Regulering af vandløb

Hvad er en regulering?
Alle ændringer i offentlige og private vandløb som ændrer vandløbets skikkelse, kræver tilladelse efter vandløbsloven og bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering.
Ændringer kaldes også for reguleringer og eksempler kan være:








Rørlægning af åbne vandløb og etablering af rørbroer
Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger
Ændring af rørdiameter i rørlagte vandløbsstrækninger
Ændring af vandløbs forløb, bredde, bundkote eller skråningsanlæg
Udpumpningsanlæg - etablering eller ændring
Kreaturvandingssted
Vandstandssænkning i søer

Reglerne gælder også for rørledninger, grøfter, dræn, kanaler, søer og damme.

Ansøgning om tilladelse til regulering
Hvis du vil udføre regulering af et vandløb, 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 dimensioner og kapacitet.
Oversigt over omfattede ejendomme med fortegnelse over grundejere og brugere,
der ønskes inddraget i projektet.
Overslag over og forslag til fordeling af udgifterne til anlæg og fremtidig vedligehold.
Såfremt der ikke kan opnås enighed om fordeling af udgifterne, kan sagen indbringes for taksationsmyndighederne.
En tidsplan for arbejdets udførelse.
Andet

Ansøgning og eventuelle spørgsmål indsendes til teknikogmiljo@morsoe.dk.

Sagsgang
Når alle nødvendige oplysninger er kommunen i hænde, og sagen er fuldt oplyst, sender
Morsø Kommune reguleringsprojektet i en 4 ugers høringsfase hos berørte parter, dvs. relevante naboer, 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.
En ændring af vandløbet vil oftest skulle screenes for VVM-pligt efter reglerne i VVMbekendtgørelsen, da projektet er opført på bekendtgørelsens bilag 2. Desuden vil der i nogle situationer være krav om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

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).

