
Vandløb løber ofte gennem flere kommuner, som derfor deler de myndigheds
opgaver, der er knyttet til vandløbet. For disse vandløb kan det være en fordel for 
både vandløb og kommuner at udarbejde et fælles vandregulativ for hele vandløbet. 

HVAD ER VANDLØBSREGULATIVER?
Vandløbsregulativer for offentlige 
vandløb skal indeholde bestemmelser 
om vandløbets fysiske tilstand og 
vedligeholdelsen af vandløbet. 
Formålet med regulativerne er bl.a. at 
sikre, at der kan afledes vand gennem 
vandløbene og at tilgodese de natur- 
og miljømæssige krav, som gælder for 
vandløbene. Regulativerne udarbejdes 
således blandt andet på baggrund af 
de målsætninger, der er fastlagt i 
vandplanen for området. Kommunerne 
er vandløbsmyndighed for vandløbene 
i den enkelte kommune.

HVORNÅR BØR FÆLLESREGULATIVER 
OVERVEJES?
Vandløbsregulativer kan være rettet 
mod et eller flere vandløb – et såkaldt 
fællesregulativ. Fællesregulativer kan  
f.eks. udarbejdes, hvor flere vandløb er 
forbundet i et større vandløbssystem. 
Men fællesregulativer kan også udarbejdes 
mellem flere forskellige kommuner, hvor 
et vandløb krydser kommunegrænsen 
og dermed også hører under flere 
forskellige vandløbsmyndigheder.

Med kommunalreformen i 2007 blev 
indført en procedure, hvorefter vand-
løbs regulativer for de tidligere amts-
vand løb skulle godkendes af miljø-
ministeriet. Lovgiver ønskede at sikre 
sammenhæng mellem kommunernes 
administration af vandløb, der løb på 
tværs af kommunegrænserne. 

Miljøministeriets kontrol blev 
senere ophævet med den 
begrundelse, at 
ministeriets involvering 
blot var en unødig 
administrativ byrde for 
både kommunerne og 
staten. Lovgiver havde 
således tiltro til, at 
kommunerne ville 
samarbejde om 
administrationen af 
vandløb. 

Kommunerne bør 
derfor generelt 
overveje, om der kan 
være fordele ved at 
planlægge 
administrationen af 
et tværkommunalt 

vandløb eller vandløb, der 
løber sammen i et tværkommunalt 
vandløbssystem. 

TVÆRKOMMUNALE KLIMA
TILPASNINGS PROJEKTER 
Vandløbsregulativerne spiller en vigtig 
rolle i forbindelse med de kommunale 
klimatilpasningsprojekter. Når 
kommunerne f.eks. skal lægge en plan 
for bortledning af regnvand ved 
skybrud, vil det ofte betyde, at 
kommunens vandløb bruges som 
recipienter for større mængder af 
regnvand. Det betyder sædvanligvis, at 
tilstanden og/eller vedligeholdelsen af 
vandløbet skal vurderes og eventuelt 
ændres, og det kræver som nævnt en 
ændring af vandløbsregulativet eller 
vedtagelse af et tillæg. En sådan kan 
have stor betydning for bredejerne 
længere nede ad vandløbet og f.eks. 
øge risiko for oversvømmelse mv. I de 
situationer kan det have stor værdi, at 
kommunerne foretager en fælles 
evaluering og tilpasning af vandløbs-
regulativet, således at alle interesser 
varetages bedst muligt.

Klimatilpasningsprojekter kan også 
være tværkommunale. Når de enkelte 
kommuner i forvejen er nødsaget til at 
ændre vandløbsregulativet i forbindelse 
med et fælles projekt, er det umiddelbart 
naturligt, at kommunerne også vælger 
at udarbejde et fællesregulativ for 
vandløb, som indgår i klimatilpasnings-
projektet. Fællesregulativet kan da 
udformes sådan, at administrationen af 
vandløbet underbygger klimatilpasnings-
projektet i alle kommuner. Det er f.eks. 
hensigtsmæssigt, hvor hyppigheden af 
vedligeholdelse for et vandløb i en 
højtliggende kommune har betydning 
for oversvømningsrisikoen i en lavt-
liggende kommune n
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