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Miljø- og Energiudvalget
Sagsbeskrivelse
Hvert år modtager Miljø- og Energiforvaltningen henvendelser fra lodsejere, som oplever at vandløb løber
over eller at vandløbene ikke kan fjerne vand fra markerne. Problemerne for lodsejerne kan være
håndgribelige med tab af afgrøder og dermed udbyttetab eller ligefrem at høsten mistes på nogle arealer.
Der kan derfor hos lodsejere opstå et ønske om, at Aalborg Kommune foretager yderligere
vandløbsvedligehold for at lede vandet væk. Det kan ske ved f.eks. opgravning eller grødeskæring.
Miljø- og Energiforvaltningen vurderer i hvert enkelt tilfælde om der er baggrund for at sætte tiltag i værk.
Vurderingen sker ud fra Vandløbsloven, der både skal sikre miljø og natur - og behovet for vandafledning.
For de offentlige vandløb, som kommunen skal vedligeholde, er der vedtaget vandløbsregulativer. De
beskriver, hvordan det enkelte vandløb skal vedligeholdes for at sikre en bestemt vandafledning. Det er ikke
det samme som, at vandløbene ikke løber over ved kraftig regn. Vandløbsregulativerne beskriver således
praktisk og juridisk det niveau af vandløbsvedligehold, som kommunen er forpligtet til overfor lodsejeren. Der
er altså ikke krav om, at tilstødende marker skal være tørre. Indenfor de rammer har Aalborg Kommune i
årevis arbejdet på at forbedre miljø- og naturtilstanden.
Aalborg Kommune har aftaler med forskellige entreprenører om at udføre arbejdet og Aalborg Kommune
fører tilsyn med kvaliteten af entreprenørernes arbejde.
På det årlige offentlige syn kan alle med interesse i vandløbenes tilstand, både afvandings- og miljømæssigt,
deltage. Her kan deltagere fremføre mangler og forslag i øvrigt. Ligeledes besvarer Miljø- og
Energiforvaltningen mange direkte henvendelser fra lodsejere. Heraf fører mange til en begrundet indsats.
Er lodsejer efter drøftelse med Miljø- og Energiforvaltningen ikke enige, så kan Miljø- og Energiforvaltningen
træffe en afgørelse efter vandløbsloven. Denne afgørelse kan lodsejer påklage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet og dermed få prøvet om afgørelsen er korrekt.
Forvaltningen modtager også jævnligt erstatningskrav fra lodsejere med krav om økonomisk kompensation
for oversvømmede marker og tabt indtægt for lodsejeren. Det udløser en sag hos taksationskommissionen.
Der sker altid en individuel behandling af sagerne. Er vandløbsregulativet ikke overholdt og giver det
anledning til problemer for natur, miljø eller afvanding sætter forvaltningen tiltag i gang. Men det afgørende
er her at vurdere, hvad der er kommunens forpligtigelse og hvad der ikke er. Forvaltningen skal i forvejen
være yderst påpasselig for at strække midlerne til det lovmæssige vandløbsvedligehold.
Ønsker lodsejere f.eks. en uddybning eller et andet profil i et vandløb, hvor vandløbsregulativet er overholdt,
så kan lodsejerne ansøge kommunen om tilladelse til et reguleringsprojekt. Dem, som får gavn af
reguleringsprojektet skal selv bekoste både ansøgningsmateriale og udførelse. Ændringen skal selvfølgelig
kunne leve op til kravene i Vandløbsloven.
Af hensyn til at kunne servicere de lodsejere og de opgaver, hvor behovet er størst må vi fra tid til anden
takke nej tak til deltagelse i lodsejermøder og opgaver. Men alle har mulighed for at få vejledning og en
drøftelse med forvaltningen – og eventuelt en afgørelse efter Vandløbsloven.
Samlet vurdering
Henvendelser fra lodsejere om manglende vandløbsvedligehold vurderes af forvaltningen. Vurderingen sker
med udgangspunkt i Vandløbsloven og vandløbsregulativet for det pågældende vandløb.
Lodsejere kan for egen regning ansøge om et reguleringsprojekt, hvis de ønsker noget andet end det som
vandløbsregulativet foreskriver.
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