
Postadresse: Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde

Kurator 
Advokat Søren Christensen Volder 
Værkmestergade 2
80000 Århus C.

Administrativ forlængelse af tidligere tilladelse.

Tidligere tilladelse til indvinding af grundvand tilhørende ejendom nr. 573-
0030176.

Varde Kommune forlænger administrativt tilladelserne til markvanding til den 
26, november 2022 henhold til lov om vandforsyningError! Bookmark not defined.. 
Ønskes boringen sløjfet skal dette gøres af en brøndborer med A bevis i 
henhold til brøndborerbekendtgørelsen1.

Den tidligere tilladelse givet af Ribe Amt den 25-09-2005. måned år Sags nr. 8-
77-23-1-573-41-96 

DGU nr. 121.300 tilladt mængde 24.00 m³

DGU nr. 121.526 tilladt mængde 20.000 m³

DGU nr. 21.527 tilladt mængde 29.000 m³

Lovgrundlag og klagevejledning
Tilladelsen er givet efter vandforsyningsloven2, §§ 20 og 21, med senere 
ændringer og kan ifølge §§ 75 og 77 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter at Varde Kommune har givet tilladelsen og 
offentliggørelsen på Varde Kommunes hjemmeside. www.vardekommune.dk 

Varde Kommune opretter klage for dig i den nye klageportal til Natur- og 
Miljøklagenævnet på www.nmkn.dk. 

Du kan også vælge at indgive en evt. klage direkte til Natur- og 
Miljøklagenævnets Klageportal. Adgang til Klageportalen sker ved indtastning via 
Borger.dk eller Virk.dk

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, at der 
indbetales et gebyr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og 
Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klageportalen sender automatisk 
et klagegebyr til dig.

1 Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, nr. 915 af 27/06/2016
2 Lov om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven) nr. 22/02/2018
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Ønskes afgørelsens gyldighed prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter 
tilladelsens dato.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis der er noget du ønsker belyst.

Venlig hilsen

_________________
Hardy Skov
Miljømedarbejder

Kopi til:
Miljøstyrelsen og Fødevareministeriet mst@mst.dk
Danmarks Narurfredningsforening Varde dnvarde-sager@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund. post@sportsfiskerforbundet.dk
Forbrugerrådet fbr@fbr.dk
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