
Information om godkendelse af reguleringsprojekter 
 

 

Hvad er vandløb? 

Vandløbsloven gælder for åbne og rørlagte vandløb, grøfter, kanaler og dræn. Søer, damme og 

andre lignende indvande er desuden omfattet af vandløbslovens bestemmelser. 

 

Hvorfor skal reguleringsprojekter godkendes? 

Godkendelsesproceduren skal sikre: 

 At der tages hensyn til vandløbets afstrømning og miljø 

 At alle berørte parter har mulighed for at få medindflydelse på projektet 

 

Berørte parter er: De der er ansvarlige for projektet, berørte bredejere, berørte myndigheder 

som nabokommuner, Naturstyrelsen og Miljøministeriet. Desuden Danmarks Naturfrednings-

forening, Danmarks Sportsfiskerforbund, andre klageberettigede organisationer, samt even-

tuelt andre. 

 

Hvordan godkendes et reguleringsprojekt? 

Det indsendte forslag til reguleringsprojekt skal ifølge loven behandles på følgende måde: 

 

Forslaget gennemgås i Natur- og Miljøafdelingen. Der kan indhentes yderligere oplysninger til 

belysning af forslaget. Ansøger er ansvarlig for at fremskaffe de nødvendige oplysninger. 

 

Høring 

Vandløbsmyndigheden skal sende projektforslaget i høring hos berørte myndigheder. 

 

Fremme og offentliggørelse 

Hvis der i projektforslag tages de nødvendige hensyn til vandløbets afstrømning og miljø, kan 

vandløbsmyndigheden beslutte, at projektforslaget skal fremmes (= foreløbig accepteret). 

Derefter skal projektforslaget offentliggøres med 4 ugers indsigelsesperiode. Offentliggørelsen 

sker normalt ved annoncering. 

 

Indsigelser 

Vandløbsmyndigheden skal vurdere rettidigt indsendte indsigelser og projektforslaget kan 

justeres efter indsigelserne, hvis de er relevante for vandløbets afstrømning og miljø. Efter 

eventuelle tilretninger efter indsigelser kaldes projektforslaget for et projekt. 

 

Andre forhold: 

Inden Vandløbsmyndigheden kan godkende et projekt, skal to forhold være bragt i orden: 

 Der skal være givet nødvendige godkendelser efter anden lovgivning, herunder bl.a. 

naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, ferskvandsfiskeriloven, vand-

forsyningsloven og museumsloven. Hvis der ikke kan opnås godkendelse efter andre 

love, f.eks. Naturbeskyttelsesloven, kan vandløbsmyndigheden ikke godkende pro-

jektet. 

 Der skal være opnået enighed om økonomiske spørgsmål, herunder bl.a. spørgsmål om 

partsfordelinger og erstatninger. Uenighed om økonomiske spørgsmål afgøres af Taksa-

tionsmyndighederne. 

 

Godkendelse og offentliggørelse 

Reguleringsprojekter skal: 

 Godkendes af vandløbsmyndigheden. 

 Offentliggøres med de lovpligtige 4 ugers klagefrist. De berørte parter orienteres 

skriftligt. 

 Derudover sker offentliggørelsen normalt ved annoncering.  

 

 



 

Klage 

Eventuelle klager skal være skriftlige. Breve skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og 

sendes til Svendborg Kommune, Miljø og Teknik, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge. 

 

Vandløbsmyndigheden videresender klagen sammen med relevante akter fra sagen. Natur- og 

Miljøklagenævnet opkræver gebyr for behandling af klager. 

 

Hvad skal en godkendelse indeholde? 

En godkendelse skal være skriftlig, og den skal indeholde: 

 En beskrivelse af projektet. 

 Vilkår for arbejdets udførelse og bestemmelser om tilsyn. Vilkårene vil være specifikke 

for den enkelte godkendelse. 

 Frist for arbejdets udførelse og for indberetning til Vandløbsmyndigheden. 

 

Hvor lang tid tager det at få en godkendelse? 

Det skal påregnes, at der går mindst 6 måneder fra et projektforslag er fuldt belyst til 

klageperioden udløber og anlægsarbejdet kan sættes i gang. 

 

Høring Der er ikke fastsat tidsfrister for de berørte myndigheders 

høringsperiode. Høringssvar skal foreligge, før Vandløbsmyndigheden kan 

behandle projektforslaget. 

Fremme Vandløbsmyndigheden skal foretage sagsbehandling. Derefter skal 

foretages annoncering efterfulgt af 4 ugers indsigelsesperiode. 

Andre 

godkendelser 

Tidsrammerne for godkendelser efter anden lovgivning er afhængig af de 

enkelte myndigheders sagsbehandlingstider. 

Godkendelse Vandløbsmyndigheden skal foretage sagsbehandling. Derefter skal 

foretages annoncering efterfulgt af 4 ugers klagefrist. 

Ingen klager Hvis der ikke indkommer klager inden for klagefristen, kan 

reguleringsarbejdet udføres efter klagefristens ophør. 

Klager Hvis der indkommer klager inden for klagefristen, skal disse behandles af 

Natur- og Miljøklagenævnet, inden anlægsarbejdet må sættes i gang. 

Ansøger orienteres om indkomne klager. 

 

Hvilke love handler om vandløbsreguleringer? 

Vandløbsloven samt Bekendtgørelse om vandløbsreguleringer og –restaureringen. 

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 

 

 

 

 

 

 


