
Vandløb 
Fejl ved dræn og rørlagte vandløb 

 



Hvad er et vandløb?  
Vandløb i vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler,  

rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. 

 

Hvor ligger de rørlagte vandløb? 

Som hovedregel ligger de større rørlagte vandløb i det oprindelige 
vandløbs leje, dvs. lavest liggende strækning i terrænet. 

Brønddæksler viser, hvor rørledningerne ligger. 

Bredejerne bør have det oprindelige projektmateriale, som viser rør-
ledningernes beliggenhed. 

Desuden kan der eventuelt findes oplysninger hos vandløbsmyndig-
heden, landinspektøren og landsarkivet.  
 

Hvordan undersøges for mulige fejl i de rørlagte vand-

løb? 

Man kan selv undersøge følgende: 

 Hvor gamle er rørene 

 Hvilken type rør er anvendt 

 Er rørledningen blevet repareret eller spulet for nyligt 

 Danner rørledningen skarpe knæk 

 Er rørudløbet frit 

 Er rørledningen blevet spulet for nylig 

 Er der våde pletter eller små søer i lavninger 

 Er der opstået huller i jorden over ledningen 

 Er der højdeforskelle på vandspejlet i to brønde på vandlø-
bet 

 Er brøndene fyldt med sand eller jord 

 Står der træer over ledningen 

 Løber rørledningen gennem mosejord eller anden ustabil 
jordbund 

 Kan rørledningen have sat sig på delstrækninger 

 Ligger rørledningen i pløjelaget 

 Er jorden frossen 



 Har der været foretaget reparationer af eller foretaget gra-
vearbejder i nærheden af rørledningen for nylig 

 Er der tilsluttet dræn, tagvand o.l. til rørledningen for nyligt  
 

Entreprenører har mulighed for at foretage: 

 TV-inspektioner 

 Etablering af brønde 

 Spulinger 

 Rodskæring 

 Udskiftning af delstrækninger 

 

Hvem vedligeholder de rørlagte vandløb? 
 
Private rørlagte vandløb. 

Enhver form for vedligeholdelse udføres og betales af de enkelte 
bredejere.  

 

Udskiftning af enkelte rør og udskiftning af længere strækninger med 
nye rør i samme beliggenhed og koter og med samme diameter be-
tragtes som reparation og er dermed en del af vedligeholdelsen. 

 

Udskiftning af rørledninger til anden beliggenhed og/eller anden dia-
meter er at betragte som reguleringer, som skal godkendes af vand-
løbsmyndigheden. 

 

Offentlige rørlagte vandløb. 

Almindelig vedligeholdelse udføres og betales af vandløbsmyndighe-
den. 

Udskiftning af enkelte rør indgår i vedligeholdelsen. 

  

Udskiftning af længere strækninger med nye rør med samme belig-
genhed og koter og med samme diameter samt udskiftning til anden 



beliggenhed og/eller anden diameter er at betragte som reguleringer, 
som skal godkendes af vandløbsmyndigheden. De berørte bredejer 
skal deltage i betalingen. 

 

Hvilke love handler om vandløbsvedligeholdelse?  
Vandløbsloven samt bekendtgørelse om vandløbsregulering og –

restaurering. Lovgivningen kan findes på biblioteket eller på 

www.retsinformation.dk  

 

Yderligere oplysninger 

 

Langeland Kommune 

Infrastruktur 

Fredensvej 1 

5900 Rudkøbing 

Telefon 63 51 60 00 

www.langelandkommune.dk 


