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Medbenyttelse af åbne og rørlagte vandløb og dræn  

Alle som leder vand til en rørledning, er medbenytter af den pågældende rørledning. Det vil 

sige, at hvis man ønsker at lede spildevand, drænvand eller overfladevand videre til en 

rørledning, skal man først søge om tilladelse til at medbenytte vandløbet hos rørledningens 

ejer eller kommunen.  

 

Du har ret til at dræne når følgende betingelser er opfyldt: 

 Bredejere til naturlige åbne vandløb kan dræne uden at søge om tilladelse. 

 Du må kun dræne til den nødvendige dybde for dyrkningen. 

 Uden brug af pumpe 

 Kun hvis der ikke skal ske uddybning eller andre ændringer af det åbne vandløb. 

 Kun hvis et eventuelt vandløbsregulativs bestemmelser om rørudløbets placering i 

forhold til bundkote kan blive overholdt (Du kan se regulativer for de kommunale 

vandløb på Kommunens hjemmeside på www.Hedensted.dk). 

Hvorfor kræver det tilladelse at være medbenytter? 

Rørledninger er dimensioneret efter de vandtilslutninger der var på rørlægningens tidspunkt. 

Det vil sige, at der ikke nødvendigvis er kapacitet i røret til yderligere vandføring. 

Brugerne af de eksisterende rør har allerede betalt for etableringen og er ansvarlige for 

vedligeholdet. De der allerede bruger rørledningerne har derfor en forventning om at 

rørledningerne kan aflede en vis mængde vand. Bliver der tilsluttet yderligere rør, kan dette 

derfor reducere den nuværende vandafledning.  

Tilslutning uden tilladelse kan medføre erstatningspligt for skader der sker opstrøms og 

nedstrøms, forårsaget af den reducerede vandføringskapacitet.  

 

Du skal altså søge tilladelse til at medbenytte rør og dræn, fordi de nuværende medbenyttere 

skal have mulighed for at tage stilling til: 

 Afstrømningsmæssige konsekvenser af at en ny medbenytter bliver tilsluttet. 

 Eventuelle krav om udgiftsfordeling i forbindelse med fremtidige 

vandløbsvedligeholdelser og anlægsarbejder. 

 Eventuelle krav om nødvendig større dimension for og regulering af rørledning.  

Kommunen skal vurdere konsekvenserne for vandløbenes afstrømning og miljø. Derfor skal du 

indsende en ansøgning til Kommunen, hvis du ønsker at medbenytte rør og dræn. Du kan 

finde en vejledning til ansøgningen på Kommunens hjemmeside. 

 


	158321

