Miljø- og Energiudvalget

Punkt 13.

Godkendelse af offentlig høring af fællesregulativ
2019-039049
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender
At Miljø- og Energiforvaltningen sender forslag til fællesregulativ for offentlige vandløb i en offentlig
høringsproces på mindst 8 uger og
At kun de grænsevandløb, hvor der er enighed mellem de berørte kommuner om det enkelte vandløb
medtages.
Beslutning:
Godkendt.
Lars Peter Frisk var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Udarbejdelse af fællesregulativet er en del af en mere gennemgribende revision af vandløbsregulativerne i
Aalborg Kommune. Processen for revision af regulativerne er tidligere behandlet i Miljø- og Energiudvalget
på møder den 20.1.2016 (pkt. 6) Godkendelse af opklassificering af vandløb – principper og proces, den
2.11.2016 (pkt.8) Faseopdeling af regulativarbejdet og den 20.09.2017 (pkt. 9) Orientering om
regulativarbejdet.
Processen med revision af regulativerne er opdelt i et fællesregulativ for de offentlige vandløb i Aalborg
Kommune og i et teknisk regulativ, der specifikt gælder for det enkelte vandløb. Fællesregulativet vedtages
først og efterfølgende udarbejdes tekniske regulativer. Der er ca. 300 vandløbsregulativer, som
administreres af Aalborg Kommune. Regulativerne gælder for de ca. 930 km offentlige vandløb i Aalborg
Kommune.
Miljø- og Energiforvaltningen har udarbejdet et forslag til fællesregulativ for de offentlige vandløb i Aalborg
Kommune. Fællesregulativet er vedlagt som bilag 1 til dagsordensteksten. Som bilag til fællesregulativet er
vedlagt en redegørelse for regulativet samt en liste over hvilke vandløb, der er omfattet af fællesregulativet
(bilag 1.1 og 1.2.).
Fællesregulativet fastsætter generelle fællesbestemmelser for de offentlige vandløb, og omfatter
bestemmelser om:
-

Hegning, kreaturvanding og vandindvinding.
Arbejdsbælter og overkørsler langs vandløb.
Drænudløb, rørledninger mv.
Bygværker vedligeholdelse mv.
Bræmmer langs vandløb, beplantning
Ændringer af vandløbenes tilstand, forurening, beskadigelse og påbud.
Sejlads
Vedligeholdelse af vandløb, kontrolmetoder, grødeskæring, ansvar, byrder som lodsejere eller
brugere skal tåle mv.
Offentligt syn og lodsejerdeltagelse, revision af fællesregulativet.

Det tekniske regulativ omhandler specifikke bestemmelser for det enkelte vandløb, og omfatter
bestemmelser om:
-

Det enkelte vandløbs skikkelse (bredde, bundkoter og anlæg) eller vandføringsevne. Er
bestemmende for hvornår der er krav til oprensning af vandløbet.
Grødeskærings- hyppighed, omfang og metode.
Beskæring af brinkvegetation.
Særlige bestemmelser om sejlads, arbejdsbælter, beplantning mv.

Som grundlag for udarbejdelse af de tekniske regulativer beskrives plangrundlaget der gælder for det
enkelte område. Plangrundlaget omfatter bl.a. vandløbets målsætning fastlagt i vandområdeplanerne,
naturbeskyttelse, EF habitatsområder, okkerpotentielle områder, særlige bestemmelser i kommune- og
lokalplaner, grundvands- og drikkevandsinteresser.
Et led i regulativrevisionen er også klassifikation af vandløb – hvilke vandløb skal være private eller
offentlige. Denne proces vil køre sideløbende med revision af de tekniske regulativer.
Ved vedtagelse af fællesregulativet ophæves og erstattes de tilsvarende bestemmelser i de gældende
regulativer, tillægsregulativer og fællesregulativer fra de tidligere kommuner (Nibe, Sejlflod, Aalborg og Hals
kommuner) samt det tidligere Nordjyllands Amt. De enkelte regulativer er stadig gældende for de specifikke
forhold for det enkelte vandløb, indtil der er udarbejdet nye tekniske regulativer for vandløbet.
Med vedtagelse af fællesregulativet opnås en mere ensartet administration af de offentlige vandløb. Dette er
særlig relevant, efter at Aalborg Kommune i dag administrerer de tidligere kommunevandløb og
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amtsvandløb, hvis regulativer er udarbejdet af hhv. de fire tidligere kommuner og Nordjyllands Amt.
Vedtagelse af fællesregulativet vil også gøre det mere enkelt at revidere de tekniske regulativer.
Før vedtagelse af et regulativ, er der krav om mindst 8 ugers offentlig høring af forslag til regulativ, hvor
interessenter har mulighed for at komme med deres indsigelser til forslaget. Miljø- og Energiforvaltningen
foreslår, at forslag til fællesregulativ sendes i offentlig høring.

Inddragelse af interessenter i arbejdet med fællesregulativet
Der har været afholdt et offentligt møde den 15. februar 2017, hvor ca. 125 interesserede deltog og fik en
introduktion til Aalborg Kommunes arbejde med revision af vandløbsregulativerne.
I forbindelse med udarbejdelse af fællesregulativet er der nedsat en ekstern arbejdsgruppe, der har været
inddraget i processen. Arbejdsgruppen består af:
-

Ålaug nord og syd for fjorden
Danmarks Naturfredningsforening
Agri Nord og Landbo Nord
Foreningen Danske vandløb
Ferskvandsfiskeriforeningen

Arbejdsgruppen er sammensat således, at den enkelte lodsejer/borger kan se sig repræsenteret.
Der har været afholdt 2 møder med den eksterne arbejdsgruppe, og på baggrund af disse møder er der
løbende sket mindre tilpasninger af fællesregulativet. Efter tilpasninger er udkast til fællesregulativ forelagt
arbejdsgruppen med mulighed for kommentarer.
Arbejdsgruppens seneste kommentar og Miljø- og Energiforvaltningens til bemærkninger hertil fremgår af
brev, som er vedlagt som bilag 2 til dagsordensteksten. Miljø- og Energiforvaltningen har efterfølgende
foretaget rettelser i fællesregulativet på baggrund af de indkomne kommentarer.
Fællesregulativet er udsendt til de 4 nabokommuner: Rebild-, Vesthimmerlands-, Brønderslev- og
Jammerbugt kommuner. De 4 kommuner er blevet bedt om at tage stilling til, hvorvidt grænsevandløbene
skal medtages i fællesregulativet eller ej.
Fællesregulativet vil gælde for de vandløb, der er oplistet på bilag 1 til fællesregulativet. For de
grænsevandløb der ikke medtages i fællesregulativet gælder de generelle fællesbestemmelser i gældende
regulativ fortsat. Hvis et grænsevandløb ikke er omfattet af fællesregulativet, vil der ved udarbejdelsen af
regulativ for det enkelte vandløb blive taget stilling til hvorvidt de, for det specifikke vandløb, gældende
fællesbestemmelser skal ændres og evt. til fællesregulativets bestemmelser. Denne proces vil ske i
samarbejde med pågældende nabokommune.
Miljø- og Energiforvaltningen foreslår, at der kun medtages de grænsevandløb, som der er enighed om
mellem den enkelte nabokommune og Aalborg Kommune (der er ingen grænsevandløb som omfatter 3
kommuner). Bilag 1 og 3 til fællesregulativet vil blive opdateret i forhold til tilbagemeldinger fra
nabokommunerne, inden fællesregulativet sendes i offentlig høring.
Kompetencen til at vedtage vandløbsregulativer ligger ved Byrådet. I forbindelse med byrådsbehandlingen
vil Miljø- og Energiforvaltningen foreslå, at kompetencen til at redigere i bilag 1 og bilag 3 til fællesregulativet
gives til Miljø og Energiforvaltningen, da der kan være behov for at ændre disse bilag løbende.

Den videre proces
Inden forslag til fællesregulativ sendes i offentlig høring skal det være afklaret, hvilke grænsevandløb der
skal medtages.
Fællesregulativet sendes i en mindst 8 ugers offentlig høring, hvor der er mulighed for at komme med
kommentarer eller indsigelser til fællesregulativet.
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Eventuelle indsigelser til forslag til fællesregulativet vil blive vil bearbejdet af forvaltningen og forelagt Miljøog Energiudvalget med indstilling til at byrådet vedtager fællesregulativet.
Efter at byrådet har vedtaget fællesregulativet kan det endelig godkendes efter vandløbsloven.
Fællesregulativet træder i kraft når den 4. ugers klageperiode er udløbet.
Samlet vurdering
Fællesregulativet er første skridt i revision af vandløbsregulativer i Aalborg Kommune. Med vedtagelse af
fællesregulativet vil Aalborg Kommune få et bedre og ensartet administrationsgrundlag for de offentlige
vandløb.
Fællesregulativet indeholder generelle bestemmelser om administration og vedligeholdelse af offentlige
vandløb. Efterfølgende vil der løbende blive udarbejdet tekniske regulativer for de enkelte vandløb. De
tekniske regulativer indeholder specifikke bestemmelser for det enkelte vandløb.
Før fællesregulativet kan vedtages, er der krav om mindst 8 uges offentlighøring, hvor offentligheden kan
komme med bemærkninger til forslaget.
Inden forslag til fællesregulativ for de offentlige vandløb sendes i offentlig høring afklares, hvorvidt de enkelte
grænsevandløb skal være omfattet af fællesregulativet. Kun de grænsevandløb, hvor der er enighed mellem
nabokommune og Aalborg Kommune medtages.
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Bilag:
Bilag 1 Fællesregulativ 2019
Bilag 1.1 Redegørelse 2019
Bilag 1.2 Liste over vandløb omfattet af fællesregulativ
Bilag 2 Aalborg Kommunes svar til bemærkninger fra ekstern arbejdsgruppe
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