
 
 

5.3 Etablering af digitalt vandløbsregulativ 

Initiativets indhold 

Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange 

dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne skal efter lovgivningen finde en balance mellem 

vandafledning og naturbeskyttelse. Denne balance beskrives i vandløbsregulativer, hvor 

bestemmelser om benyttelse og beskyttelse nedfældes. Vandløbsregulativerne revideres 

løbende, typisk hvert 15. år.   

  

Regeringen har igangsat et udvalgsarbejde, der stiller ændrede krav til kommunernes 

vandløbsvedligeholdelse. KL har rettet henvendelse til regeringen om at overveje en ændring 

af vandløbsloven i forbindelse med klimatilpasning af byerne. Implementering af disse initiativer 

kræver revision af vandløbsregulativerne, der bl.a. indbefatter møder og forhandlinger med 

lodsejere/landmænd og naturinteressenterne langs hvert enkelt vandløb. På landsplan vil det 

dreje sig om tusindvis af revisioner de kommende år.  

  

Lodsejere/landmænd og borgere har på nuværende tidspunkt adgang til 

vandløbsregulativernes tekst (pdf), men ikke til den specifikke information, der vedrører deres 

matrikler, og kun sjældent via kort på kommunernes hjemmesider. Kommunernes opgave med 

revision og kommunikation af vandløbsregulativerne vil gå hurtigere, hvis regulativerne for hver 

vandløbsstrækning skabes og formidles via én samlet digital proces og med regulativer, der i 

højere grad er digitale. Dette har samtidig betydning for det planlagte vand- og klimadataprojekt 

i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for perioden 2016-2020.   

  

Projektets formål er at give kommunerne mulighed for at:  

• Indeksere og digitalisere vandløbsregulativerne og de regler, der gælder for de 

enkelte vandløbsstrækninger  

• Samle regulativtekst og specifik information for hver vandløbsstrækning i ét 

digitalt system  

• Udstille disse samlede data for borgerne   

• Integrere disse data med øvrige fagsystemer, ESDH-systemer og andre 

offentlige vand- og klimadata.  

  

Projektet forventes foreløbigt at have to etaper:   

Trin 1: Der udarbejdes en foranalyse af behov, forretningsmodel og businesscase for projektet. 

Alt afhængig af foranalysens resultater igangsættes trin 2    

Trin 2: Der udvikles en kravspecifikation for etablering af et fælleskommunalt, digitalt 

vandløbsregulativ, baseret på den fælleskommunale rammearkitektur med henblik på 

efterfølgende udbud eller dialog med markedet.  

  

Initiativet skal støtte den overordnede gevinst, der bl.a. vil være forbundet med en øget 

transparens i kommunernes forvaltning samtidig med et kvalitetsmæssigt løft i en række 

kommuners arbejde med vandløbsregulativerne.   

  

Organisering og tidsplan  

Initiativet forankres i KL. Der etableres en styregruppe for initiativet med kommunale 

repræsentanter. Trin 1 i initiativet har en tidshorisont frem til medio  



 
 

2017. Der tages herefter nærmere stilling til udformning af trin 2.   

 


