skæres som udgangspunkt ikke

•

Vandløbsmyndigheden har dog mulighed for under
grødeskæringerne at skære den brinkvegetation (på hele eller en
del af brinken), som vandløbsmyndigheden vurderer vil være til
gene for miljøet eller vandløbets vedligeholdelse

•

Brinkvegetation efterlades på delstrækninger til fiskeskjul

•

Terminen for skæring af brinkerne følger grødeskæringsterminerne
(se afsnit 4.1.2)

•

Kæmpebjørneklo skal bekæmpes af bredejerne jævnfør gældende
indsatsplan.

Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger.
Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse
strækninger.

Bestemmelser om skæring af urtevegetation i regulativerne udgår og
erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.
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4.3. KONTROLMÅLINGER AF SKIKKELSE OG/ELLER
VANDFØRINGSEVNE
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for
kontrolmålinger:

•

Vandløbsmyndigheden iværksætter kontrolmålinger af
vandløbenes skikkelse og/eller vandføring, når
vandløbsmyndigheden vurderer, at der er behov for at kontrollere,
om de enkelte vandløbsregulativers bestemmelser om skikkelse
og/eller vandføring er overholdt. Bestemmelsen gælder for både
åbne og rørlagte vandløb

•

Vandløbsmyndigheden afgør, hvilken type kontrolmålinger, der
anvendes, og i hvilket omfang kontrolmålingerne udføres

•

Større kontrolopmålinger påbegyndes normalt om foråret efter de
store vinterafstrømninger med henblik på vandløbsmyndighedens
vurdering af oprensningsbehovet det følgende efterår.

Bestemmelser om kontrol af skikkelse og/eller vandføringsevne i
regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.
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4.4. OPRENSNING
4.4.1. OPRENSNING. METODER.
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for metoder til
oprensning for de forskellige skikkelsesregulativer:

•

For vandløb med fast skikkelseskrav udføres oprensning først, når
vandløbsbunden ligger 10 cm over den regulativmæssige bund

•

For vandløb omfattet af krav til tværsnitsarealet udføres
oprensningen først, når kravet til tværsnitsarealet, med et
reduceret areal svarende til tolerancen for vandløbsbunden på 10
cm som for vandløb med fast skikkelseskrav, ikke er opfyldt

•

Der må kun oprenses til 10 cm under den regulativmæssige bund

•

Oprensning omfatter kun sand- og mudderaflejringer, hvorimod
fast bund, sten, grus og overhængende brinker ikke må fjernes.
Enkeltliggende sten, der ligger over den regulativmæssige
bundkote må ikke fjernes, medmindre de er til væsentlig gene for
vandløbets vedligeholdelse.

Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger med
skikkelsesregulativer.
Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse
strækninger.
Om et vandløb er omfattet at et fast skikkelseskrav eller er omfattet af et
krav til tværsnitsarealet fremgår af de specifikke regulativer.

Bemærkning:
Oprensninger i vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 kan
kræve dispensation fra naturbeskyttelsesloven.
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4.4.2. OPRENSNING. TERMINER.
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for terminer
for oprensning:

•

Oprensning kan ske i perioden: Fra 1. august til 28. februar.

Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger med sædvanlig
vedligeholdelse.
Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse
strækninger.
Sandfang kan oprenses efter behov uafhængig af terminer for oprensning.

Bestemmelser om termin for oprensning i regulativerne udgår og erstattes
af bestemmelsen i dette fællesregulativ.
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4.4.3. PLETOPRENSNING
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for
pletoprensning:

•

I særlige tilfælde med store nedskridninger m.v., som hindrer
vandets løb, og som er til skade for vandløbets miljø, kan
vandløbsmyndigheden uden for den i regulativet fastsatte
oprensningstermin foretage den nødvendige oprensning på
afgrænsede vandløbsstrækninger

•

Vandløbsmyndigheden vurderer, om der er behov for opmåling, og
hvilken form for opmåling der anvendes.

Pletoprensning er ekstraordinær vedligeholdelse og kan ikke betragtes
som del af den sædvanlige vedligeholdelse.
Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger.
Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse
strækninger.

Bestemmelser om pletoprensning i regulativerne udgår og erstattes af
bestemmelsen i dette fællesregulativ.
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4.5. GRØDE OG FYLD
4.5.1. OPLÆGNING AF GRØDE, FYLD, GRENE OG ANDET VED
VEDLIGEHOLDELSE
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for oplægning
af materiale fra vedligeholdelsen omfattende grøde, fyld, grene og andet:

Oplægning af materialet kan ske:
• Løbende langs vandløbet
• På grødeoptagningspladser.
Løbende oplægning af materiale ved håndarbejde:
• Den afskårne grøde, fyld, grene og andet kastes så højt op som
muligt, gerne over øverste vandløbskant. Hvor der er umiddelbar
risiko for at materialet skrider ned igen trækkes materialet op over
kronekanten.
Løbende oplægning af materiale ved maskinarbejde:
• Den afskårne grøde, fyld, grene og andet oplægges ovenfor
øverste vandløbskant inden for en afstand af 5 m fra denne kant.
På grødeoptagningspladser:
• Grøden opsamles og fjernes. Se afsnit 4.5.3.

Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger.
Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse
strækninger.

Bestemmelsen om oplægning af grøde og fyld i regulativerne udgår og
erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.
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4.5.2. BORTSKAFFELSE AF GRØDE, FYLD, GRENE OG ANDET VED
LØBENDE OPLÆGNING
I fællesregulativet gives følgende generelle beskrivelse af og bestemmelse
for bortskaffelse af materiale omfattende grøde, fyld, grene og andet, som
er lagt op løbende:

Beskrivelse:
•

Materiale, som fremkommer ved sædvanlig og ekstraordinær
vedligeholdelse, og som er lagt op løbende, skal bredejer eller
bruger af de tilstødende jorder modtage og bortskaffe fra
vandløbets bredder uden erstatning. Jf. vandløbslovens § 28.

Bestemmelse:
Bredejerne er ansvarlige for hvert år at:
•

Undersøge om der er lagt materiale op.

•

Sprede eller bortskaffe materiale ved senest førstkommende 1.
juni.

•

Ejerne eller brugerne skal fjerne materialet mindst 5 meter fra
øverste vandløbskant eller sprede materialet i et ikke over 10 cm
tykt lag således, at materialet ikke skrider ned i vandløbet igen.

•

Bestemmelsen gælder uanset om vandløbsstrækningen er
omfattet af 2 meter bræmme-bestemmelser eller ej.

•

Hvis oplagt materiale ikke er fjernet senest 1. juni kan
vandløbsmyndigheden påbyde bredejer at sprede eller fjerne
materialet med 4 ugers varsel. Såfremt materialet ikke er spredt
eller fjernet efter fristens udløb, kan vandløbsmyndigheden fjerne
materialet på den pågældendes bekostning.

Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger.
Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse
strækninger.

Bestemmelser om bortskaffelse af grøde, fyld, grene og andet i
regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.
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4.5.3. BORTSKAFFELSE AF GRØDE PÅ
GRØDEOPTAGNINGSPLADSER
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for
bortskaffelse af grøde og fyld, som er opsamlet ved
grødeoptagningspladser:

•

Såfremt den fremtidige vedligeholdelse nødvendiggør etablering af
grødeoptagningspladser i forbindelse med grødeskæringerne
anlægges disse, hvor det er mest hensigtsmæssigt

•

Pladserne etableres normalt kun på vandløbets ene side og
anvendelsen af arealer hertil aftales med de berørte bredejere. Om
nødvendigt kan vandløbsmyndigheden ekspropriere arealer hertil
jf. vandløbslovens § 71

•

Opsamlet grøde, grene og andet materiale, der fremkommer ved
sædvanlig vedligeholdelse, og som er drevet med strømmen til
etablerede grødeoptagningspladser, fjernes af
vandløbsmyndigheden

•

Grøden skal fjernes hurtigst muligt og gerne inden for 24 timer
ved risiko for ensilering, så vandløbet ikke skades.

Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger.
Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse
strækninger.

Bestemmelser i regulativerne om bortskaffelse af grøde, fyld og grene fra
grødeoptagningspladser udgår og erstattes af bestemmelsen i dette
fællesregulativ.
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4.5.4. BORTSKAFFELSE AF SAND FRA SANDFANG
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for
bortskaffelse af sand fra sandfang:

•

Opgravet sand og andet materiale fra sandfang i de offentlige
vandløb spredes af vandløbsmyndigheden på stedet, hvor det er
muligt.

Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger.
Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse
strækninger.

Bestemmelser om bortskaffelse af sand fra sandfang i regulativerne udgår
og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.
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4.6. VEDLIGEHOLDELSE AF RØRLAGTE VANDLØB
I fællesregulativet gælder følgende generelle beskrivelse af og
bestemmelse for vedligeholdelse af rørlagte vandløb:

Beskrivelse:
•

Ingen må foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af
vandløb, at der kan være fare for, at rørledninger beskadiges eller
tilstoppes.

Bestemmelse:
•

Vandløbsmyndigheden tilser brøndene på de rørlagte vandløb 1
gang årligt, overvejende i vinterhalvåret

•

Vandløbsmyndigheden vurderer behovet for vedligeholdelse
omfattende rensning af brønde og delstrækninger samt udskiftning
af enkelte rør på rørlagte strækninger.

Bestemmelser om vedligeholdelse af rørlagte vandløb i regulativerne
udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

Bemærkning:
Almindelig vedligeholdelse omfatter ikke hel eller delvis omlægning af
rørlagte vandløb ifølge vandløbslovens § 32.
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4.7. REDSKABER TIL UDFØRELSE AF VEDLIGEHOLDELSEN
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for materiel til
udførelse af vedligeholdelse på åbne vandløbsstrækninger:

•

De enkelte regulativers bestemmelser om håndarbejde og
maskinarbejde opretholdes

•

Hvor det af praktiske og sikkerhedsmæssige grunde ikke er muligt
at udføre håndarbejde som beskrevet i regulativet, kan
vandløbsmyndigheden beslutte at udføre maskinarbejde

•

Grødeskærebåd kan anvendes, hvor det er muligt.

Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger.
Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse
strækninger.

De enkelte regulativers bestemmelser om materiel til udførelse af
vedligeholdelsen er fortsat gældende og suppleres med bestemmelsen i
dette fællesregulativ.
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4.8. SKALAPÆLE, MÅLEINSTRUMENTER OG AFMÆRKNINGER
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for skalapæle,
måleinstrumenter og afmærkninger opsat af vandløbsmyndigheden:

•

Skalapæle, måleinstrumenter og afmærkninger m.v. opsat af
vandløbsmyndigheden skal bevares.

Bestemmelsen gælder for alle åbne og rørlagte strækninger.

Bestemmelser om skalapæle, måleinstrumenter og afmærkninger m.v. i
regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.
Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har
bestemmelser om skalapæle, måleinstrumenter og afmærkninger.
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4.9. SNE OG IS I VANDLØB.
I fællesregulativet gives følgende generelle beskrivelse af sne og is i
vandløbene:

•

Vandløbsmyndigheden fjerner ikke sne og is fra vandløbene
Fjernelse af sne og is er ikke omfattet af sædvanlig
vedligeholdelse.

Beskrivelsen gælder for alle åbne og rørlagte strækninger.

Beskrivelser og bestemmelser i regulativerne udgår og erstattes af
beskrivelsen i dette fællesregulativ.
Beskrivelsen er supplement til de regulativer, som ikke har beskrivelser
eller bestemmelser om is og sne.

25
Forslag til Fællesregulativ

5. SEJLADS

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelser for
almenhedens ret til sejlads i de offentlige vandløb:

Bestemmelse:
•

Almenheden har ret til sejlads med ikke-motordrevne småfartøjer

•

Begrænsninger i almenhedens ret til sejlads kan ses i de specifikke
regulativer.

Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger.
Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse
strækninger.

Bestemmelser om sejlads i regulativerne fra 1988 udgår og erstattes af
bestemmelsen i dette fællesregulativ.

Bemærkning:
• Sejladsen må ikke skade eller være til ulempe for vandløbene eller
for bredejerne
• Retten til sejlads giver ikke ret til at betræde andres ejendom
• Den, som spærrer for lovlig sejlads, skal anvise anden adgangsvej
over sin ejendom.
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6. VANDLØBSRESTAURERINGER OG –REGULERINGER

De enkelte regulativers beskrivelser af, hvor der bør ske restaureringer, er
fortsat gældende.
Vandløbsrestaureringer og –reguleringer skal behandles efter
vandløbslovens bestemmelser herom.
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7. FRIHOLDELSE AF AREALER LANGS VANDLØB

7.1. 2 METER BRÆMMER
I fællesregulativet gives følgende generelle beskrivelse af 2 m bræmmer:

•

Alle åbne naturlige vandløb samt søer i landzone.

•

Alle vandløb, der i regionplan er højt målsatte (gældende indtil
vedtagelse af vandplaner).

•

Alle kunstige vandløb og søer, der i vandplanen efter
miljømålsloven enten skal opfylde miljømålet godt økologisk
potentiale eller maksimalt økologisk potentiale (gældende, når
vandplaner er vedtaget).

skal have 2 meter bræmmer ifølge vandløbslovens § 69. § 69 gælder ikke
for isolerede søer under 100 m2.

Beskrivelser i forbindelse med 2 meter bræmmer i regulativerne udgår og
erstattes af beskrivelsen i dette fællesregulativ.
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7.2. ARBEJDSBÆLTER
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for
arbejdsbælter langs alle offentlige åbne og rørlagte vandløb:

•

Der udlægges 8 meter arbejdsbælte langs begge sider af de
offentlige åbne vandløbsstrækninger. Hvor det er muligt, vil
vandløbsvedligeholdelse med maskiner fortrinsvis ske fra veje eller
åbne arealer, såfremt det ikke generer ejerne af arealerne.

•

Der udlægges 4 meter arbejdsbælte langs begge sider af de
offentlige rørlagte vandløbsstrækninger. Såfremt arbejdsbæltet er
bredere end 4 m langs rørlagte vandløb på grund af ustabil jord
eller dybtliggende rør, vil det fremgå af de specifikke regulativer

•

Der må ikke bygges, plantes, udgraves, etableres faste hegn eller
lignende i arbejdsbæltet uden vandløbsmyndighedens tilladelse.

•

Hvis rørlagte vandløb genåbnes vil 8 meter –bestemmelsen også
gælde disse strækninger.

Arbejdsbælterne skal være til rådighed til transport i forbindelse med
udførelse af vandløbsvedligeholdelsen.

Bestemmelser om arbejdsbælter i regulativerne udgår og erstattes af
bestemmelsen i dette fællesregulativ.
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8. DRIFT AF STEMMEVÆRKER

De enkelte regulativers beskrivelser om stemmeværker, herunder
bestemmelser om skikkelse og/eller vandføring, er fortsat gældende.
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9. HEGN OG KREATURVANDING

9.1. HEGN
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for hegning
ved alle offentlige åbne vandløb:

•

Der skal opsættes forsvarligt hegn, hvis arealer, der grænser op til
vandløb, skal benyttes til løsdrift. Eventuelle undtagelser fra
hegnsbestemmelsen fremgår af de specifikke regulativer med
angivelse af strækning.

•

Hegn skal placeres uden for 2 meter bræmmerne. Hegnene skal
være flytbare og med mindst 5 m brede led

•

Sådanne hegn er ejerne / brugerne pligtige til at fjerne i
forbindelse med maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet

•

Vandløbsmyndigheden orienterer om plan for vedligeholdelsen
mindst 2 uger inden vedligeholdelsesarbejdet påbegyndes ved
hjælp af hjemmeside, sms-besked eller på anden digital vis

•

Faste hegn se afsnit 7.2.

Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse
strækninger.

Bestemmelser om hegning i regulativerne udgår og erstattes af
bestemmelsen i dette fællesregulativ.
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9.2. KREATURVANDING
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for
kreaturvanding i alle offentlige vandløb:

Bestemmelse:
•

Bredejere må uden tilladelse oppumpe vand fra åbne vandløb til
kreaturvanding.
Oppumpningen må kun ske med mulepumpe, vindpumpe eller
solcelledrevne pumper

•

Vandingsstederne og de dertil knyttede installationer skal være
tydeligt afmærkede.

Beskrivelse:
•

Alle andre former for vandingssteder kræver tilladelse fra
vandløbsmyndigheden.

Bestemmelser om kreaturvanding i regulativerne udgår og erstattes af
bestemmelsen i dette fællesregulativ.
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10. BEPLANTNING OG BEVARELSE AF
SKYGGEGIVENDE VEGETATION

I fællesregulativet gives følgende generelle beskrivelse af beplantning
langs offentlige vandløb:

Beskrivelser:
•

Vandløbsmyndigheden kan plante skyggegivende træer og buske
langs åbne vandløb som led i vedligeholdelsen for at begrænse
grødevæksten.

•

Ingen må ved rørlagte vandløb foretage beplantning så nær
rørlagte strækninger på vandløb, at der er fare for, at rørledningen
beskadiges eller tilstoppes

•

Fredningsbestemmelser om beplantning går forud for
regulativernes bestemmelser og skal altid efterkommes.

Beskrivelser om beplantning og bevarelse af skyggegivende vegetation i
regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for
beplantningen og dens vedligeholdelse langs alle offentlige åbne vandløb
på brinker og 2 meter bælter:

Bestemmelser:
•

De skyggegivende træer og buske på vandløbenes brinker og i et
bælte på 0-2 meter langs øverste kronekant skal så vidt muligt
bevares

•

Vandløbsmyndigheden kan beskære træer og buske af hensyn til
vandløbets afstrømning og vedligeholdelse

•

Bredejerne må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse fælde
eller beskære træer og buske på brinken og inden for 2 meter
bræmmerne i landzone.

•

I byzone og sommerhuszone, hvor vandløbsmyndigheden har
etableret skyggegivende beplantning langs vandløbet, må
bredejerne ikke uden myndighedens tilladelse fælde eller beskære
denne beplantning i et bælte på 0-2 m langs kronekanten.
Bredejere må ikke fælde eller beskære skyggegivende beplantning
neden for kronekanten.
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Væltede træer og buske
•

Fjernelse af væltede træer og buske er ikke at betragte som
sædvanlig vedligeholdelse. Bredejerne er ansvarlige for
oprydningen.

Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelser for åbne vandløb
gælde.

Bestemmelser om beplantning og bevarelse af skyggegivende vegetation i
regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.
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11. UDLØB FOR DRÆN- OG
SPILDEVANDSLEDNINGER

11.1. PLACERING AF DRÆN- OG SPILDEVANDSUDLØB
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for placering af
dræn- og spildevandsudløb:

•

Nye dræn- og spildevandsudløb må ikke placeres dybere end 30
cm over den regulativmæssige bund med mindre andet fremgår af
bestemmelserne for de enkelte vandløb i de specifikke regulativer.

Bestemmelser om drænudløb i regulativerne udgår og erstattes af
bestemmelsen i dette fællesregulativ.

Bemærk:
Alle tilslutninger til rørlagte vandløb og rørlagte vandløbsstrækninger
kræver godkendelse før medbenyttelse ifølge vandløbslovens § 5 stk. 1 og
§ 63.
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11.2. VEDLIGEHOLDELSE AF DRÆN- OG SPILDEVANDSUDLØB
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for
vedligeholdelse af dræn- og spildevandsudløb:

•

Vedligeholdelse af dræn- og spildevandsudløb påhviler den til
enhver tid værende ejer af rørledningen ved udløbet i vandløbet.
Vedligeholdelsen kan udføres på alle tider af året og må ske op til
1 m på hver side af drænudløbet.

•

Det er tilladt med håndredskaber at friholde udløbene uden at
skade vandløbet og uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden, og
hvis friholdelsen er over regulativmæssig bund

•

Det kræver vandløbsmyndighedens tilladelse at oprense foran
drænudløb med maskine eller oprense under den
regulativmæssige bund.

Bestemmelser om drænudløb i regulativerne udgår og erstattes af
bestemmelsen i dette fællesregulativ.
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12. BROER OG ANDRE BYGVÆRKER

12.1 DIMENSIONER FOR BROER OG ANDRE BYGVÆRKER
De enkelte regulativers oversigt over broer og andre bygværker, herunder
beskrivelser af og bestemmelser om dimensioner og/eller vandføring, er
fortsat gældende.
Oversigt kan ses i de specifikke regulativer.

Generelt for broer og overkørsler:
•

Alle ændringer og nyanlæg af broer og andre bygværker skal
godkendes af vandløbsmyndigheden, før anlægsarbejdet må
udføres

•

Vandets frie løb må ikke hindres ved store afstrømninger og
bredfyldte vandløb

•

Alle røroverkørsler skal være gravet 1/3 – 1/5 af rørets diameter
ned under vandløbsbunden, således at vandløbsbunden fortsætter
uhindret og uden indsnævring gennem røret.
Kravet vil indgå som vilkår i godkendelse af projekter om
ændringer og nyanlæg af røroverkørsler

•

Naturpotentiale og klimatilpasning skal inddrages ved alle
ændringer og nyanlæg af broer og andre bygværker.
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12.2 VEDLIGEHOLDELSE AF BROER OG ANDRE BYGVÆRKER
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for
vedligeholdelse af broer og bygværker:

Bestemmelse:
•

Vedligeholdelse af broer, overkørsler og andre bygværker,
herunder brinksikringer, påhviler de til enhver tid værende ejere /
brugere af broerne og bygværkerne

•

For at sikre fri vandføring har ejer / bruger pligt til at optage og
fjerne mudder, sand, grøde og andet, der har samlet sig ved
broer, overkørsler og andre bygværker

•

Ejer/bruger kan udføre vedligeholdelse af bygværker på alle tider
af året

•

Vedligeholdelsen må ikke skade vandløbet eller miljøet i vandløbet.
Materialet må ikke ledes videre i vandløbet.

Beskrivelse:
•

Mudder, sand, grøde og andet må ikke videreføres til skade for
vandløbet eller det vandområde, vandløbet udmunder i.

Bestemmelser om vedligeholdelse af broer og andre bygværker i
regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.
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13. OPSTEMNINGSANLÆG, FLODEMÅL M.V.
13.1. DIMENSIONER AF OPSTEMNINGSANLÆG, FLODEMÅL M.V.
De enkelte regulativers beskrivelser af opstemningsanlæg, flodemål m.v.,
herunder beskrivelser af dimensioner og/eller vandføring, er fortsat
gældende.

13.2 VEDLIGEHOLDELSE AF OPSTEMNINGSANLÆG, FLODEMÅL
M.V.

I fællesregulativet gives følgende generelle bestemmelse for
vedligeholdelsen af opstemningsanlæg, flodemål m.v.:

•

Vedligeholdelse af opstemningsanlæg m.v. påhviler den til enhver
tid værende ejer / bruger

•

Ejer / bruger skal fjerne grøde, grene, slam og andet, der samler
sig ved opstemningsanlæg og lignende anlæg. Materialet må ikke
ledes videre i vandløbet.

Bestemmelser om vedligeholdelse af opstemningsanlæg, flodemål m.v. i
regulativerne udgår og erstattes af beskrivelsen i dette fællesregulativ.
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14. TILSYN OG VANDLØBSSYN
14.1. TILRETTELÆGGELSE AF TILSYN
I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelser for tilsyn i alle
offentlige vandløb:

•

Tilsyn ved såvel åbne som rørlagte offentlige vandløb
tilrettelægges og udføres af vandløbsmyndigheden

•

Tilsyn med rørlagte vandløb vil normalt begrænses til besigtigelse
af brønde.

Bestemmelser om tilsyn i regulativerne udgår og erstattes af
bestemmelserne i dette fællesregulativ.

14.2. BREDEJERE OG ANDRES INTERESSEREDES MEDVIRKEN
VED VANDLØBSSYNET
Bestemmelse:
•

Vandløbsmyndigheden afholder offentligt vandløbssyn for de
offentlige vandløb, når der er behov/interesse for det, dog højest
en gang årligt per vandløb.

•

Vandløbssynet kan udøves sammen med bredejere / brugere,
repræsentanter udpeget af de klageberettigede organisationer,
berørte myndigheder samt øvrige interesserede med væsentlig
individuel interesse (forvaltningsloven).

•

De interesserede parter, som ønsker at deltage i det årlige
vandløbssyn, kan træffe aftale med vandløbsmyndigheden.

•

Vandløbsmyndigheden kan fastsætte nærmere regler for
vandløbssynet.

14.3. SAMARBEJDE MED ANDRE MYNDIGHEDER
Nabokommuner:
Fællesregulativet omfatter ikke grænsevandløb til nabokommuner.
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15. BREDEJERFORHOLD

Fællesregulativet beskriver en række bestemmelser om bredejerforhold
fastlagt i vandløbsloven:
•
•
•
•
•
•
•

Vandløbsmyndighedens færdsel langs vandløbene
Ændringer af vandløbenes tilstand
Nye tilløb
Forurening af vandløbene
Skader på vandløbene
Betydelig skade på vandløbene
Straf.

Beskrivelser af bredejerforhold udgår af regulativerne og erstattes af
beskrivelsen i dette fællesregulativ.

15.1. VANDLØBSMYNDIGHEDENS FÆRDSEL LANGS VANDLØB
Vandløbsmyndigheden, andre myndigheder og de af
vandløbsmyndigheden bemyndigede personer har ret til at færdes langs
vandløbene i forbindelse med vedligeholdelse, tilsyn og kontrolopmåling.
Jævnfør vandløbslovens § 57 og § 61.

15.2. ÆNDRING AF VANDLØBENES TILSTAND
Ingen må uden vandløbsmyndighedens godkendelse:
•

Ændre vandets naturlige afløb til anden ejendom

•

Hindre det naturlige afløb af vand fra højere liggende ejendomme

•

Bortlede vand fra vandløbet

•

Forandre vandstanden i vandløbene

•

Hindre vandets frie løb

•

Foretage reguleringer (alle former for ændringer eller
rørlægninger) i vandløbene

•

Anlægge nye vandløb

•

Vedligeholde offentlige vandløb

•

Etablere eller ændre udpumpningsanlæg
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•

Etablere eller ændre broer, overkørsler og lignende

•

Etablere eller ændre opstemningsanlæg eller andre anlæg, der kan
hindre vandets frie løb

•

Ingen må foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af
vandløb, at der kan være fare for, at rørledninger beskadiges eller
tilstoppes.

Jævnfør vandløbslovens § 6, § 17, § 21, § 31, § 38, § 47 og, § 48.

15.3. NYE TILLØB
Nye tilløb skal behandles som reguleringer og skal godkendes af
vandløbsmyndigheden før udførelse.
Der kan i forbindelse med godkendelsen blive stillet vilkår om, at der skal
etableres en 5 m bred overkørsel af hensyn til maskinel vedligeholdelse af
det offentlige vandløb.
Jævnfør vandløbsloven, § 21, § 16.
Nye tilløb og tilløb, der reguleres, kan som vilkår i godkendelsen kræves
forsynet med sandfang for at hindre tilførsel af faste eller forurenende
stoffer til det offentlige vandløb.

15.4. FORURENING AF VANDLØBENE
Vandløb må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre
væsker, der kan forurene vandløbene og/eller foranledige aflejringer i
vandløbet.
Jævnfør miljøbeskyttelsesloven, § 27.
Ved spuling af rørlagte strækninger og rørledninger bør spulevandet
opsamles og fjernes fra vandløbet, således at nedstrøms strækninger ikke
forurenes med det materiale, som er spulet løs i rørledningen.
Udgrøftninger, uanset om de er permanente eller midlertidige, må ikke
tilføre vandløbet forurenende stoffer, herunder planterester, eller
sediment i form af sand, jord m.v.
Ved etablering af nye tilløb bør reguleringsprojekterne indeholde
beskrivelse af sandfang, inden udløbet i det offentlige vandløb.
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15.5. SKADER PÅ VANDLØBENE
Beskadiges:
•

Vandløbene (bund, brinker og 2 meter bræmmer samt
beplantning på brinker og i 0-2 meters afstand langs kronekant)

•

Alle former for bygværker i og ved vandløbene (broer,
overkørsler, stemmeværker, brinksikringer m.v.)

•

Alle former for afmærkninger og stationer tilhørende
vandløbsmyndigheden

eller
•

Foretages der foranstaltninger i strid med vandløbsloven eller
bestemmelserne i de enkelte vandløbsregulativer eller dette
fællesregulativ, som udgør retsgrundlaget for vandløbene

kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om at genoprette den
oprindelige tilstand (fysisk lovliggørelse) på den til enhver tid værende
ejers regning.
Er et påbud ikke efterkommet inden for påbuddets frist, kan
vandløbsmyndigheden foretage det nødvendige på den forpligtigedes
regning.
Jævnfør vandløbsloven, § 54.

15.6. BETYDELIG SKADE PÅ VANDLØBENE
Er der fare for, at der kan ske betydelig skade på vandløbet på grund af
usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefrakommende usædvanlige
begivenheder, kan vandløbsmyndigheden udføre det fornødne uden
påbud og på den forpligtigedes regning.
Jævnfør vandløbsloven, § 55.

15.7. STRAF
Overtrædelser af vandløbsloven og bestemmelserne i de enkelte vandløbs
regulativer og dette fællesregulativ kan straffes med bøde.
Jævnfør vandløbsloven, § 85.
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16. SÆRLIGE AFTALER
16.1. SÆRBIDRAG
Der er ved vedtagelse af dette fællesregulativ ikke aftaler om særbidrag.
Fremtidige aftaler om særbidrag optages ved fremtidige
regulativrevisioner.

16.2. AFTALER OM GRÆNSEVANDLØB
Fællesregulativet omfatter ikke grænsevandløb til nabokommuner.
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17 REVISION

I fællesregulativet gælder generelle bestemmelser for revision af såvel
fællesregulativet som de enkelte vandløbs regulativer:

•

Såvel fællesregulativet som de enkelte vandløbs regulativer
kan revideres, når vandløbsmyndigheden finder, at der er
behov

•

Revision af regulativerne skal ske, når der sker væsentlige
ændringer i grundlaget for regulativerne, herunder
lovændringer, ændringer af plangrundlaget samt
partsfordelinger ved medbenyttelser og flere mindre eller
enkelte større regulerings- og restaureringsprojekter

•

Vandløbsmyndigheden skal hvert 10. år vurdere, om der er
behov for revision af fællesregulativet.

Bestemmelser om revisionstidspunkter i regulativerne udgår og erstattes
af bestemmelsen i dette fællesregulativ.
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18. DATO FOR FÆLLESREGULATIVETS VEDTAGELSE
OG IKRAFTTRÆDEN
18.1. VEDTAGELSE
Den lovpligtige procedure for vedtagelse af regulativer, herunder
afholdelse af 2 offentlighedsperioder, er gennemført for dette
fællesregulativ.
Fællesregulativet er vedtaget af Halsnæs Kommunes Byråd d. 24. marts
2015.

18.2. OVERSIGT OVER INDSIGELSER
Forslag til fællesregulativ har været fremlagt i de lovpligtige 8 ugers
offentlighedsperiode fra d. 4. november 2014 til d. 8. januar 2015.
Der er indkommet 4 indsigelser/høringssvar:
•

Niels Fogh-Andersen (bredejer til Arrehedegrøften):
Forslag om at lade Arrehedegrøften udgå som offentlig vandløb.
Bemærkningen har ikke medført ændringer i regulativet.

•

Inge og Bjarne Hesselberg (bredejer til Arrehedegrøften):
Forslag om at lade Arrehedegrøften udgå som offentlig vandløb.
Bemærkningen har ikke medført ændringer i regulativet.

•

Grundejerforeningen Egesvinget (langs Gartnergrøften):
Bemærkninger om at forskellige nuværende bestemmelser skal
ophøre og ønske om præcisering af, at vandløbsvedligeholdelse
skal ske fra veje og åbne arealer, hvor det er muligt.
Bemærkninger om ophør af bestemmelser har ikke medført
ændringer, men ønsket om at vandløbsvedligeholdelse primært
skal ske fra veje eller åbne arealer er indarbejdet i teksten.

•

Halsnæs Vandløbslaug (i samarbejde med Nordsjællands
Landboforening):
13 bemærkninger (2 om fejl, 5 med ros, 2 om mulighed for andre
bestemmelser i de specifikke regulativer, 2 om præciseringer, 1
om 2-m bestemmelsen og 1 om hørings-og klageberettigelse).
De 2 fejl er rettet, 2 regulativ-bestemmelser udvidet med at andre
bestemmelser kan fremgå af de specifikke regulativer og 2
præciseringer er indarbejdet i regulativet. I regulativbestemmelsen
om vandløbssyn er det tilføjet, at laget kan deltage, når de er
bisidder eller repræsentant for bredejere. Bemærkning om
undtagelse fra 2-m bestemmelsen har ikke medført ændring i
regulativet.
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18.3. OVERSIGT OVER KLAGER
Fællesregulativet har været fremlagt i de lovpligtige 4 ugers klageperiode
fra d. 8. april til d. 7. maj 2015
Der ikke er indkommet klager

18.4. STADFÆSTELSE
Regulativet er ikke påklaget

18.5. IKRAFTTRÆDEN
Fællesregulativet træder i kraft d. 24. marts 2015 (dato for Byrådets
vedtagelse af fællesregulativet)
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