
Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Varde Kommune meddeler tilladelse til indvinding af maksimalt 
200 m³ grundvand per år. 

Tilladelsen er gældende i 15 år til d. 17. januar 2037

Du må kun anvende vandet til havevanding.

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

 Denne tilladelse er kun omfattet af boringen med DGU. Nr. 
121.1977.

 Anlæggets kapacitet må ikke overstige 3 m³ pr. time. 

 Varde Kommune kan forlange måler opsat på ejers regning, 
hvis der opstår tvivl om hvorvidt forbruget overholdes.

Vandindvindingstilladelse til 
havevanding

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

79947494
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Christina Nielsen
Direkte tlf.: 79947494

Journalnr.: 6977-22
Sagsnr.: 19-7199

Ansøgers navn og adresse: Mogens Skovbo Hansen

Grundejers navn og adresse: Bjerget 19, 6800 Varde

Ejendomsnummer: 573 - 115

Formål: Havevanding

Borings nr.: 121.1977

Boringens beliggenhed matrikel nr.: 51fh
Indvindingsmængde for DGU nr.: 
     

Maksimalt 200 m³ 
grundvand per år

Tilladelsens gyldighed: 17. januar 2037

Tilsyn: Varde Kommune.

Særlige vilkår:
Beskyttelseszonen skal 
friholdes
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 Hvis du ønsker at sælge spiselige afgrøder, der fortæres i rå 
tilstand, skal du forinden lade et akkrediteret laboratorium 
analysere vandet, idet vandet skal overholde de krav, som 
Varde Kommune stiller til drikkevand.

 Et område på 5 meter fra boringen er fastsat som 
beskyttelseszone 
Ifølge Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer 
og brønde på land BEK nr. 1260 af 28. oktober 2013 § 9 stk. 
4, skal der jf. § 21 i lov om vandforsyning m.v. omkring 
borestedet ved ikke-almene vandforsyninger kunne etableres 
en beskyttelseszone på 5 meter (10 meter i diameter). 

I beskyttelseszonen må der ikke:

 opblandes gødning eller gødes
 opblandes eller anvendes bekæmpelsesmidler 

herunder også midler til algebekæmpelse
 opbevares bekæmpelsesmidler, herunder tømt 

emballage samt andre stoffer der kan forurene 
grundvandet

 opbevares nogen former for kemikalier herunder olie, 
benzin, diesel, rottegift eller lignende.

 Anlægget må ikke give anledning til støj eller andre gener 
for naboer 

 Boringen skal være etableret i en installationsbrønd af beton. 
Installationsbrønden skal have et tætsluttende dæksel samt 
tætte sider og tæt bund. Den øverste kant af brønden skal 
være hævet mindst 30 cm over terræn og der må ikke være 
terrænfald hen mod brønden. 

 Bunden i installationsbrønden behøver ikke at være tæt, hvis 
den er minimum 1 meter over højest forekommende 
grundvandsspejl. 

 Gennemføringer af rør og kabler skal være tætte.

 Vandindvindingsboringer må ikke placeres i 
bygninger, der tjener til andet formål end 
vandforsyning.
 

 Hvis vilkårene ikke overholdes, kan kommunen kalde 
tilladelsen tilbage uden erstatning i henhold til § 34 i 
Vandforsyningsloven nr. 118 af 22/02/2018
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Forurenede arealer m.v. 

Boringen ligger mere end 150 meter fra arealer, der af Region 
Syddanmark er kortlagt som værende forurenede. 

Varde kommune har ikke oplysninger om andre forureningskilder, 
herunder nedsivningsanlæg, olietanke, gødningsoplag med videre 
der har betydning for din tilladelse til vandindvinding.

Bilag IV

Varde Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe levevilkår 
for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 
Varde Kommune har ikke kendskab til konkrete forekomster af 
beskyttede arter i det berørte område, som vil kunne påvirkes. 

Habitatafgørelse

Varde kommune vurderer, på baggrund af indvindingsmængde, 
geologi og afstanden til de internationale naturbeskyttelsesområder, 
at den meddelte tilladelse til indvinding af grundvand hverken i 
alene eller i kumulation med andre projekter fil kunne påvirke 
internationale naturbeskyttelsesområder, herunder arter på 
udpegningsgrundlaget og områdernes bevaringsmålsætning.

VVM Screening – afgørelse om ikke VVM-pligt

Varde Kommune vurderer, at boringen ikke vil påvirke miljøet 
væsentligt og er derfor ikke VVM-pligtig.
Afgørelsen er truffet efter §21 i Miljøbeskyttelsesloven (LBKG nr 
1121 af 03.09.2018)

Lovgrundlag og klagevejledning 

Tilladelsen er givet efter §§ 20 og 21 i vandforsyningsloven. (LBKG 
nr 118  af 22-02-2018)
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- 
og Fødevareklagenævnet.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er 
afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller 
helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller 
virk.dk. 
Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når 
den er tilgængelig for Varde kommune via klageportalen.
Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med 
betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus 
på www.naevneneshus.dk. 

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Varde 
Kommune. 
Hvis Varde Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen 
klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får 
besked om videresendelse. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender 
den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for 
brug af klageportalen. 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du 
sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet på mfkn@naevneneshus.dk. 
Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge 
klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på 
www.naevneneshus.dk 

Domstolsprøvelse

Hvis du ønsker at afprøve tilladelsens gyldighed ved en domstol, 
skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter tilladelsens dato.

Gyldighed

Kommunen gør opmærksom på, at klage over afgørelsen har 
opsættende virkning. Dette betyder, at afgørelsen ikke har virkning 
før klagesagen er afgjort.

I kan begynde med bygge- og anlægsarbejde, når tilladelsen i 
henhold til anden lovgivning er indhentet. Selvom I har påbegyndt 
bygge og –anlægsarbejde, indskrænker det ikke 
klagemyndighedernes ret til at ændre eller ophæve afgørelsen. 

Aktindsigt

Du kan ifølge Forvaltningsloven anmode Varde Kommune om 
aktindsigt i denne afgørelse. Det gør du ved at henvende dig til 
Varde Kommune og henvise til denne sag. 

Persondata

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, 
at Kommunen indsamler, behandler og videregiver 
personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge 
persondataforordningen har du og andre, der er nævnt i sagen, 
blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at 
gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til berigtige 
oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til 
Datatilsynet.

http://www.naevneneshus.dk/
mailto:mfkn@naevneneshus.dk?subject=
mailto:mfkn@naevneneshus.dk?subject=
mailto:mfkn@naevneneshus.dk
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/
http://www.naevneneshus.dk/
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Når tilladelsen udløber 

Du skal ansøge Varde Kommune om fornyelse af tilladelsen, 
når den gamle er udløbet. 
Hvis du ikke ønsker at bruge havevandingsboringen mere, 
skal havevandingsboringen sløjfes efter gældende regler af 
en brøndborer med A- eller B-bevis. 

Ifølge vandforsyningslovens § 34 kan Varde Kommune 
tilbagekalde eller ændre tilladelsen uden erstatning hvis:

1. Vilkårene i tilladelsen ikke bliver overholdt.

2. Havevandingsboringen bliver forurenet eller spreder en 
forurening.

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

Venlig hilsen

Christina Nielsen
Miljømedarbejder Naturcenteret

Email chni@varde.dk

Kopi af tilladelsen er sendt til: 
Naturstyrelsen  
Danmarks Sportsfiskeforbund
Danmarks Naturfredningsforening 
Forbrugerrådet Tænk 
Styrelsen for Patientsikkerhed

 


