
Information om afledning af vand til vandløb 

 

Hvad er vandløb? 

Vandløbsloven er gældende for åbne og rørlagte vandløb, grøfter, kanaler og dræn. Søer, 

damme og andre lignende indvande er desuden omfattet af vandløbslovens bestemmelser. 

 

Hvad er overfladevand? 

Overfladevand er det vand: 

 som løber i alle former for vandløb og søer 

 som falder på jordens overflade, og som enten løber på overfladen eller siver gennem 

jorden eller gennem drænene 

 som falder på befæstede arealer som tage, pladser med faste belægninger og veje. 

Dette vand regnes også som spildevand 

 

Det er ikke tilladt: 

 at fjerne vand fra vandløb – heller ikke til vanding af dyr og afgrøder. Undtaget er dog 

mulepumper 

 at forandre vandstanden i vandløb 

 at hindre vandets frie løb i vandløb gennem spærringer, opstemninger, dæmninger og 

lignende 

 

Der skal søges om tilladelse ved vandløbsmyndigheden, hvis man vil etablere eller ændre på 

forhold, der kan påvirke vandløbene og deres vandføring. 

 

Hvem må aflede vand til vandløb uden tilladelse? 

Bredejere må af hensyn til dyrkningen dræne til åbne naturlige vandløb på deres egen 

ejendom. 

Dræningen må kun ske til den for dyrkningen nødvendige dybde uden brug af pumpe. 

 

Alle andre former for afledning af vand til vandløb kræver tilladelse hos vandløbsmyndigheden. 

 

Hvornår skal man søge om tilladelse til afledning af vand til vandløb? 

Nye vandløb 

Anlæggelser af nye vandløb, åbne og rørlagte, skal behandles som reguleringer hos 

vandløbsmyndigheden. 

 

Dræninger 

Der kræves tilladelse til alle former for dræninger og ændringer af dræninger, som ikke sker af 

hensyn til dyrkning af jorden. 

 

Der kræves altid tilladelse til dræning af landbrugsjord, hvis det sker til rørlagte vandløb og 

dræn på egen jord eller til åbne og rørlagte vandløb på anden mands jord. 

 

Dræningsprojekter behandles som reguleringer hos vandløbsmyndigheden. 

 

Medbenyttelse 

Hvis man ønsker at lede vand og spildevand til (medbenytte) en gravet kanal, en pumpekanal, 

et rørlagt vandløb eller et dræn, som man ikke tidligere har ledt vand til, skal der søges om 

tilladelse til medbenyttelse hos vandløbsmyndigheden. 

 

Hvis man ønsker at lede mere vand til en gravet kanal, en pumpekanal, et rørlagt vandløb eller 

et dræn, skal der også søges om tilladelse til medbenyttelse hos vandløbsmyndigheden. 

 

 

 



De berørte parter skal have mulighed for at tage stilling til, om projektet kan accepteres, og 

om ansøger skal deltage i anlægs- og/eller driftsudgifterne, og om der kan blive tale om 

erstatninger. 

 

Befæstede arealer 

Udledning fra befæstede arealer belaster med mellemrum vandløbene med store 

vandmængder. 

Vandløbsmyndigheden kræver normalt etablering af regnvandsbassiner, så udledningen kan 

reduceres. Se nedenfor. 

 

Regnvandsbassiner 

Afledning af overfladevand fra regnvandsbassiner. 

Afledningens størrelse er afhængig af størrelsen af det rør, som leder vandet til vandløbet. 

 

Store mængder vand, der ledes til vandløb over kort tid skader vandløbet og giver ofte de 

øvrige bredejere langs vandløbet problemer med afledning af deres vand. 

 

Hvad skal en ansøgning om udledning indeholde? 

Du skal altid gøre rede for følgende: 

 Udledningsstedet skal være kendt og angivet på et kort. 

 Ved hver udledning skal du give en vurdering eller beregning af, hvor meget det 

aktuelle vandløb kan tåle at få udledt. Der vil være forskellig følsomhed i de forskellige 

vandløb. Den maksimale mængde vand, der kan forventes udledt til de mest robuste 

vandløb, må dog normalt ikke overstige 1 l/sek/ha.  

I offentlige vandløb skal vandløbsregulativets krav til vandføring overholdes.  

Oversvømmelsesrisici skal beregnes. 

 Rørudløb i åbne vandløb skal laves, så rørudløbet er minimum 20 cm over den 

regulativmæssige bund og har 45 graders medløb ud i det modtagende vandløb. 

 Området omkring rørudløbet skal sikres med natursten efter vandløbsmyndighedens 

anvisning. Dette skal beskytte mod erosion. 

 På rørlagte vandløb skal der etableres en brønd på udledningsstedet. 

Her kræves en særlig medbenyttelsestilladelse. 

 

Der kan i forbindelse med de konkrete tilladelser stilles yderligere vilkår. 

 

Såfremt der ønskes udledt mere end 1 l/sek/ha, skal projektet indeholde: 

 Dokumentation for belastning af nedstrøms vandløbsstrækninger 

 Beregning af vandløbets eventuelle øgede størrelse 

 Beregning af oversvømmelsesrisici 

 Forslag til afhjælpende foranstaltninger 

 Forslag til erstatninger 

 

Hvilke love handler om afledning af vand til vandløb? 

Vandløbsloven. Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v. 

 

Her kan hentes yderligere oplysninger. 

Svendborg Kommune, Natur og Klima, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge 

Telefon: 62 23 30 00. E-mail: kulturogplan@svendborg.dk. 

 

På Svendborg Kommunes hjemmeside findes mere information om vandløb. 

www.svendborg.dk 

  


