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Baggrund
Vesthimmerlands Kommune er ved at gennemføre revision af kommunens vandløbsregulativer.
Inden arbejdet med revision af regulativerne for vandløbene i oplandet til Lerkenfeld Å og Stistrup Møllebæk iværksættes, foreslår forvaltningen gennemført
en omklassificering.
På seneste Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 13. august udsatte udvalget behandlingen af ’Omklassificering af vandløbene i oplandet til Lerkenfeld Å’. Dette
punkt genfremsættes ikke, men er i stedet omfattet af nærværende dagsordenspunkt.
Sagsfremstilling
Udvalget vedtog den 30. april 2018 foreløbig de første 3 regulativer i en række af
nye vandløbsregulativer.
Forvaltningen forventer, at de næste i rækken af nye vandløbsregulativer kommer på udvalgsmødet den 26. november 2018.
På mødet den 16. januar 2016 godkendte Teknik- og Miljøudvalget bilag 1, hvor
administrationen opstillede generelle kriterier for op- og nedklassificering, for at
sikre større ensartethed i administration af vandløbene, således at alle bredejere
langs vandløbene bliver behandlet efter samme principper.
De generelle kriterier danner grundlag for en nærmere vurdering af vandløbene,
hvorefter administrationen kan indstille konkrete vandløb til op- eller nedklassifikation.
På samme møde vedtog udvalget, at sager om op- og nedklassificering af vandløb samt en redegørelse om de økonomiske konsekvenser skal forelægges udvalget.
I henhold til vandløbsloven §12 skal der udarbejdes vandløbsregulativer for offentlige vandløb og ikke for de private vandløb.
Forvaltningen foreslår derfor efter en nærmere vurdering af vandløbene at gennemføre en omklassificering af vandløbene i oplandet til Lerkenfeld Å og Stistrup
Møllebæk, således at ca. 9,5 km offentlige vandløb nedklassificeres til private
vandløb og ca. 8,3 km private vandløb opklassificeres til offentlige vandløb.
Som det fremgår af bilag 1 og 2 er det primært rørlægninger og korte åbne
vandløbsstrækninger forvaltningen ønsker at nedklassificere fra offentlige vandløb til private vandløb og vandløb som i vandområdeplan 2015-2021 er fastlagt
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med miljømålet god økologisk tilstand eller godt økologsik potentiale som forvaltningen ønsker at opklassificere fra private vandløb til offentlige vandløb.
Det skal bemærkes, at et nedklassificeret vandløb skal ”afleveres” i velvedligeholdt stand og hvor der med velvedligeholdt stand menes i regulativmæssig
stand. I den forbindelse udarbejdes en tilsynsrapport over rørlægningerne, som
beskriver tilstanden af rørlægningerne. For de åbne vandløb laves en opmåling.
Resultatet af tilsynsrapporten og opmålingen danner grundlag for en vurdering af
evt. reparationer af rørledningerne, herunder udskiftning af brønde og rør, samt
evt. behov for oprensning af de åbne vandløb.
Generelle kriterier
Der er opstillet en række generelle kriterier for omklassificeringen. Kriterierne
kan enkeltvis eller tilsammen danne grundlag for ændring af klassifikationen. Det
vil sige, at det ikke er nødvendigt, at alle de opstillede kriterier er opfyldt for at
der tages beslutning om omklassificering. Kriterierne er uddybet i bilag 1.
Kriterier for opklassificering
Opklassificering af et privat vandløb kan foretages i de tilfælde, hvor kommunen
ønsker at beskytte de private vandløb. Følgende kriterier bør vurderes for det enkelte vandløb eller strækning, før der træffes beslutning om opklassificering:
1. Privat strækning, der ligger nedstrøms strækningen af et offentligt vandløb.
2. Vandløbet modtager betydelige mængder regnvand fra offentlige arealer eller
veje.
3. Vandløbet modtager spildevand fra større spildevandsanlæg eller forsinkelsesbassiner.
4. Vandløb, som i vandområdeplanen har fastlagt miljømålet god økologisk tilstand og et godt økologisk potentiale for forbedring af de fysiske forhold inden for en overskuelig tidsperiode.
5. Vandløbet har et betydeligt opland.
Kriterier for nedklassificering
Nedklassificering af offentlige vandløb kan gennemføres i de tilfælde, hvor det
vurderes, at de primært tjener private formål og kun har en begrænset eller ingen offentlig interesse:
1. Vandløb anlagt til særlige, private formål.
2. Vandløb, som ikke modtager betydelige mængder overfladevand fra offentlige arealer eller offentlige veje.
3. Vandløb, som ikke modtager spildevand fra større spildevandsanlæg eller forsinkelsesbassiner.
4. Korte vandløb med beskedent opland.
Lovgrundlag
Vandløb er opdelt i offentlige og private vandløb i henhold til vandløbsloven.
Kommunen kan beslutte om et vandløb skal være privat eller offentligt i henhold
til § 9 og § 10 i vandløbsloven (Lovbekendtgørelse nr. 125 af 26. januar 2017)
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De nærmere betingelser er bekrevet i bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb (bek. nr. 838 af 27. juni 2016 ).
Ved ændring af vandløbenes klassifikation skal kommunen ud fra et generelt lighedsprincip tilstræbe at sammenlignelige vandløb i kommunen så vidt muligt har
den samme klassifikation.
I henhold til vandløbslovens §12 udarbejder vandløbsmyndigheden regulativer
for offentlige vandløb, men ikke for private vandløb.
Processen med høring og klagemulighed
Forslag til omklassificering foreslås godkendt og sendt i høring i 4 uger.
Efter høringsperioden behandler udvalget de indkomne indsigelser til forslag til
omklassificering af vandløbene i oplandet til Lerkenfeld Å og Stistrup Møllebæk.
Udvalget kan her vælge hel – eller delvis at imødekomme indsigelserne til forslag
til omklassificering eller vælge helt at forkaste indsigelserne.
Udvalgets endelige afgørelse skal behandles efter vandløbslovens kapitel 16, som
vedrører klage.
Vesthimmerlands Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø - og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.
Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.
Økonomi
Ved opklassificering af private vandløb til offentligt, kan der forekomme en merudgift på budgettet til vedligehold.
Forvaltningen foreslår at ca. 8,3 km vandløb opklassificeres. Med de nugældende
priser på 3,9 kr. pr. meter ved en årlig grødeskæring bliver udgiften til grødeskæring på ca. 32.000 kr.
Ved nedklassificering af et offentligt vandløb til privat, kan der forekomme en engangsudgift inden overdragelse til at hæve vedligeholdelsestilstanden i forhold til
at overholde gældende regulativ.
Engangsudgiften til at hæve vedligeholdelsestilstanden forventer vi primært bliver til udskiftning af diverse brønde og rør i rørlægningerne og denne udgift kan
afholdes indenfor det nuværende budget på vandløbsvæsnet.
Forvaltningen foreslår, at ca. 9,5 km vandløb nedklassificeres. Med de nugældende priser på 3,9 kr. pr. meter ved henholdsvis to årlige grødeskæringer i Ilsig
Kærgrøft og en gang grødeskæring i Tilløb fra Syd og Foulum bæk bliver besparelsen til grødeskæring på ca. 9.050 kr., samt en besparelse på oprensning af
16-20 brønde på ca. 9.500 kr., i alt en besparelse på ca. 18.550 kr.
Samlet set vil udgiften til vedligeholdelsen stige med ca. 13.500 kr., som kan afholdes under det nuværende driftsbudget for vandløbsvæsnet.
Administrationen indstiller
- at forslag til omklassificering af vandløb i oplandet til Lerkenfeld Å og Stistrup
Møllebæk foreløbig godkendes og sendes i høring i 4 uger.
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Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 3. september 2018
Fraværende: Lars Andresen
Godkendt.
Bilag
Bilag 1 - Vedtagne_Kriterier 16_01_2016_omklassificering
Bilag 2_NY Luftfoto og skemaer med forslag til omklassificering af vandløb i oplandet til Lerkenfeld Å og Stistrup Møllebæk
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820-2018-157757
820-2018-173181

