
Forslag om nedklassificering af Tilløb til 
Kærsmølle Bæk
Byrådet har 21. december 2020 besluttet at fremsende forslag om nedklassificering af en 

række vandløbet i høring hos de berørte lodsejere og andre interessenter.  

En nedklassificering af vandløb betyder, at vandløbet ændrer status fra offentlig til 

privat. Hvis forslaget vedtages, betyder det, at det fremover vil være dig og de andre 

lodsejere, der skal vedligeholde tilløbene til Kærsmølle Bæk – Anebjerg Bæk og Mølledal 

Bæk.

De strækninger, der foreslås nedklassificeret, er markeret på kortudsnittet nedenfor. 
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Hvorfor er vandløbet udpeget til nedklassificering?

Vandløb er opdelt i to klasser - offentlige og private. De offentlige vandløb skal kommunen 

vedligeholde, og de private vandløb skal lodsejerne vedligeholde. Ved vedligeholdelse 

forstås bl.a. grødeskæring, oprensning, rensning af brønde, spuling, rodskæring af rør og 

udskiftning af enkelte rør.

Om et vandløb er offentligt eller privat afhænger af, om vandløbet primært tjener private 

eller offentlige interesser. Vandløb med offentlig interesse er typisk vandløb, der modtager 

væsentlige mængder offentligt vand, vandløb med særlig fin naturværdi og vandløb med 

rekreative interesser. 

Offentligt vand kan være regnvand fra byer, spildevand fra spildevandsoverløb, 

udledninger fra renseanlæg og vejvand fra offentlige veje.

Offentlige vandløb kan nedklassificeres, altså overgå til privat vedligehold, hvis de 

hovedsageligt tjener private interesser. Omvendt kan de også opklassificeres, hvis det 

modsatte er gældende. Bestemmelserne for klassificering af vandløb fremgår af 

Bekendtgørelse nr. 838 af 27. juni 2016 om klassifikation og registrering af vandløb.

Hvad angår Anebjerg Bæk og Mølledal Bæk har vi vurderet, at de primært tjener private 

formål, idet der ikke udledes offentligt vand til vandløbene. Vandløbene vurderes desuden 

til ikke at have særlig fin naturværdi eller rekreativ interesse. Derfor er vandløbene

udpeget til nedklassificering. 

Klassifikationen ændrer ikke på ejerforholdet, men afgør kun hvem, der har 

vedligeholdelsespligten. Alle vandløb ejes af dem, der har grund ned til vandløbet, altså 

bredejerne. 

Hvordan skal vandløbet vedligeholdes?

De to vandløb er i dag omfattet af Regulativ for vandløb med stor miljømæssig interesse. 

Hvis det vedtages, at vandløbene skal nedklassificeres, bortfalder regulativet for den del, 

der vedrører Anebjerg Bæk og Mølledal Bæk.

I stedet skal du og de øvrige lodsejere vedligeholde vandløbet efter bestemmelserne for 

vedligehold for private vandløb i Silkeborg Kommune.

Vedligeholdelsen kan aftales indbyrdes mellem lodsejerne, men man vil som 

udgangspunkt have ansvaret for at vedligeholde den strækning, man selv ejer. 

http://silkeborgsektorplaner.viewer.dkplan.niras.dk/media/2759647/bestemmelser-for-vedligeholdelse-af-private-vandloeb.pdf
http://silkeborgsektorplaner.viewer.dkplan.niras.dk/media/2759647/bestemmelser-for-vedligeholdelse-af-private-vandloeb.pdf
http://silkeborgsektorplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/65#/16461
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Som lodsejer skal du sikre:

 at vandløbet kan aflede vand, så der ikke opstår gener og oversvømmelser hos 

andre lodsejere langs vandløbet. 

 at natur og miljø i vandløbet ikke lider skade.  

 at der ikke skæres vandplanter (grøde) i vandløbet. Sådan er det i dag, og den 

praksis skal fortsætte.

 at der søges om tilladelse hos Silkeborg Kommune, hvis du ønsker at foretage 

grødeskæring.

 at evt. rørlagte strækninger også vedligeholdes efter behov. Brønde bør efterses 

årligt. 

Vandløbet er registreret som beskyttet vandløb, jf. naturbeskyttelseslovens § 3, og det 

betyder, at der ikke må foretages tilstandsændringer i vandløbet, medmindre der opnås 

dispensation. Beskyttelsen af vandløbet ændres ikke ved nedklassificering.

Hvornår overdrages ansvaret for vedligeholdelse?

Hvis vedligeholdelsespligten overgår til lodsejere, vil det fremgå af den endelige afgørelse, 

hvornår overdragelsen af vandløbet vil gælde fra. Vi vurderer umiddelbart, at 

overdragelsen først kommer til at gælde fra 2022. 

Afgørelsen fremsendes til dig på et senere tidspunkt, og du vil i den forbindelse få 

mulighed for at klage over nedklassificeringen.

Vandløbet bliver opmålt inden overdragelse. Hvis opmålingen viser, at der er væsentlige 

sandaflejringer i vandløbet, vil kommunen foretage oprensning af de konkrete strækninger 

i de tilfælde, hvor der kan opnås dispensation.

Mulighed for at indsende høringssvar 

Du har mulighed for at sende bemærkninger til forslaget om at nedklassificere vandløbet. 

De vil indgå i vurderingen af, om forslaget skal vedtages eller ej. 

Evt. bemærkninger skal sendes til vand@silkeborg.dk senest 19. februar 2021. 

Behandling af personoplysninger

Silkeborg Kommune behandler oplysninger om dig for at kunne behandle sag om 

nedklassificering af vandløb. Ønsker du at vide mere om, hvordan vi passer på dine 

oplysninger, og hvilke rettigheder du har, kan du læse mere på denne hjemmeside: 

https://oplysningsbrev.silkeborg.dk/vandloeb

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. 89 70 14 23 eller e-mail 

vand@silkeborg.dk

mailto:vand@silkeborg.dk
https://oplysningsbrev.silkeborg.dk/vandloeb
mailto:vand@silkeborg.dk
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Venlig hilsen

Teknik- og Miljøafdelingen

Silkeborg Kommune 

Dette brev er fremsendt til lodsejere ved de 2 tilløb til Kærsmølle Bæk. Desuden er Velas 

(LMO), Danmarks Sportsfiskerforening, Silkeborg Forsyning, Skanderborg Kommune, 

lokalrådet, Miljøstyrelsen samt Danmarks Naturfredningsforening orienteret om forslaget 

om nedklassificering. 
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