Vandløb - Information om medbenyttelse
Vejledning til ansøgning om medbenyttelse

Hvornår skal der søges om tilladelse til medbenyttelse?
Bestemmelsen om medbenyttelse gælder for alle nye tilslutninger til rørledninger, pumpekanaler og
gravede kanaler.
Tilladelsen skal være indhentet, inden anlægsarbejdet sættes i gang.
Bestemmelsen kan ikke bruges på forhold, der har eksisteret gennem længere tid.

Hvorfor skal der søges om tilladelse til medbenyttelse?
Når du gerne vil medbenytte en eksisterende rørledning, vil du komme til at påvirke de, der allerede
leder vand til rørledningen.
Du kan læse mere om, hvorfor du skal søge om tilladelse til medbenyttelse i ”Information om
medbenyttelse - Generel information om medbenyttelse.”

Hvordan søger man om en medbenyttelsestilladelse?
Skemaer til ansøgningen om medbenyttertilladelse rekvireres hos Silkeborg Kommune. Du får 3
skemaer, som skal udfyldes med alle nødvendige oplysninger om:
1. Baggrundsoplysninger
Her skal du skrive navn og adresse samt beskrive de faktiske forhold, sådan som de er, inden
anlægsarbejdet skal udføres.
2. Projektskema
Her skal du beskrive det, som du ønsker at ønskes etableret eller bygget og du skal beskrive
hvordan det skal tilsluttes eksisterende rørledninger.
De økonomiske forhold, herunder de berørte parters økonomiske krav, skal med på dette skema.
3. Naboerklæringer
Her skal du forelægge de berørte naboer dit projekt for at opnå deres accept og eventuelle krav
samt deres underskrift. Du skal selv indhenter naboerklæringerne.
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Du har ikke krav på at slutte dig på en rørledning, så hvis der ikke kan opnås enighed med naboer,
kan du blive nødt til at finde en anden løsning.
De udfyldte skemaer (ansøgningsskema, projektskema med kortbilag og naboerklæringer) sendes til
Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune. Der kan også blive tale om, at ansøger skal
fremsende supplerende oplysninger til belysning af projektet.
Du skal selv indhente øvrige tilladelser f.eks. udledningstilladelse efter andre love, f. eks.
Miljøbeskyttelsesloven.

Hvordan behandler Silkeborg Kommune en ansøgning om medbenyttelse?
Den indsendte ansøgning og projekt vurderes.
Et projekt skal være fuldt belyst, før vandløbsmyndigheden kan behandle det. Ansøger kan derfor
blive anmodet om fremskaffelse af yderligere oplysninger.
En ansøgning om medbenyttelse kræver 2 afgørelser:
•

Først skal der træffes afgørelse om de økonomiske forhold. De økonomiske spørgsmål skal
afklares og eventuelle klager skal afgøres, før sagen kan blive behandlet videre.

•

Derefter skal der træffes afgørelse om selve udformningen af det påtænkte anlæg og dets
tilslutning til rørledningen eller kanalen.

Begge afgørelser skal gives 4 ugers klageperiode, så de berørte parter kan klage over afgørelserne.

De økonomiske spørgsmål
Eventuelle økonomiske spørgsmål skal afklares, før vandløbsmyndigheden kan træffe afgørelse om
selve medbenyttelsen.
Der kan være tale om både bidrag til anlægsudgifter, partsfordelinger i fremtidig vedligeholdelse og
erstatninger ved tab som medbenyttelsen medfører. Det er vigtigt, at de berørte parter kan blive
enige om de økonomiske spørgsmål.
Hvis den eksisterende rørledning ikke kan føre vandet fra dit anlæg, kan du eventuelt udarbejde et
reguleringsprojekt for rørledningen, så vandføringsevnen øges.
Vandløbsmyndigheden kan træffe afgørelse om de økonomiske forhold, og afgørelser kan påklages
inden for 4 uger til taksationsmyndighederne.
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Tilslutning til vandløbet.
Når de økonomiske spørgsmål er afklaret, kan der træffes afgørelse om selve tilslutningen til det
rørlagte vandløb.
Såfremt der kan gives tilladelse til medbenyttelse sendes et udkast til tilladelse med vilkår til
ansøger og til de berørte bredejer for eventuelle bemærkninger.
Tilladelsen vedlagt projektet offentliggøres ved annoncering med de lovpligtige 4 ugers klagefrist.
Anlægsarbejdet kan først igangsættes efter klagefristens udløb, og kun såfremt der ikke er
indkommet klager. Indkomne klager skal behandles i Natur- og Miljøklagenævnet.
Vandløbsmyndigheden kan give afslag på medbenyttelse. Der vil også ved afslag blive givet 4 ugers
klageperiode.

Hvilke love handler om medbenyttelse?
Vandløbsloven. Lovgivningen kan findes på biblioteket eller på www.retsinformation.dk

Her kan hentes yderligere oplysninger.
Natur og Miljø, Teknik og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg. Telefon: 89 70 10 00, E-mail:
teknisk@silkeborg.dk
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