
Information om dræn og rørlagte vandløb  
ved etablering af vandhuller 
 

 

Hvad er vandløb? 

Vandløbsloven omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og 

andre lignende indvande. Det gælder både gravede såvel som naturlige vandløb og søer. 

 

 

Hvorfor må jeg ikke afbryde eller ændre dræn til og fra mit vandhul? 

Ingen må afbryde eller ændre nogen former for vandløb eller dræn uden 

vandløbsmyndighedens tilladelse. 

 

Baggrunden er, at du derved kan komme til at ændre afledningen af bl.a. drænvand fra og til 

andre ejendomme. 

 

 

Hvordan søger jeg om tilladelse til at grave eller ændre et vandhul i forbindelse med 

dræn? 

Du skal udarbejde: 

 En ansøgning om gravning af vandhul efter planloven og eventuelt efter 

naturbeskyttelsesloven 

 En ansøgning om udvidelse af vandhul efter naturbeskyttelsesloven 

 En ansøgning om regulering/ændring af dræn og rørlagte vandløb i og ved vandhul 

efter vandløbsloven, hvis der er dræn eller rørlagte vandløb på arealet 

 

Til din ansøgning skal du vedlægge et oversigtskort og kort med dræn og rørlagte vandløb. 

Hvis du har færdige kort eller tegninger sender du kopier af dem ind, men ellers må du godt 

selv tegne dræn og vandløb ind på et kort og sende det til os. 

 

Du har pligt til selv at have, fremskaffe og fremsende oplysninger om dræn og rørlagte 

vandløb på din ejendom. 

 

 

Hvordan kan jeg se om der er dræn og rørlagte vandløb på min ejendom? 

Du har mulighed for selv at finde ud af om og hvor, der er dræn og rørlagte vandløb på din 

ejendom ved at se på egne og dine naboers jorder: 

 Se efter lavninger og små dale i terrænet, hvor der kunne have løbet en bæk 

 Se efter fugtige områder og strækninger på marken 

 Find brønde på vandløbet. De kan være både på markerne, i skel og ved vejene. 

Nogle brønde har en kegle over terræn, andre har dækslet i terræn og andre brønde 

er gravet ned under pløjelaget 

 Undersøg hvor drænet eller det rørlagte vandløb kunne tænkes at løbe hen. Her kan 

du måske finde et rørudløb i det åbne vandløb 

 Prøv at finde ud af, hvor dit tagvand og dit husspildevand løber hen. Uden for 

byerne løber det er oftest til dræn og rørlagte vandløb 

 Du har mulighed for at lave en søgegravning for at finde ud af, hvor rørene ligger 

 Du har mulighed for at få en erfaren entreprenør til at hjælpe dig med at søge efter 

dræn og rørlagte vandløb 

 

 

Hvor kan jeg finde oplysninger om dræn på min ejendom? 

 

 



Du har mulighed for at finde ud af om og hvor der er dræn og rørlagte vandløb på din ejendom 

i forskellige kort, dokumenter og lignende: 

 Drænkort over ejendommen 

 Drænkort over naboejendommene 

 Afgørelser over etableringer eller ændringer af dræn og rørlagte vandløb, samt 

andre rørledninger på din og dine naboers ejendomme 

 Spørgsmål til tidligere ejer samt til naboerne 

 Se i gamle kort fra 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, hvor små vandløb og 

bække endnu var åbne 

 Se på luftfotos. Her kan du bl.a. se luftfotos, som nogen gange kan give et 

fingerpeg om, hvor der kan være dræn og rørlagte vandløb 

 Spørg på kommunen. Her kan du måske finde oplysninger hos for eksempel 

byggesagen som har en mappe for din ejendom, vejvæsenet som kender deres 

vejdræn eller vandløbsmyndigheden som har et vandløbsarkiv 

 Spørg landinspektør eller rådgivende firma, som kan have stået for opmålinger, 

udstykninger eller projekter i området 

 

Vandløbsmyndigheden har kun sjældent oplysninger om dræninger og private rørlagte 

vandløb. Det er dig selv, som skal finde de nødvendige oplysninger. 

 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg støder på problemer? 

 

Hvis du vil flytte drænet uden om det nye vandhul eller sløjfe dræn i vandhullet, skal 

du indsende et reguleringsprojekt, som skal godkendes af vandløbsmyndigheden. 

 

Hvis drænet fører spildevand til mit vandhul, bør drænet ledes uden om vandhullet. Spildevand 

giver et dårligt og måske endda ildelugtende vandhul med risiko for sundhedsfare. 

 

Hvis du støder på et dræn under etableringen af et vandhul, skal du straks kontakte 

vandløbsmyndigheden. 

 

Hvilke love handler om dræn? 

Vandløbsloven. Lovgivningen kan findes på biblioteket eller på www.retsinformation.dk. 

 

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 

 

 


