
From:                                 Christina Lund Løjtnant
Sent:                                  Mon, 17 Jan 2022 16:45:06 +0100
To:                                      Jeanett Dam
Cc:                                      'Egon Ølgod';Aage Siig Christensen (aagesiig@gmail.com);'Kay Vejdiksen';'Per 
Toftdahl';Anders Grimstrup (ackm@skodborg-net.dk);Allan Nielsen
Subject:                             SV: Kirkeflod -- Udvidelse af grundvandssænkningen
Attachments:                   Ansoegning_om_godkendelse_af_vandloebsprojekt - Kirkeflod 36-58.pdf, 1.010 - 
Afvandingsplan.pdf

Hej Jeanett
 
Som vi talte om telefonisk i sidste uge, så ønsker Grundejerforeningen Guldvangen at udvide det eksisterende 
grundvandssænkningssystem. 
Vi har udarbejdet vedhæftede ansøgning, og tegning. 
 
Hvis du har behov for yderligere oplysninger er du meget velkommen til at ringe eller skrive.
 
Med venlig hilsen
 
CHRISTINA LØJTNANT
 
Biolog, Miljøkonsulent
(+45) 40 20 68 16
cll@fuldendt.dk 
 
Østervang 2             Dokken 10, 1.th
DK-6800 Varde        DK-6700 Esbjerg
(+45) 75 22 40 88    www.fuldendt.dk
 

 
 
Læs, hvordan FULDENDT behandler og beskytter persondata i 
FULDENDTs Privatlivspolitik https://www.fuldendt.dk/Privatlivspolitik
 

Fra: Allan Nielsen <Allanx@outlook.dk> 
Sendt: 21. november 2021 11:23
Til: Christina Lund Løjtnant <cll@fuldendt.dk>
Cc: 'Egon Ølgod' <egonoelgod@gmail.com>; Aage Siig Christensen (aagesiig@gmail.com) 
<aagesiig@gmail.com>; 'Kay Vejdiksen' <kayv@live.dk>; 'Per Toftdahl' <per@toftdahl.eu>; Anders Grimstrup 
(ackm@skodborg-net.dk) <ackm@skodborg-net.dk>
Emne: Kirkeflod -- Udvidelse af grundvandssænkningen 
 
Hej Christina

mailto:cll@fuldendt.dk
http://www.fuldendt.dk/
https://www.fuldendt.dk/Privatlivspolitik


Vi vil hermed gerne bede Fuldendt om projektoplæg/udbudsmateriale på udvidelse af grundvandssænkningen 
på Kirkeflod på vejstrækningen 36-58.
Til orientering vedhæftes ansøgning fra grundejerne.
 
Baggrund
3 grundejere sendte i 2019 en ansøgning til foreningen ville udvide grundvandssænkningen i forbindelse med 
ønske om private dræn. Årsagen var stor afstand til nærmeste brønd for tilslutning af dræn. Vi ansøgte 
Kommunen om udvidelse af grundvandssænkningen og fik afslag på optagelse af i vandløbsregulativet. Det 
gjaldt dermed også den fremtidige vedligeholdelse.
På generalforsamlingen i 2021 og efterfølgende Varde Kommune er nu godkendt følgende tillæg til 
vedtægterne:
At afholde udgifter til lokale udvidelser af grundvandssætningen under forudsætning af:
- at der er tilsagn fra flere grundejere i ét projekt.  
- at projekterne godkendes af Bestyrelsen og Vandmyndigheden efter ansøgning.
- at budget/omkostninger vedrørende pkt. c godkendes af Generalforsamlingen for hvert projekt.  
- at fremtidig vedligeholdelse aftales og afholdes af de grundejere, der ønsker anlægget udført og af de 
grundejere, der ønsker at medbenytte det.
 
De bedste hilsner,
 
Allan Nielsen
Formand
 
e: formanden@guldvangen.dk
m: +45 2331 7831
 
GRUNDEJERFORENINGEN GULDVANGEN
Hvedemarken 42, 6000 Kolding
www.guldvangen.dk  |  CVR NR. 33798423
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