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l. INDLEDNING 

Regulativer for kommunevandløbene i Nykøbing F. Kommune fo
religger på følgende_form: 

a. Fællesregulativ omfattende alle fælles bestemmelser m.v. 

b. Særskilte regulativer for de enkelte kommunevandløb om
fattende øvrige forhold såsom beskrivelse, data, bygvær
ker m.v. 

c. Redegørelse for vandløbsregulativer i Nykøbing F. Kommu
ne. 
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2. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 

2.1 Administration 

Vandløbene administreres af Nykøbing F. Byråd, som er vand-
løbsmyndighed. -

For grænsevandløb gælder, at de pågældende kommuner har af
talt, hvilken kommune der udarbejder regulativ og admini
strerer og vedligeholder vandløbet. Det fremgår af det sær
skilte vandløbs regulativ, om det drejer sig om et grænse
vandløb. 

Vandløbene med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at 
den for vandløbet fastsatte skikkelse ikke ændres ud over 
den fastsatte ramme. 

Vandløbenes vedligeholdelse - med undtagelse af større ska
der på åbne vandløbsstrækninger og hel eller delvis fornyel
se af rørlagte strækninger - påhviler vandløbsmyndigheden. 

På åbne .og rørlagte strækninger omfatter vandløbsmyndighe
dens vedligeholdelse udover oprensning kun reparationer på 
indtil 5.000 kr., inkl. moms. Beløbet pristalsreguleres ud 
fra opgørelser fra Danmarks Statistik (entrepriseregule
ringsindekset for anlægsarbejder, jordarbejde, juniindek
set), med udgangspunkt i 1995-niveau. Større reparationer 
samt renovering, omlægning m.v. påhviler det pågældende 
vandløbs brugere. 

2.2 Bygværker 

Bygværker, såsom styrt, stryg, diger og skråningssikringer 
m.v., der er udført af hensyn til vandløbet, vedligeholdes 
som dele af dette. 

Vedligeholdelsen af de øvrige bygværker - broer, overkørsler 
og vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere eller 
brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam 
og grøde m.v., der samler sig ved bygværkerne, jf. vandløbs
lovens§ 27, stk. 4. 

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes 
eller istandsættes på vandløbsmyndighedens foranstaltning og 
på ejerens bekostning. 

Etablering af bygværker og enhver ændring af disse skal god
kendes af vandløbsmyndigheden, jf. vandløbslovens § 47. 

Det skal poienteres, at overkørsler m.v. ikke nødvendigvis 
er vurderet som værende hensigtsmæssige og rigtigt dimensio
nerede af vandløbsmyndigheden, blot fordi de er medtaget i 
et regulativ. 

Overkørsler etableret efter vandløbsmyndighedens opmåling i 
1980-81 er kun medtaget, hvis de er anmeldt til vandløbs
myndigheden. Ikke anmeldte overkørsler betragtes som ulov
ligt anlagt. 
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2.3 Forholdet til vandløbs~oven 

Hvis mindre ændringer i vandløbsloven medfører uoverensstem
melser mellem denne og regulativerne, gælder vandløbsloven . 
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3. BREDEJERFORHOLD 

3.1 Bræmmer 

I landzone hører der _til de naturlige ogjeller højt målsatte 
vandløb 2 meter brede bræmmer, regnet fra vandløbenes øver
ste kant. 

På disse bræmmer må der ikke foretages nogen form for dyrk
ning, jordbehandling eller terrænændring. 

Banketterne skal fremstå som udyrkede arealer med naturlig 
græs-, urte- og trævegetation. 

For at begrænse grødevæksten må bredejerne ikke uden tilla
delse fra vandløbsmyndigheden fjerne skyggegivende vegetati
on langs vandløbene indtil 2 meter fra øverste kant. 

Udgifter til beplantningens vedligeholdelse og til eventuel 
supplerende beplantning, som vandløbsmyndigheden finder nød
vendig, påhviler vandløbsmyndigheden. 

Såfremt dele af beplantningen er til hinder for nødvendig 
maskinel vedligeholdelse af vandløbene, kan vandløbsmyndig
heden foretage den nødvendige udtynding. 

3.2 Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb 

De til vandløbene grænsende ejendommes ejere og brugere er i 
øvrigt pligtige til at tåle de fornødne vedligeholdelsesar
bejders udførelse, herunder transport af materialer og ma
skiner og disses arbejde langs vandløbenes bredder. Det be
mærkes, at arbejdsbæltet normalt ikke bliver over 8 meter 
bredt. 

Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravnin
ger og lignende anlæg af blivende art må ikke uden vandløbs
myndighedens tilladelse anbringes nærmere øverste vandløbs
kant end 8 meter, og for rørlagte strækninger ikke nærmere 
end 2 meter fra ledningens midte. 

Nye tilløb og tilløb, der reguleres, skal - såfremt vand
løbsmyndigheden forlanger det - forsynes med en overkørsel 
med 5 meters ovenbredde ved udløbet, til brug for transport 
af materiel, der anvendes til vandløbets vedligeholdelse. 

3.3 Hegning i forbindelse med løsdrift 

De til vandløbene grænsende arealer må ikke uden vandløbs
myndighedens tilladelse benyttes til løsdrift, medmindre der 
opsættes og vedligeholdes et forsvarligt hegn langs med og 
mindst 1 meter fra øverste vandløbskant. Sådanne hegn er 
ejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets 
meddelelse, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til maski
nel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet. 
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3.4. Ændringer i vandløbenes tilstand 

I henhold til vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vand fra 
vandløbene eller foranledige, at vandstanden forandres, el
ler at vandets frie løb forhindres. 

Regulering, herunder rørlægning af vandløbene og etablering 
af broer og overkørsler, må kun finde sted efter vandløbs
myndighedens bestemmelse. 

I det hele taget må ingen uden tilladelse fra vandløbsmyn
digheden foretage foranstaltninger ved vandløbene og disses 
anlæg, hvorved tilstanden kommer i strid med bestemmelserne 
i dette regulativ, vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven el
ler regionplanen. 

3.5 Forurening af vandløbene 

Vandløbene må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spil
devand eller andre væsker, der kan forurene vandet eller 
foranledige aflejringer, jf. miljøbeskyttelseslovens bestem
melser. 

Husspildevand, der har gennemgået mindst en mekanisk rens
ning, må dog tilføres, hvis vandløbsmyndigheden giver tilla
delse. 

3.6 Kreaturvanding og vandindvinding 

De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand 
fra vandløbene til kreaturvanding. 

Vandløbsmyndigheden kan give tilladelse til indretning af 
egentlige vandingssteder, der da skal udgraves uden for 
vandløbenes profiler og indhegnes således, at kreaturer ikke 
kan træde ud i dem samt sikres således, at udtrædning af 
jord i strømrenden ikke finder sted. 

Anden vandindvinding må ikke finde sted uden tilladelse, jf. 
vandforsyningslovens bestemmelser. 

3.7 Drænudløb 

Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes såle
des, at de ikke gør skade på vandløbenes skråninger. 

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rørudløb over den 
teoretiske bundkote vil efter anmodning blive fjernet ved 
vandløbsmyndighedens foranstaltning. Dog skal rørudløbets 
ejer selv friholde indtil vandløbets strømrende. 

Rørudløbets ejer bør i egen interesse sørge for, at det er 
synligt, når vandløbsmyndigheden slår skråninger og oprenser 
et vandløb. I modsat fald har vandløbsmyndigheden intet an
svar for beskadigelser på rørene. 
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Nye dræntilløb må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse 
placeres med underkanten af røret dybere end 20 cm over den 
teoretiske bundkote. 

Udførelse af andre rørledninger og lægning af kabler, rør
ledninger o.lign. unqer et vandløb, må kun ske efter forud 
indhentet tilladelse fra vandløbsmyndigheden. 

3.8 Beskadigelse og påbud 

Skalapæle, bundpæle eller andre former for afmærkning i el
ler ved vandløbene må ikke beskadiges eller fjernes. Sker 
dette, bekostes retableringen af den ansvarlige. 

Beskadiges et vandløb eller bygværker og anlæg ved vandlø
bet, kan vandløbsmyndigheden give påbud om genoprettelse af 
den tidligere tilstand. Det samme gælder, hvis der foretages 
foranstaltninger i strid med vandløbsloven eller vandløbsre
gulativerne. 

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte 
frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den 
forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 54. 

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af u
sædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usæd
vanlige begivenheder, kan vandløbsmyndigheden foretage det 
fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jf. 
vandløbslovens § 55. 

3.9 Straf 

overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med 
bøde, jf. vandløbslovens § 85. 
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4. VEDLIGEHOLDELSE 

4.1 Foranstaltning af vedligeholdelse 

Vandløbene og beplantning på deres skråninger og bræmmer 
vedligeholdes af vandløbsmyndigheden. 

Vandløbsmyndigheden afgør, om vedligeholdelsen skal udføres 
i entreprise eller ved egen foranstaltning. 

4.2 Målsætningen for vandløbene 

Vandløbene er i henhold til Storstrøms Amts recipientkvali
tetsplan 1993 med en enkelt undtagelse målsat i C-kategorien 
(kommunevandløb F2 er for den åbne dels vedkommende målsat 
B3) • 

Målsætningerne og de tilsvarende krav til vandløbskvaliteten 
er beskrevet i redegørelsen. 

4.3 Hensigten med vedligeholdelsen 

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vedligeholdelsen af 
de enkelte vandløbsstrækninger skal udføres således, at 
vandløbenes fysiske tilstand er i overensstemmelse med de 
krav, målsætningen stiller. 

Ved vandløbenes vedligeholdelse forstås de fysiske indgreb, 
der foretages i vandløbene for at sikre dels den nødvendige 
vandføringsevne ved hjælp af en fastlagt skikkelse, og dels 
en rimelig miljømæssig tilstand. 

Vandløbsmyndigheden har som konsekvens heraf besluttet ne
denstående vedligeholdelsesprincipper. 

4.4 Oprensning 

Alle strækninger tilses mindst en gang om året for at afgø
re, om oprensning er nødvendig. Eventuel oprensning foreta
ges i perioden 1. september til 31. december. 

Eventuelle spærringer som f.eks. afbrækkede grene, væltede 
træer og udskredne brinker, som skønnes at være til gene for 
vandets frie løb, fjernes. 

Det tilstræbes at opnå en slynget eller lige strømrende in
den for den teoretiske bundbredde (sidstnævnte er lig prin
cipskitsens vandløbsbund), og der oprenses som udgangspunkt 
kun i denne til den teoretiske bundkote (dog med en toleran
ce på +20cm til +20cm. 

8. 



l 
DYRKET MARK 

BRt HK
1
KAHT 

' l 
' 

' l . 
l 
l 

BRINKFOD •DOBBELTBANKET 

TVÆRSNIT AF VANDLØB 

BAINK:KAHT 

' 

' ' ' : 

• 

Større aflejringer på afsatserne (brinkfødderne) fjernes, 
men ellers skal disse have ro til at dannes naturligt. Fjer
nelse af aflejringer/nedskridninger skal ske ud til den teo
retiske bundbredde. 

Vandløbsmyndigheden afgør, om arbejdet udføres med maskin
kraft eller med håndkraft. 

Fjernelse af sne og is, der forårsager stuvninger, kan und
lades. 

Hvis der indtræder fare for betydelige skader som følge af 
unormalt store aflejringer i vandløbene, kan vandløbsmyndig
heden iværksætte ekstraordinære oprensninger. Dette forud
sætter dog normalt, at det vurderes at have betydning for en 
væsentlig del af de berørte arealer. 

4.5 Grødeskæring 

Grødeskæringsbehovet vurderes mindst l gang årligt. Ved grø
devækst i strømrenden iværksættes grødeskæring helt til 
bund. 

Vandløbsmyndigheden kan iværksætte ekstraordinære grødeskæ
ringer, hvis der er kraftig grødevækst. 

Grødeskæringen skal udføres, så grøden fjernes i vandløbenes 
naturlige strømrender, om sådanne findes. I nogle vandløb 
kan strømrenden være lig den teoretiske bundbredde. 

Strømrenden kan normalt genfindes som den dybe del af vand
løbets tværprofil og vil oftest forsøge at slynge sig fra 
side til side. Grøde uden for strømrenden skal bestå, men 
beskæres dog eventuelt. 
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Arbejdet udføres manuelt, enten med le eller med motorisere
de håndredskaber. Kan arbejdet ikke udføres manuelt af sik
kerhedsmæssige årsager, kan det udføres med maskine. 

4.6 Bredvegetation 

Bredvegetation skal forblive uslået undtagen ved nedennævnte 
forhold: 

Der kan foretages slåning i hele sommerperioden som led i 
pleje af nyetableret skyggegivende vegetation. 

Der kan foretages pleje af træer og buske i vandløbsprofi
let, under hensyn til den grødebegrænsende effekt i vandlø
bene (jf. afsnit 3.1). 

Slåning af urtevegetation på skråningsanlægget foretages 
normalt op til l meter over bund. Slåningen foretages efter 
l. september. 

Der kan foretages slåning af urtevegetation, der står med 
stive stængler hele vinteren, f.eks. tagrør, dunhammer og 
pindsvineknob. Slåning må foretages i hele vandløbsprofilet 
efter 1. september. 

Af hensyn til brinkernes stabilitet kan der foretages bekæm
pelse og slåning af arter som f.eks. bjørneklo, hestehov og 
brændenælde. Slåningen kan foretage i hele sommerperioden. 

4.7 Vedligeholdelse af rørlagte strækninger 

Rørlagte strækninger oprenses normalt kun, når vandløbsmyn
digheden finder det påkrævet. Brønde og sandfang oprenses 
efter behov for at forebygge mod videre transport af aflej
ringer. 

4.8 Fordeling af ulemper, som bredejere eller brugere skal tåle 

Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulem
per, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt på begge 
sider af et vandløb. Den afskårne grøde og kantvegetation 
skal så vidt muligt optages fra vandløbet, efterhånden som 
den afskæres. 

l 

Afskåret grøde og kantvegetation oplægges ovenfor øverste 
vandløbskant inden for en afstand af 5 meter fra denne kant. 

På visse strækninger kan det være vanskeligt at opsamle grø
den efterhånden, som den afskæres. Her kan man lade grøden 
drive frit med strømmen og opsamle den på hensigtsmæssige 
steder. 

Ved oprensning med maskine oplægges fylden så vidt muligt 
ensidigt på højre og venstre side fra år til år. 
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Den fra oprensningen hidrørende fyld m.v., der fremkommer 
ved et vandløbs regulativbestemte vedligeholdelse, er bru
gerne af de tilstødende jorder pligtige til at fjerne til 
mindst 5 meter fra vandløbskanten eller sprede i et ikke 
over 10 cm tykt lag, inden hvert års 1. maj. 

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersø
ge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. 
Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, 
kan vandløbsmyndigheden med 2 ugers skriftligt varsel lade 
arbejdet udføre på den pågældendes bekostning. 
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S. TILSYN 

Tilsynet med vandløbene udføres på foranledning af vandløbs
myndigheden. 

Til brug ved tilsyn og oprensning kan der i vandløbenes 
skråningsanlæg og afsatser opsættes skalapæle eller udlægges 
større sten eller lignende. Ved hjælp af disse kan den regu
lativfastlagte bundkote udmåles. 

Sådanne målereferencer må ikke beskadiges eller fjernes. 
Sker dette, er den herfor ansvarlige pligtig til at bekoste 
retableringen. 

, 
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6. REVIDERING OG IKRAFTTRÆDELSE AF REGULATIVET 

Dette regulativ skal revideres senest den l. januar 2008. 

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 
8 uger med adgang til at fremsætte eventuelle indsigelser og 
ændringsforslag. 

Der fremkom ingen indsigelser eller bemærkninger 1 denne hø
ringsperiode. 

Regulativet har herefter igen været bekendtgjort i en klagepe
riode på 4 uger, og der er herunder ingen klager fremkommet. 

Byrådet har godkendt regulativerne endeligt på sit møde den 
20. februar 1996 til ikrafttrædelse den l. januar 1996. 
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