
Hvornår har du sidst renset din grøft, 
vandløb eller drænledning? 

Flere sommerhusområder i Halsnæs kommune, har de sidste par år, gentagende 

gange været plaget af oversvømmelser i forbindelse med store nedbørsmængder. 

Dette med meget uheldige følgevirkninger for mange sommerhusejere. I de 

områder hvor der findes grøfter, vandløb og drænledninger, er den enkelte 

grundejer forpligtet til at undersøge om disse er private og dermed omfattet af en 

vedligeholdelses pligt, eller de er kommunale. De offentlige vedligeholdes af 

kommunen. Hvis du som grundejer har en grøft eller et vandløb på din grund og 

ikke er bekendt med om den er privat, kan du bl.a. undersøge om den er tinglyst på 

din grund, eller du kan søge oplysning om det i kommunen. Hvis grøften kun tjener 

som afvanding af egen ejendom, har man ikke pligt til vedligeholdelse. Men ofte 
løber grøfter og vandløb over flere ejendomme og føre vand fra større arealer, og så 

har man ifølge vandløbsloven pligt til at vedligeholde den strækning, der er på egen 

ejendom. Man skal yderlig være opmærksom på, at man har pligt til at modtage 

vand fra højere liggende grunde. Man må derfor ikke blokere dræn eller opstamme 

grøfter og vandløb, så vandet fra andre grunde ikke kan komme videre. Ligger 

vandløbet i skel deles vedligeholdelsen mellem de to grundejere. Konstatere du, at 

vandet fra grøft, vandløb eller dræn på din grund ikke kan løbe videre i systemet ind 

på naboejendommen, må du rette henvendelse til ejeren af ejendommen. Opstår 

der uenighed om vedligeholdelsen, kan du kontakte kommunen som er 
vandløbsmyndighed for private vandløb. For at undgå fremtidige store 

oversvømmelser, bør den enkelte grundejer snarest bringe de grøfter, vandløb og 

drænledninger, som man er pligtig til, i orden. Dette både af hensyn til egen 

ejendom men sandelig også af hensyn til de øvrige grundejere og miljøet. Nærmere 

retningslinjer kan hentes hos Halsnæs kommune og i vandløbsloven. 

Vedligeholdelsesbestemmelser for de offentlige vandløb er beskrevet i 

vandløbsregulativet.  

 

 


