Den 13. marts 2020

Folketingets Lovsekretariat
Christiansborg
1240 København K

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. S 789 stillet den 6. marts 2020 af Kristian Pihl
Lorentzen (V).
Spørgsmål nr. S 789
Hvad agter ministeren at gøre i anledning af de aktuelle oversvømmelser langs Gudenåen og
andre vandløb som følge af mange års mangelfuld vedligeholdelse, herunder med hensyn til
grødeskæring og bortgravning af aflejringer på bunden af vandløbene?
Svar
Jeg tager situationen med de mange oversvømmelser meget alvorligt. Jeg har blandt andet holdt
møde med borgmestrene langs Gudenåen om oversvømmelserne. Vandløbsforvaltningen er en
vigtig kommunal opgave, og regeringen vil gerne understøtte kommunernes arbejde med at
håndtere vandet.
Problemstillingen med øget behov for klimatilpasninger er dog bredere end vandløbsområdet.
Derfor vil regeringen udarbejde en samlet plan for klimatilpasning, der skal sikre en
sammenhængende og helhedsorienteret indsats mod konsekvenserne af klimaforandringerne og
hvor vandløbsområdet også vil indgå. En plan, der blandt andet sikrer en bedre koordination af
indsatsen i forhold kommunernes håndtering af stigende regnmængder, grundvand og
havniveau.
I forhold til vedligeholdelsen af vandløb, så er det kommunerne som vandløbsmyndighed, der har
ansvaret for at overholde bestemmelserne i vandløbsregulativerne, herunder bestemmelserne om
vedligeholdelse. Alternativt skal regulativerne ændres efter den procedure, der følger af
vandløbsloven. Kommunerne har stor erfaring med forvaltning af vandløbsloven, herunder
afvejning af de mange forskellige interesser, som er knyttet til vandløbene, og jeg har tillid til, at
kommunerne følger reglerne og overholder vandløbsregulativerne.
Det følger desuden af vandløbsloven, at hvis kommunerne ikke overholder deres
vedligeholdelsesforpligtelser efter vandløbsregulativerne, har enhver, der lider tab som følge af
den manglende opfyldelse af den forpligtelse, ret til erstatning.
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