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VANDLØB
I Furesø kommune er der både offentlige og private vandløb.
De offentlige vandløb vedligeholdes af kommunen efter et
vandløbsregulativ og de private vandløb vedligeholdes af bredejerne.
Denne folder fortæller dig, der bor langs et vandløb, hvilke regler der
gælder og hvilke rettigheder og pligter du har som bredejer.
Vandløbslovens formål
Vandløbslovens formål, er at sikre at vandløb, under hensyn til de
miljømæssige krav, kan benyttes til afledning af vand, navnlig
overfladevand, spildevand og drænvand. Du kan hente vandløbsloven på
www.retsinfo.dk
Vandløbets miljømæssige krav bestemmes af, hvilke dyr og planter der
skal kunne leve i vandløbet. Vandløbets miljømæssige krav er fastsat i
vandplanen.
Bredejer pligter og rettigheder.
Du er bredejer, hvis du har et vandløb, der løber igennem eller langs din
ejendom. Dette gælder også, hvis vandløbet er gravet ned som et rørlagt
vandløb eller dræn.
Hvis du er bredejer langs et privat vandløb
Pligter
• Du skal vedligeholde dine egne vandløb, så både åbne og rørlagte
vandløb, kanaler og dræn kan føre samme mængde vand, som da de
blev anlagt.
• Du skal tage hensyn til vandløbenes plante- og dyreliv når du
vedligeholder vandløbene.
Rettigheder
• Du må uden tilladelse udskifte ødelagte rør med nye rør, såfremt
disse har samme dimensioner og ligger samme sted og i samme
dybde som de gamle rør.

Hvis du er bredejer langs et offentligt vandløb
Selvom vandløbet er offentligt er du stadig ejer hvis din matrikelgrænse
omfatter dele af vandløbet.
Pligter
• Du skal acceptere at vandløbsmyndigheden vedligeholder dit vandløb
og at åmænd og maskiner færdes ved- og arbejder i vandløbet.
• Du skal fjerne grøde, mudder, sand, rødder, grene og skrald som
åmændene lægger på vandløbets bredder.
• Du må ikke smide affald, grene, haveaffald m.m. på brinker eller i
vandløbet.
• Du har som udgangspunkt pligt til at vedligeholde den bevoksning
der er langs vandløbet efter samråd med vandløbsmyndigheden.
Rettigheder
• Kommunen vedligeholder dit vandløb efter de bestemmelser der er
beskrevet i regulativet.
Det er ikke tilladt.... uden Furesø kommunes tilladelse
• At etablere broer, gangbræt eller overkørsler over åen.
• At ændre ved brinker, skråningsanlæg, eller bundbredde og dybde
• At fælde skyggende beplantning på brinker eller 2m bræmmen uden
tilladelse
• At opsætte terrasser, hegn og andre anlæg i der hindrer
vandløbsmyndighedens færdsel langs-og i vandløbet
• At ændre eller opstemme vandets frie løb
• At tillede eller bortlede vand fra vandløbet
• At opstemme vandløbet eller lede det igennem søer
Skriv eller ring til os, hvis du skal lave ovenstående tiltag eller hvis du
ikke har fået tilladelse til det du har etableret. Furesø Kommune,
Natur og Miljøafd. på mail bme@furesoe.dk eller tlf. 72 35 53 00
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