Bilag 2
Bemærkninger til udvalgssagens punkt 1-5 vedrørende kriterier for opklassificering
Ad 1) Det er angivet i Bekendtgørelse nr. 838 af 27. juni 2016 om klassifikation og
registrering af vandløb, at højere liggende strækninger af vandløb, der gennemløber
flere kommuner, ikke må opklassificeres, hvis lavere liggende strækninger er
klassificeret som privat vandløb. Der bør anlægges samme betragtning for vandløb
inden for kommunens grænser.
Ad 2) Det fremgår af Skov- og Naturstyrelsens afgørelse af 22. august 2001, at
mængden af vejvand skal udgøre mere end 25 % af den samlede maksimale
vandmængde i vandløbet, før vedligeholdelsen forøges, og da kun i mindre grad,
hvorved det vurderes, at et vandløb bør opklassificeres.
Ad 3) Det vurderes at spildevandsanlæg og forsinkelsesbassiner har så stor offentlig
interesse, at selvom tilførslen af offentligt vand er mindre end 25 %, så bør vandløbet
opklassificeres.
Ad 4) Kommunen er forpligtet til at overholde Vandrammedirektivet og gennem
administration og ved hjælp af vandløbsrestaurering og vandløbsvedligeholdelse at
opretholde eller opnå de i vandområdeplan 2015-2021 fastlagte miljømål. Miljømålet
for langt de fleste vandløb i kommunen er god økologiske tilstand og for nogle få
vandløb er miljømålet godt økologisk potentiale.
Ad 5) Vandløb med et opland på mere end 10 km2.
Bemærkninger til udvalgssagens punkt 1-4 vedrørende kriterier for nedklassificering
Ad 1) Vandløb, der af bredejere er anlagt til særligt private formål, kan
nedklassificeres. For eksempel fødekanaler i forbindelse med dambrug samt kanaler
og grøfter inden for pumpelag. Det kan også dreje sig om rørledninger, kanaler og
grøfter, som primært tjener til afledning af vand fra marker, skove og overfladevand
fra enkeltejendomme.
Ad 2) Det fremgår af Natur- og klagenævnets afgørelse af 6. juni 2011, at hvis
mængden af vejvand udgør mindre end 25 % af den samlede maksimale
vandmængde i vandløbet, kan vandløbet nedklassificeres.
Ad 3) I de vandløb, der ikke tjener nogen offentlige interesser, bør
vedligeholdelsesbyrden overgå til bredejerne.
Ad 4) I små vandløb, der udelukkende tjener til afledning af vand, hvor der er få
bredejere bør vedligeholdelsesbyrden overgå til bredejerne.

Yderligere forhold omkring nedklassificering
Ad 1) Det er angivet i Bekendtgørelse nr. 838 af 27. juni 2016 om klassifikation og
registrering af vandløb, at lavere liggende strækninger af vandløb, der gennemløber
flere kommuner, ikke må nedklassificeres, hvis højere liggende strækninger er
klassificeret som privat vandløb. Der bør anlægges samme betragtning for vandløb
inden for kommunens grænser.
Ad 2) Det kan være svært at opnå enighed om ændring af klassifikation i vandløb med
mange interessenter.
Ad 3) Det vurderes, at mange rørlagte vandløb som ikke er miljømålsat, eller er
målsat lavt (dvs. lavere end god økologisk tilstand) og som kun tjener til afledning af
vand, kan nedklassificeres. I modsætning hertil findes rørlagte vandløb, der er en
delstrækning af et åbent vandløb med en høj miljømålsætning. I disse tilfælde vil
nedklassificering ikke komme på tale.
Ad 4) Målsætningen ”godt økologisk potentiale” medfører ikke krav om indsats til
forbedring af tilstanden, men forpligter til ikke at tillade forringelse af tilstanden.
Ad 5) Beskyttelse efter naturbeskyttelseslovens § 3 forpligter kommunen til ikke at
tillade ændringer af tilstanden.

