
Postadresse: Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde

Torben Lykke Ellegaard og
Tove Ellegaard
Hindsigvej 4
6800 Varde

Afslag og påbud efter naturbeskyttelsesloven og påbud i henhold til 
vandløbsloven vedr. ulovlig regulering af vandløbet V63 og ændring af 
terræn- og afvandingsforhold på tilstødende engarealer.

Varde kommune har fremsendt partshøring til dig den 24. september 2021. 

Du har i forbindelse med partshøringen ikke fremsendt bemærkninger eller 
ansøgning om en retslig lovliggørelse af den aktuelle tilstand. 

Afgørelse i henhold til vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven

Varde Kommune har besluttet, at der ikke kan gives lovliggørende dispensation 
fra naturbeskyttelsesloven §3 til den foretagne regulering af vandløbet, gravning 
af grøfter og deponering af materiale på det naturbeskyttede engareal. 

Varde kommune kan på dette grundlag ikke retligt lovliggøre den foretagne 
regulering efter jf. vandløbsloven jf. §19iii.

Påbud
Som følge heraf påbyder Varde Kommune dig som lodsejer til vandløbet V63 og 
ejer af matr.nr. 28k, Stundsig by og matriklerne 2a og 6 Gunderup By, Horne, at 
reetablere vandløbet og engarealet i henhold til de kompenserende tiltag i 
vedlagte bilag 1. 

Reetableringen skal være udført senest den 1. maj 2022.

Arbejdskørsel i forbindelse med reetableringen må ikke forårsage yderligere 
skader på engarealet og skal om nødvendigt gennemføres ved brug af 
køreplader. 

Du bedes meddele når vandløbet og engen er reetableret. 

Når reetableringen er udført, er det Varde Kommunes vurdering, at forholdene 
er lovliggjort i forhold til vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven.

Begrundelse
Der er sket en væsentlig ændring af tilstanden i det beskyttede vandløb og i terræn- og 
afvandingsforholdene på den beskyttede eng, hvilket er en overtrædelse af naturbeskyttelseslovens 
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§3 stk. 1. Der er ikke ansøgt om en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til denne ændring og 
Varde kommune vurderer ikke, at forholdet kan lovliggøres med en efterfølgende dispensation jf. 
naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2.

Den foretagne oprensning er at betragte som en ulovlig regulering af vandløbet jf. vandløbsloven § 
16 og §17 i. Reguleringen af vandløbet har væsentligt ændret vandløbets skikkelse hvad angår 
dybde, bund bredde bundsubstrat og brinkanlæg. Der er ikke ansøgt og indhentet tilladelse hos 
kommunen. Jævnfør vandløbsloven § 19iii vil en godkendelse af et reguleringsprojekt forudsætte en 
forudgående afgørelse efter naturbeskyttelsesloven m.fl. 

Redegørelse
Varde kommune har ved tilsyn den 16. december 2020 konstateret, at der er foretaget opgravning og 
uddybning af det private vandløb V63, tilløb til Gunderup Bæk. Det opgravede materiale er oplagt på 
§3 beskyttede engarealer langs vandløbet, på matr.nr. 28k, Stundsig by og matriklerne 2a og 6 
Gunderup By, Horne. 

Varde kommune har den 17. december 2020 kontaktet og opfordret dig til at fremsende en 
redegørelse for opgravningen.  Du har i mail af 10. januar 2021 meddelt, at du har foretaget den 
konkrete oprensning.

Varde kommune har fremsendt parthøring og varslet påbud i sagen den 24. september 2021. I 
partshøringen er der redegjort for lovovertrædelsen og Varde kommunes registreringer. 

Administrative forhold
Afslaget på lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelseslovens §65 stk. 2, kan påklages.
 
Påbuddet er givet jf. naturbeskyttelsesloven § 73, stk. 5 og vandløbslovens § 54ii. Påbuddet kan gen-
nemtvinges ved politiets og rettens hjælp hvis det bliver nødvendigt. Varde kommune kan gennemføre 
det påbudte på din regning, såfremt tidsfristen ikke overholdes.

Påbuddet efter naturbeskyttelsesloven kan ikke påklages. Påbuddet efter vandløbsloven kan 
påklages.

Klagevejledning fremgår af bilag 2.

Du har ret til aktindsigt. 

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Flemming Sørensen
Vandløbsmedarbejderiii

 
 

Bilag 
Bilag 1 Kompenserende tiltag
Bilag 2 Klagevejledning

i § 16. Ved regulering af et vandløb forstås ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg, medmindre foranstaltningerne er omfattet af kapitel 8 eller kapitel 10. § 17. Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.ii § 54. Beskadiges vandløb, diger, bygværker eller andre anlæg omfattet af denne lov, eller foretages foranstaltninger i strid med loven, kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand. Stk. 3. Er et påbud eller et forbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtedes regning.iii § 19. Vandløbsmyndighedens godkendelse af et projekt, der forudsætter tilladelse eller godkendelse efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven eller fiskeriloven kan først meddeles, når der foreligger endelig afgørelse efter disse bestemmelser.


