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Formål med regulativrevision
• Harmonisere

– F.eks. sammenskrive regulativer for vandløb, der krydser gamle 
kommunegrænser i Faxe Kommune

– Ensrette rettigheder og regler for lodejere m.v. 
– Sammenlignelige vandløb er ens klassificeret (evt. om-klassificering)

• Opdatere
– Indarbejde data fra udførte regulerings- og restaureringsprojekter, 

samt nye tilladte bygværker m.v.
– Bestemmelser for vedligehold, for at sikre opfyldelse af miljømål

• Lovliggøre 
– Fastsætte enten skikkelse eller vandføring i regulativer, hvor dette pt. 

ikke er beskrevet f.eks. for naturvandløb
– Fastsætte  vandløbsvedligeholdelsen i regulativer, hvor dette pt. 

mangler f.eks. på delstrækninger med godt fald eller i naturvandløb



Hvad kan ikke ændres?
• Vandløbets skikkelse
– Kræver reguleringssag
– Skikkelsen fastholdes som nu eller den faktiske skikkelse 

beskrives i det nye regulativ
– Er der ikke en skikkelse i gældende regulativ kan 

skikkelsen fastsættes, hvis det forudsættes i den valgte 
regulativ type

• Krav til vandføring
– Er der ikke krav til vandføring i gældende regulativ kan 

der stilles krav, hvis det forudsættes i den valgte 
regulativtype

• Klimasikring kan ikke ske gennem regulativrevision



Hvad kan ændres?
• Stationering kan ændres

– Typiske hvis vandløbet er genslynget eller flere regulativer 
skrives sammen til et samlet regulativ

• Vandløbsplejen kan ændres
– Er vedligeholdelsen ikke beskrevet i det gældende regulativ, skal 

den beskrives. 
– Hvis der er behov for anden type af eller intet vedligehold for at 

sikre målopfyldelse
• Generelle bestemmelse kan ændres

– F.eks. regler for sejlads m.v.
• Rettigheder og krav til lodsejere kan ændres

– F.eks. regler for hegning ved løsdrift m.v.
• Fokus på at sikre både afvandingsmæssige interesser 

og natur/miljømål



Indhold
• Stationering
• Placering af rør, bygværker m.v. 
• Fastsættelse af krav til vandføring og/eller skikkelse
• Beskrivelse af vandløbet
• Beskrivelse af vandløbspleje
• Beskrivelse af kontrol
• Regler for sejlads
• Bredejer forhold og forpligtigelser
• Generelle forhold 
• Kort materiale



   Proces – inden regulativrevision

• Fastlægge overordnede retningslinjer
– Klassificering
– Valg af regulativtype ud fra f.eks. miljømålsætning, fald, 

størrelse m.v.
– Krav til arbejdsbælter, placering af hegn og drænudløb 

eller hvornår sejlads og vandindvinding tillades m.v.
– Fastsættelse af Manningtal 
– Vandløbspleje herunder grødeskæring, kantklipning, 

træplantning m.v. 



 Proces – inden revision af enkelte regulativ

• Fastslå og indsamle viden om vandløbet 
– Behov for omklassificering
– Regulerings- og restaureringstiltag siden sidste revision
– Stationering
– Nuværende og fremtidig regulativtype 
– Målsætning
– Analyse af opland og afstrømningsværdier
– Beregning af vandspejl og geniltningsgrad 
– Opmåling, hvis dette ikke er gjort fornylig
– Gennemgang i felten
– Nuværende og egnet fremtidig vandløbspleje
– Evt. fastsætte af skikkelse og/eller vandføring



Proces – regulativrevision

• Indsamling af datagrundlag
• Udarbejdelse af VVM screening/Miljøvurdering
• Udarbejdelse af udkast til nyt regulativ
• Eventuel 4 ugers høring af parter (ikke lovkrav) 
– Behandling af høringssvar

• Orientering Teknik & Miljøudvalget 
• 8 ugers offentlig høring
– Behandling af høringssvar

• Politisk vedtagelse
• 4 ugers klagefrist



    Tidshorisont for regulativrevision

• Der er pt. 61 offentlige vandløb fordelt på lidt færre 
regulativer i Faxe Kommune

• Tidshorisont 
– Ved start med de simpleste regulativer forventes det, at 

der med de nuværende ressourcer kan revideres 4-5 
regulativer pr. år de første 4-5 år

– Efter 4-5 år forventes det, at der kan revideres 1-2 mere 
komplekse regulativer pr. år

– Når alle gældende regulativer er revideret, forventes det, 
at regulativerne løbende bliver revideret

• Det første udkast til et nyt regulativ forventes klar til 
politisk behandling i foråret 2022



Status – hvor langt vi?

• Arbejde der er i gangsat
– Fastlæggelse af strækninger, der bør omklassificeres
– Opbygning af datagrundlag såsom afgrænsning og 

fastsættelse af oplandsstørrelse og -type samt fastsættelse 
af afstrømningsværdier

– Drøftelse og fastsættelse af overordnende retningslinjer
– Drøftelse af egnede regulativtyper til Faxe Kommunes 

vandløb
– Drøftelse af rækkefølge og prioritering
– Drøftelse og indhentning af viden om økonomiske-, 

afvandingsmæssige- og miljømæssige konsekvens ved 
ændret vandløbspleje

– Drøftelse af, hvordan både afvanding og natur/miljø sikres



Status – de næste skridt

• Udarbejde grundskabeloner 
• Endelig beslutning om, hvilke vandløb der startes 

med
– Ud fra følgende parameter i ikke prioriteret rækkefølge:

• Behov for harmonisering på tværs af gamle kommuneskæl
• Sammenhæng med omklassificering
• Behov for ændringer i forhold til gældende regulativ
• Datagrundlagets kompleksitet
• Målsætning
• Vandløb med klager over afvanding
• Regulativer der ikke lever op til lovgivning
• Regulativtype 



Status – de næste skridt

• Fastlægge og indsamle af viden om det/de 
valgte vandløb så datagrundlaget er på plads

• Evt. opmåling af valgte vandløb
• Fysisk gennemgang af valgte vandløb
• Skrive udkast til nye regulativer for valgte 

vandløb
• Politisk fremlæggelse
• Gennemføre hørings og beslutnings proces


