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Fortegnelse over kommunevandløb i Århus Kommune
samt plan i mål 1:100.000 (vedhæftet).

1.

VEDLIGEHOLDELSESBESTEMMELSER

1.1

Udførelse og omkostninger.

--------------------------------------------

De kommunevandløb, der administreres af Århus Kommune, foranstaltes vedligeholdt af Århus Kommune, som afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.
Omkostningerne ved vandløbenes vedligeholdelse - men ikke
hel eller delvis fornyelse af rørlagte strækninger - påhviler kommunen, dog således at særbidrag eller særydelser
fortsat er gældende. Hvis der er særbidrag eller særydelser,
vil dette fremgå af regulativet for det enkelte vandløb.

1.2

Bredvegetation.

--------------------------

Bredvegetationen skæres generelt kun, hvis der ved tilsyn
skønnes behov herfor af hensyn til de afvandingsmæssige interesser.
Skæring af bredvegetation vil i givet fald som regel blive
udført ved sidste grødeskæring.

1.3

Grødeskæring.

----------------------

Grøden skæres om muligt i en slynget strømrende og således,
at der er frit vandspejl i strømrenden.
Den grøde, der skæres, skal så vidt muligt skæres i bund.
Grødeskæringen skal udføres så skånsomt som muligt under de
givne forhold i og ved det enkelte vandløb/vandløbsstrækning.
Hvor vandløbets faktiske mål er større end de i regulativet
fastsatte mål, foretages grødeskæring kun i en strømrende
inden for den regulativmæssige bundbredde.

1.4

Oprensning.

------------------

Nedskred, nedfaldne grene og andet, der måtte hindre vandets
frie løb, oprenses.
Hvor det er påkrævet for overholdelse af den forudsatte
vandføringsevne eller vandløbsprofil, foretages bundskovling
af sandbanker og aflejringer.
Efter anmodning vil aflejringer, der hindrer frit udløb i
vandløbet, blive fjernet ud for lovligt etablerede rørudløb.

Hvor vandløbets faktiske mål er større end de i regulativet
fastsatte mål, foretages kun oprensning i en strømrende svarende til den regulativmæssige bundbredde
Overhængende brinker skal så vidt muligt bevares
Grus- og stenbund skal bevares.

1.5

Optagning og fjernelse af fyld, afskåret grøde m.v.

---------------------------------------------------------------------------------------

Den afskårne grøde og kantvegetation skal optages fra vandløbet.
Den fra oprensningen hidrørende fyld, afskåret grøde m.v.,
der fremkommer ved den regulativmæssige vedligeholdelse, er
brugerne af de tilstødende arealer pligtige til at fjerne
mindst 5 m fra vandløbskanten eller sprede i et ikke over 10
cm tykt lag inden hvert års 1. januar. På arealer, hvor der
er sået vintersæd, kan den nævnte spredning/fjernelse af opgravet fyld m.v. vente til efter førstkommende høst. Opgravet sand, slam og lignende må ikke spredes i den 2 m brede
bræmme, som er nævnt i afsnit 2.1.
På strækninger, hvor det ikke er muligt eller meget besværligt at opsamle grøden, efterhånden som den afskæres, kan
den drive med strømmen til opsamling på hensigtsmæssige steder. I så fald skal grøden opsamles fra vandløbet så vidt
muligt efter et døgn og senest efter 2 døgn. Den opsamlede
grøde transporteres bort fra vandløbets nærhed senest 2 døgn
efter opsamlingen.
Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes.
Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden,
kan kommunen med 2 ugers skriftlig varsel til ejeren eller
brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.
Ved vedligeholdelsesarbejdet søges ulemper, som ejere og
brugere skal tåle, ligeligt fordelt på begge sider af vandløbet, hvis det er muligt.

1.6

Bygværker, skråningssikringer m.m.

----------------------------------------------------------

Bygværker, skråningssikringer samt andre foranstaltninger,
der er etableret af hensyn til vandløbet, vedligeholdes som
en del af vandløbet.
Hvor det skønnes nødvendigt, kan kommunen udlægge sten til
sikring mod erosion af vandløbets bund og sider.
Vedligeholdelse af øvrige bygværker (eksempelvis overkørsler, broer, drænbrønde m.v.) i og ved vandløbet påhviler de
respektive ejere og brugere.

1.7

Henvendelse og supplerende vedligeholdelse.

-------------------------------------------------------------------------

Henvendelse om vandløbets vedligeholdelse skal rettes til
Århus Kommune, Stadsingeniørens Kontor.
Finder lodsejere eller andre med interesse i vandløbet, at
vedligeholdelsestilstanden er utilfredsstillende, kan der
rettes henvendelse herom. Kommunen vil i givet fald vurdere
om der er behov for supplerende vedligeholdelse.
Kommunen kan også på eget initiativ foretage supplerende
vedligeholdelse, hvis der skønnes at være behov herfor.

2. BREDEJERFORHOLD

2.1

Bræmmer og beplantning.

---------------------------------------

I landzone skal en bræmme på 2 m fra vandløbets øverste kant
friholdes for dyrkning og jordbehandling.
I bræmmerne må der ikke foretages noget, der kan hindre eller vanskeliggøre vedligeholdelsesarbejdet og tilsynets
færdsel.
Undtaget herfra er skyggegivende beplantning, der efter kommunens beslutning etableres eller bevares af hensyn til den
grødebegrænsende virkning i vandløbet. Såfremt dele af beplantningen er til hinder for vandløbets nødvendige vedligeholdelse, kan kommunen foretage den nødvendige udtynding.

2.2

Arbejdsarealer og overkørsler ved tilløb.
-----------------------------------------

Ejere og brugere af de ejendomme, der grænser til vandløbet,
skal tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse,
herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbets bredder. Arbejdsbæltet bliver normalt
ikke over 8 meter bredt.
Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger, påfyldninger og lignende må ikke uden kommunens tilladelse anbringes nærmere øverste vandløbskant end 8 m, og
for rørlagte strækninger ikke nærmere rørledningens midte
end 3 m.
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2.3

etablering og regulering af åbne tilløb til vandløbet
kommunen kræve, at der etableres en 5 m bred overkørsel
udløbet til brug for transport af materiel, der anvendes
vandløbets vedligeholdelse.

Hegning i forbindelse med løsdrift.

------------------------------------------------------------

De til vandløbene grænsende arealer må ikke uden kommunens
tilladelse benyttes til løsdrift, medmindre der opsættes og
vedligeholdes et forsvarligt hegn langs med og mindst 1 m
fra øverste vandløbskant. Sådanne hegn er ejerne pligtige
til at fjerne inden 1 uge efter tilsynets meddelelse om, at
dette er nødvendigt af hensyn til udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.

2.4

Kreaturvanding og vandindvinding.

---------------------------------------------------------

De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand
fra vandløbet til kreaturvanding, såfremt dette sker med mule- eller vindpumpe.

Kommunen kan meddele tilladelse til indretning af egentlige
vandingssteder, der i givet fald skal udgraves uden for
vandløbets profil og sikres således, at kreaturerne ikke kan
udtræde jord i vandløbet.
Anden indvinding af vand fra vandløbet må ikke finde sted
uden tilladelse fra Århus Amt, jf. vandforsyningslovens bestemmelser.

2.5

Ændringer i og ved vandløbet.

--------------------------------------------------

I henhold til vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vandet
fra vandløbet eller foranledige, at vandstanden forandres
eller vandets frie løb hindres.
Regulering, herunder rørlægning af vandløbet, anlæg af broer
og overkørsler samt nedlægning af ledninger og kabler i
vandløbet må ikke ske uden kommunens tilladelse.
I det hele taget må ingen uden tilladelse fra kommunen foretage foranstaltninger ved vandløbet med tilhørende anlæg,
hvorved tilstanden kommer i strid med bestemmelserne i vandløbsregulativet eller vandløbsloven.

2.6

Forurening af vandløbet.

---------------------------------------

Stoffer, der kan forurene vandet, må ikke tilføres vandløbet, ligesom sådanne stoffer ikke må oplægges, så der er fare for, at vandet forurenes, jf. miljøbeskyttelseslovens
§ 27.
Nye udledninger eller ændringer af eksisterende udledninger
af spildevand må kun ske, såfremt der er meddelt tilladelse
hertil af kommunen eller amtet, jf. miljøbeskyttelseslovens
§ 28, stk. 1 og 2.

2.7

Opsamling af sand m.m. ved bygværker.

---------------------------------------------------------------

Ejere eller brugere har pligt til at optage sand og grøde
m.v., der samler sig ved bygværker (herunder broer og overkørsler), jf. vandløbslovens § 27, stk. 4.

2.8

Rørudløb.

---------------

Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbets skråninger. Udførelse af andre rørledninger må kun ske efter forud indhentet
tilladelse fra kommunen.
Ved etablering af nye dræn- og rørudløb skal bundløb i disse
være mindst 20 cm over vandløbets regulativmæssige bund.

2.9

Beskadigelse og påbud.

--------------------------------------

Skalapæle eller andre former for afmærkning i eller ved
vandløbet må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, bekostes retableringen af den ansvarlige.
Beskadiges vandløbet, diger, faskiner, bygværker eller andre
anlæg ved vandløbet, eller foretages der foranstaltninger i
strid med vandløbsloven eller bestemmelser i vandløbsregulativet, kan kommunen meddele påbud om genoprettelse af den
tidligere tilstand.
Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte
frist, kan kommunen foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 54.
Er der fare for, at der kan ske betydelig skade på grund af
usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan kommunen foretage det fornødne
uden påbud og på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 55.
Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med
bøde, jf. § 85 i vandløbsloven.

3. SEJLADS

Det er ikke tilladt at sejle på vandløbene.
Sejlads er dog tilladt for kommunen i forbindelse med tilsyn og
vedligeholdelse af vandløbene samt for personer eller foreninger,
der med tilladelse fra fiskerimyndigheden udøver fiskepleje,
elektrofiskeri og lignende i vandløbene.

4. ANKEAFGØRELSE

Miljøstyrelsen har ved ankeafgørelse den 23. januar 1996 og med
tilhørende rettelsesbrev af 25. januar 1996 stadfæstet regulativerne for kommunevandløbene nr. 7, Afløbet fra Barmosen, nr. 8,
Skæring Bæk og nr. 9, Kankbølle Bæk, med tilhørende (nærværende)
fællesregulativ under forudsætning af, at 3. og 4. afsnit i punkt
1.4 i fællesregulativet slettes.
I de pågældende afsnit, der nu er slettet i afsnit 1.4, var følgende anført:
"Oprensning skal først iværksættes, når bunden ligger 20 cm over
den regulativmæssige bund.
I forbindelse med bundskovling må der opgraves til 20 cm under
den regulativmæssige bund, dog skal ler-, grus- og stenbund bevares."

