
Oversigt over udtale-, høring- og klagemulighed i vandløbssager

Lovgivning Udtalelse/
godkendelse

Høring/offentliggørelse Afgørelse Klage

Offentlige vandløb

- Vandløbsregulering

Bek. om 
vandløbsregulering og 
- restaurering m.v. 
1436 af 11/12/2007. 
(Kapitel 2)

§ 12, stk. 2:
Vandløbsmyndigheden kan 
indhente yderligere 
oplysninger, som har 
betydning for vurderingen af
projektet. 

Yderligere oplysninger fra 
eks. Lodsejer, DN, DK 
Sportsfiskerforbund og evt 
øvrige interessenter i større 
sager, hvis relevant.

Praksis:14 dage for 
indgivelse. 

§ 14: 
Udtalelse indhentes hos 
interesserede myndigheder, 
evt nabokommuner (§ 13) 
mv. 

Interesserede myndigheder 
er dem som administrerer 
naturbeskyttelsesloven, 
miljøbeskyttelsesloven, 
vandforsyningsloven eller 
fiskeriloven.

Praksis:14 dage for 
indgivelse. 

§ 15:
Offentliggørelse af projektet.

Frist for indsigelse er 4 uger.

Praksis: orientering af 
lodsejere. 
Info til øvrige interesserede.

§ 15, stk. 2: 
Offentliggørelse kan ske 
udelukkende på 
vandløbsmyndighedens 
hjemmeside. 

Praksis: info om høring af 
projekt i ugeposten med link
til hjemmeside. 

§16: 
Der kan afholdes offentligt 
møde. 

§17:
§14-16 kan fraviges i sager 
om nye vandløb (§ 5) og 
broer samt overkørsler ol. (§
9)

§ 18:
Vandløbsmyndigheden skal 
ved sin afgørelse tage 
hensyn til samtlige 
vandløbsinteresser og 
miljømæssige målsætninger.

§ 19:
Vandløbsmyndigheden kan 
først godkende et projekt, 
når der foreligger evt. 
tilladelse eller godkendelse 
efter 
naturbeskyttelsesloven, 
miljøbeskyttelsesloven, 
vandforsyningsloven eller 
fiskeriloven.

Vandløbsmyndigheden 
træffer afgørelse efter de 4 
ugers offentlighedsperiode. 

Vandløbsloven
§ 75
Vandløbsmyndighedens 
afgørelse meddeles skriftligt
til ansøger, berørte 
myndigheder,  
privatpersoner med 
individuel interesse samt 
klageberettigede 
organisationer.
  

§ 30, stk. 1:
Afgørelser kan påklages efter 
vandløbslovens kapitel 16. 

§ 30, stk. 2:
DN og DK Sportsfiskerforbund 
kan påklage afgørelser om 
regulering (§ 3), sænkning af 
vandstand i søer (§ 4) og 
restaureringssager (§ 26).

§ 31, stk. 1:
Vandløbsmyndigheden kan i 
sager om nye vandløb (§5 ), 
broer samt overkørsler ol. (§ 
9) og § 17 meddele tilladelse 
til påbegyndelse uanset om 
afgørelsen er påklaget. 

Vandløbsloven
§ 84, stk 1:
Afgørelse kan påklages af 
1) den afgørelsen er rettet til. 
2) enhver med individuel 
interesse i sagens udfald.

§ 84, stk 4:
DN og DK Sportsfiskerforbund 
kan påklage visse større sager
efter kap. 6 (regulering og 
anlæg af nye vandløb), kap. 7 
(vandløbsvedligeholdelse) og 
kap. 8 (vandløbsrestaurering).



Lovgivning Udtalelse/
godkendelse

Høring/offentliggørelse Afgørelse Klage

Offentlige vandløb

- Vandløbsrestaurering

Bek. om 
vandløbsregulering og 
- restaurering m.v. 
1436 af 11/12/2007. 
(Kapitel 7)

§ 25, stk. 2:
Forslaget sendes samtidig 
med § 25, stk. 1 til udtalelse
hos berørte myndigheder 
evt nabokommuner (§24, 
stk. 1) og til de 
klageberettigede 
organisationer. 

Frist for udtalelse er 8 uger.

Interesserede myndigheder 
er dem som administrerer 
naturbeskyttelsesloven, 
miljøbeskyttelsesloven, 
vandforsyningsloven eller 
fiskeriloven.

Klageberettigede 
organisationer: DN og DK 
sportsfiskerforbund. 

§ 25, stk. 1:
Fremlægges for 
offentligheden til 
gennemsyn i mindst 8 uger

Fremlæggelsen kan ske 
udelukkende på 
vandløbsmyndighedens 
hjemmeside.

Bredejer og andre 
interesserede underrettes 
skriftligt. 

Praksis: orientering af 
lodsejere. 
Info til øvrige interesserede.

Frist for udtalelse er 8 uger.

Praksis: info om høring af 
projekt i ugeposten med link
til hjemmeside. 

§ 25, stk. 4:
Der kan afholdes et 
offentligt møde. 

§ 26, stk. 1: 
Efter 
fremlæggelsesperiodens 
udløb, afgør 
vandløbsmyndigheden om 
restaureringsprojektet skal 
vedtages under 
hensyntagen til de 
indsigelser og 
ændringsforslag, der måtte 
være fremkommet.

§27, stk. 1: 
Vandløbsmyndigheden kan 
først godkende et projekt, 
når der foreligger evt. 
tilladelse eller godkendelse 
efter 
naturbeskyttelsesloven.

§ 30, stk. 1:
Afgørelser kan påklages efter 
vandløbslovens kapitel 16. 

§ 30 stk. 2:
DN og DK sportsfiskerforbund 
kan påklage afgørelser om 
regulering (§ 3), sænkning af 
vandstand i søer (§ 4) og 
restaureringssager (§ 26).

Vandløbsloven
§ 84, stk 1:
Afgørelse påklages af 
1) den afgørelsen er rettet til. 
2) enhver med individuel 
interesse i sagens udfald

§ 84, stk 4:
DN og DK sportsfiskerforbund 
kan påklage visse større sager
efter kap. 6 (regulering og 
anlæg af nye vandløb), kap. 7 
(vandløbsvedligeholdelse og 
kap. 8 (vandløbsrestaurering).



Lovgivning Udtalelse/
godkendelse

Høring/offentliggørelse Afgørelse Klage

Offentlige vandløb 

-  regulativ 
udarbejdelse

Bek. 1437 om 
regulativer for 
offentlige vandløb 
11/12/2007

§ 6, stk. 2:
For de vandløb der er nævnt
i Vandløbsloven
§ 12, stk. 4: skal NST 
godkende forslaget inden 
endelig vedtagelse. 

Vandløbsloven
§ 12, stk. 4: 
Offentlige vandløb som er 
omfattet af vandplanerne og
hvor der skal ske ændret 
vedligeholdelse. 

Praksis:14 dage for 
indgivelse. 

§ 5, stk. 1:
Forslag til regulativ 
fremlægges offentligheden 
til gennemsyn i mindst 8 
uger. Meddeles i stedlige 
blade.

Offentliggørelse kan ske 
udelukkende på 
vandløbsmyndighedens 
hjemmeside.

Praksis: info om høring af 
projekt i ugeposten med link
til hjemmeside. 

Praksis: orientering af 
lodsejere. 
Info til øvrige interesserede.

§ 5, stk. 2:
Med samme indsigelsesfrist 
sendes forslaget til berørte 
myndigheder: 
naturbeskyttelsesloven, 
miljøbeskyttelsesloven, 
vandforsyningsloven og 
fiskeriloven.

§ 5, stk. 3:
Der kan afholdes offentligt 
møde. 

§ 6:
Efter 
fremlæggelsesperiodens 
udløb, vedtager 
vandløbsmyndigheden 
regulativet under 
hensyntagen til de 
indsigelser og 
ændringsforslag, der måtte 
være fremkommet 

§7, stk. 1: 
Offentliggørelse om 
regulativets vedtagelse i 
stedlige blade.  

Vandløbsloven
§ 84, stk. 1:
Afgørelse påklages af 
1) den afgørelsen er rettet til. 
2) enhver med individuel 
interesse i sagens udfald

§ 84, stk. 2:
Afgørelse vedr. regulativer kan
påklages af lokale foreninger 
og organisationer med 
væsentlig interesse samt  
landsdækkende foreninger og 
organisationer, hvis 
hovedformål er beskyttelse af 
natur og miljø. 

§ 84, stk. 4:
DN og DK sportsfiskerforbund 
kan påklage visse større sager
efter kap. 6 (regulering og 
anlæg af nye vandløb), kap. 7 
(vandløbsvedligeholdelse og 
kap. 8 (vandløbsrestaurering) 

 



Liste over 
myndigheder samt 
ufuldstændig liste 
over øvrige 
interessenter

NaturErhvervstyrelsen 

Nyropsgade 30
1602 København V

Email: 
mail@naturerhverv.dk

CVR: 20814616

Danmarks 
Naturfredningsforening

Masnedøgade 20
2100 København Ø

CVR: 60804214

Danmarks 
Naturfredningsforening - 
Gribskov afd. 

Markildevej 3, 1. 1.
3200 Helsinge

CVR: 33450591

Danmarks 
Sportsfiskerforbund

Skyttevej 5
7182 Bredsten

CVR: 37099015

Vandløbslaug for offentlige 
vandløb i Gribskov Kommune 

Almevej 85
3230 Græsted

CVR: 35729399

Pøle å Vandløbslaug Helsinge 
Sportsfiskerforening

Esrum Ålaug DOF Friluftsrådet

Museum Nordsjælland Naturstyrelsen, 
Nordsjælland


