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Kenn orienterede omkring regulativrevisionen i Kolding Kommune med udgangspunkt i Taps Åsystemet.
-

-

Beskrivelser af processen med det praktiske arbejde med at få de gamle regulativer
opdateret og ensrettet. Der er 7 regulativer for åsystemet som skal opdateres, og det
materiale der har ligget til grund for de gamle regulativer, har ikke alle steder været
fyldestgørende.
Beskrivelse af lovgivning omkring revisionen.
Generelle bestemmelser om vandløbet, - hvem gør hvad og hvornår, rettigheder og
pligter.
Beskrivelser omkring høring vedr. det opdaterede regulativ med mulighed for
høringssvar med rettelser og tilføjelser.
Hvis der skal ske en ændring i regulativet, skal der rejses en reguleringssag. Det er
ikke muligt blot at rette det ved regulativrevisionen.
Overordnet ved revisionen:

-

-

Der er valgt at anvende teoretisk geometrisk skikkelse- der skal sikre
vandføringsevnen.
Denne skikkelse er svær at kontrollere for lodsejere, men kommunen har materialer til
hurtig udrykning, hvis der opstår spørgsmål om den konkrete vandføring.
Det er vigtigt at vandføringen altid skal sikres.
Der blev også omtalt hvordan grødeskæring håndteres i de nye regulativer. Her
beskrives hvor der grødeskæres og i hvilket omfang.
Der vil blive afholdt informationsmøder for alle lodsejere til de forskellige Å-systemer.
Indkaldelser vil ske via E-boks, og der vil blive givet en generel information om
processen – som ved dette møde.
Kommunen vil også gerne holde særskilte møder med lodsejere vedr. konkrete
strækninger.
Regulativerne vil på sigt kunne ses på www.mitvandløb:dk

Fra lodsejere kom der indspil omkring:

-

Hvordan sikres afvanding til alle tider – og hvordan sikrer vi, at drænledninger ligger
over bundkoten så drænsystemer kan holde sig rene.
Vigtigt at det afklares hvem der har ansvar for væltede træer i forbindelse med vandløb
Bekymring omkring vedligeholdelse af brinker så vandafledning sikres.
Hvordan indpasses stigende nedbørsmængder og stigende afledning fra befæstede
arealer.

Fra lodsejere var der følgende forslag til de kommende info-møder.
-

Lav præsentationerne så det er praktikken der er i højsædet
Lav evt. en lille ”PIXI-BOG” med klare beskrivelser af processen
Fortæl omkring hvorfor regulativerne skal opdateres.
Vigtigt, at det er enkle og klare budskaber
Vær klar til mange praktiske spørgsmål – bl.a. om hvordan klimatilpasning vil blive
håndteret i og udenfor regulativer.
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