Medbenyttelse af eksisterende rørlagte vandløb og dræn
Hvis du ønsker at tilslutte et dræn eller en spildevandsledning til et rørlagt vandløb eller et
eksisterende dræn, kræves der tilladelse fra vandløbslovens § 5 til medbenyttelse af vandløb. Medbenyttelse kræver desuden accept fra vandløbets/drænets ejer/brugere samt fra
vandløbsmyndigheden.

Hvorfor kræves der en tilladelse?
Den eksisterende rørledning er dimensioneret efter de aktuelle tilslutninger på anlægstidspunktet. Der er derfor ikke nødvendigvis kapacitet til yderligere vandmængder. Udgifter i
forbindelse med etablering og vedligeholdelse af rørledninger betales sædvanligvis af bredejerne, hvis der ikke er truffet beslutning om andet. Når der gives tilladelse til medbenyttelse af rørledninger vedtages samtidig fordeling af fremtidige vedligeholdelsesudgifter til
rørledningen.

Hvem har ret til at dræne uden tilladelse?
Den frie dræningsret er meget begrænset. Den gælder kun, når følgende betingelser er opfyldt:
 Den frie dræningsret til vandløb på egen jord gælder kun dræning til åbne, naturlige
vandløb
 Der må kun drænes til den for dyrkningen nødvendige dybde
 Dræningen skal ske ved naturlig gravitation uden brug af pumpe
 Der må ikke ske uddybning eller andre ændringer af det åbne vandløb
 Et eventuelt vandløbsregulativs bestemmelser om rørudløbs placering i forhold til
vandløbets bundkote skal overholdes

Ansøgning om tilladelse til medbenyttelse
Hvis du ønsker at tilslutte et dræn eller spildevandsledning til et eksisterende rørlagt vandløb eller dræn, skal du indsende en skriftlig ansøgning til Morsø Kommune. En ansøgning
skal indeholde følgende oplysninger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En redegørelse for formålet med og begrundelse for projektet.
Oversigtskort og detailplaner – herunder materialer, dimensioner og kapacitet.
Oversigt over ejere og bruger af eksisterende anlæg.
Overslag over og forslag til fordeling af udgifterne til anlæg og fremtidig vedligehold.
En tidsplan for arbejdets udførelse.
Andet

Ansøgningen skal være vedlagt partserklæringer fra ejer/brugere af vandløbet om, at de er
indforståede med projektet og herunder hvem, der betaler for projektet og det fremtidige
vedligehold.
Ansøgning og eventuelle spørgsmål indsendes til teknikogmiljo@morsoe.dk.

Sagsgang
Når alle nødvendige oplysninger er Morsø Kommune i hænde, og sagen er fuldt oplyst,
sender Morsø Kommune projektet i ca. 4 ugers høring hos berørte parter dvs. relevante
naboer, og evt. myndigheder og interesseorganisationer.
Efter endt høring træffes den endelige afgørelse med 4 ugers klagefrist. Vandløbsmyndigheden skal ved afgørelsen tage hensyn til samtlige interesser i vandløbet dvs. både afvandingsmæssige og miljømæssige forhold.

1

En ændring af det rørlagte vandløb eller dræn vil oftest skulle screenes for VVM-pligt efter
reglerne i VVM-bekendtgørelsen, da projektet er opført på bekendtgørelsens bilag 2.

Gebyr
Morsø Kommune opkræver gebyr for behandling af visse typer af reguleringssager. Gebyret
er på max. 2 % af anlægsudgiften, dog mindst 3.000 kr. (1983-prisniveau) svarende til
6.449, kr. (2017 prisniveau).

