
Information om private vandløbslav 

 
Hvad kan et privat vandløbslav være? 

Et privat vandløbslav kan bestå af nogle bredejere ved et vandløb, som privat har slået sig 

sammen om for eksempel et projekt i/ved deres vandløb eller sø eller har slået sig sammen 

om fælles interesser i et vandløb eller vandløbssystem. 

 

Der er ikke lovhjemmel til at oprette et privat vandløbslav. Derfor kan der kun være tale om 

private aftaler mellem interesserede bredejere. 

 

Der er således ikke lovhjemmel til at påtvinge bredejere deltagelse i et privat vandløbslav 

ligesom der heller ikke er hjemmel til at lave partsfordelinger. 

 

Hvad kræver vandløbsmyndigheden for at samarbejde med et privat vandløbslav? 

For at kunne opbygge et samarbejde mellem vandløbslav og vandløbsmyndighed, skal 

vandløbslavet have organiseret sig og anmode vandløbsmyndigheden om samarbejde. 

 

Vandløbsmyndigheden skal have modtaget en anmodning om samarbejde samt følgende 

oplysninger om det private vandløbslav: 

 Det private vandløbslavs navn 

 Vandløbets eller søens navn samt det private vandløbslavs vandopland 

 Et formål med og en begrundelse for lavet 

 En af det private vandløbslav udmeldt formand med navn, adresse, matrikelnummer, 

telefonnr. og e-mailadresse 

 Den udmeldte person er kontaktperson til vandløbsmyndigheden 

 En medlemsliste med navne, adresser, matrikelnumre og e-mailadresser 

 En liste eller et kort over alle de matrikler, som indgår i lavet 

 

Hvordan indgås samarbejde mellem et privat vandløbslav og vandløbsmyndigheden? 

Et privat vandløbslav er selv ansvarlig for at henvende sig til vandløbsmyndigheden med en 

anmodning om samarbejde. Oplysningerne om lavet skal vedlægges. 

 

Vandløbsmyndigheden vurderer, hvordan samarbejdet kan såvel foregå som ophøre. 

 

Alle personer på lavets medlemsliste får skriftligt meddelelse om, hvorvidt 

vandløbsmyndigheden indgår i et samarbejde. 

 

Det private vandløbslav er selv ansvarlig for at meddele vandløbsmyndigheden: 

 Hvem der er formand 

 Udskiftning af formand 

 Ændringer i medlemslisten 

 Andre ændringer i det private vandløbslav 

 Nedlæggelse af vandløbslavet 

 

Hvilken funktion har et privat vandløbslav? 

Et privat vandløbslav er alene en kontaktform mellem en gruppe bredejere gennem en 

formand til vandløbsmyndigheden. 

 

Et privat vandløbslav: 

 Er alene en kontaktform. 

 Har ingen bemyndigelser, ingen myndighedsfunktion eller beslutningsfunktion. 

 Har ingen særlige rettigheder eller krav på særbehandling eller serviceydelser. 

 Rettigheder og pligter efter vandløbsloven ligger uændret hos den enkelte bredejer. 

 

 



 

Hvordan vil samarbejdet foregå? 

Samarbejdet vil foregå på den måde, at kontakten mellem vandløbsmyndigheden og 

vandløbslaget går gennem formanden: 

 Medlemmerne bringer deres henvendelser til formanden, som kontakter 

vandløbsmyndigheden. 

 Vandløbsmyndigheden svarer formanden, som står for formidling af information til 

medlemmerne. 

 

Gælder vandløbsloven fortsat for vandløb inden for et privat vandløbslavs område? 

Der gøres opmærksom på, at vandløbsloven fortsat gælder fuldt ud for bredejere, der er med i 

et privat vandløbslav. 

 

Det betyder blandt andet: 

 At rettigheder og pligter efter vandløbsloven påhviler den enkelte bredejer, herunder 

også vedligeholdelsesbyrden. 

 At den enkelte bredejer fortsat skal søge om tilladelser til alle former for reguleringer, 

etableringer og ændringer af broer og overkørsler, medbenyttelser m.v. 

 At klageberettigede har uændret ret til at klage over afgørelser inden for vandløbslavets 

område. 

 At regulativerne fortsat gælder for offentlige vandløb inden for vandløbslavets område. 

 At vedligeholdelse af offentlige vandløb fortsat skal udføres efter vandløbsloven, 

regulativerne og miljømålsloven. 

 At ulovlige forhold fortsat påbydes retableret af den enkelte bredejer. 

 

Hvilke økonomiske forhold kan der være tale om? 

Det private vandløbslav virker på privat og frivillig basis uden rettigheder og pligter: 

 Vandløbsmyndigheden yder ikke kompensation eller anden form for økonomiske ydelser 

til det private vandløbslav 

 Et privat vandløbslav har ikke fortrinsret til økonomisk støtte til projekter eller andre 

vandløbsarbejder. 

 Der ikke er hjemmel til at lave partsfordelinger. 

 Erstatningskrav ved dokumenterede skader skal uændret fremsættes af den skadeslidte 

til Taksationskommissionen. 

 

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 

 

 

 

 

 

 


