
Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Udkast til Tilladelse til etablering af 
råvandsledning fra DGU 121.2042 til Janderup 
Vandværk

Varde Kommunes afgørelse
Varde Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af en 
råvandsledning mellem Janderup Vandværks nye kildeplads i Lerpøtterne 
og Janderup Vandværk beliggende Hebovej 20, 6851 Janderup Vestj
Tilladelsen er meddelt i henhold til § 21 i Vandforsyningsloven under de i 
afsnit 2 angivne vilkår.
Tilladelsen er gældende indtil den 3. februar 2025.

Screening efter Miljøvurderingsloven
Der er udført en VVM-screening af den ansøgte råvandsledning i henhold til
Miljøvurderingsloven. På baggrund af denne har Varde Kommune vurderet, 
at tilladelse til etablering af en råvandsledning fra Lerpøtterne til Janderup 
Vandværk, ikke er omfattet af VVM-pligten, idet projektet i sig selv eller i 
kombination med andre aktiviteter ikke vurderes at få
væsentlig indvirkning på miljøet. 

Vurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen
Der er desuden udført en vurdering i henhold til habitatbekendtgørelsens § 
6. Varde Kommune vurderer, at tilladelsen med de stillede vilkår i sig selv 
eller i kombination med andre planer og projekter ikke vil medføre en 
påvirkning af Bilag IV-arter eller de arter og naturtyper, som udgør 
udpegningsgrundlaget for det nærmeste internationale 
naturbeskyttelsesområde nr. 89 ”Vadehavet” som rummer både 
habitatområde og fuglebeskyttelsesområde.

Vilkår og bestemmelser
Vilkår for tilladelsen

1. Der må etableres en råvandsledning fra den nye kildeplads ved 
Lerpøtterne til Janderup Vandværk, Hebovej 20, 6851 Janderup 
Vestj.

2. Tilladelsen er gyldig indtil den 3. februar 2025

3. Råvandsledningen skal etableres som beskrevet i ansøgningen

JANDERUP VANDVÆRK
Hebovej 20
6851 Janderup Vestj

Att.: Helge Lorenzen

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

79946800

03-02-2022

Connie Kjær Kristensen
Direkte tlf.: 79946111

Journalnr.: 13648/22
Sagsnr.: 21/10676



03-0-2022

Journalnr.: 13648/22
Sagsnr.: 21/10676
Ref.: Connie Kjær Kristensen

Side 2 / 7

4. Råvandsledningen skal etableres som styret underboring hele vejen 
fra kildepladsen til Janderup Vandværk

5. Den styrede underboring skal placeres mindst 5 meter fra de 
naturbeskyttede søer eller bores så dybt, at ledningen ligger mindst 
2 meter under bundniveauet i søen. 

6. Terrænet skal reetableres på de opgravede arealer efter 
anlægsarbejdet er udført

7. Du kan før igangsætning af gravearbejdet spørge det lokale 
kulturhistoriske museum om en udtalelse om, hvorvidt arbejdet 
indebærer risiko for at ødelægge fortidsminder. Stands jordarbejdet 
hvis du under arbejdet finder spor af fortidsminder. Anmeld straks 
fortidsmindet til det lokale kulturhistoriske museum.

8. Hvis der under gravearbejdet opstår mistanke om jordforurening, 
skal du stoppe arbejdet og kontakte Naturcenteret ved Varde 
Kommune.

9. Du er inden gravning i jorden, forpligtet til at fastlægge hvor 
eventuelle jordledninger er placeret på arealet (el, gas, telefon, 
med mere). Kortlægningen kan ske ved kontakt til de relevante 
selskaber. Hvis du undlader at foretage kortlægningen og under 
arbejdet beskadiger en jordledning, kan du blive gjort 
erstatningsansvarlig af ejeren af jordledningen.

Sagsredegørelse
Ansøgningen
Varde Kommune modtog den 15. december 2021 VVM-anmeldelse af en 
råvandsledning fra Lerpøtterne til Janderup Vandværk.

Etablering af råvandsledningen
Råvandsledningen skal etableres fra den nye kildeplads i Lerpøtterne til 
Janderup Vandværk. Råvandsledningen bliver ca. 1.250 meter lang, og 
linjeføringen fremgår af bilag 2. Råvandsledningen bliver en PE ledning med 
en dimension på Ø160
Råvandsledningen udføres som en styret underboring hele vejen. 
Bygherre forventer ikke, at der er behov for grundvandssænkning i 
forbindelse med etablering af ledningen. 

Påvirkning af natur, habitatområder og Bilag IV-arter
Råvandsledningen skal ligge tæt på to §3 beskyttede søer.
Varde Kommune vurderer, at etableringen af ledningen ikke vil påvirke 
søerne, såfremt at ledningen placeres mindst 5 meter fra søerne. Hvis 
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afstandskravet på 5 meter ikke kan overholdes, skal ledningen nedgraves 
til mindst 2 meter under bundniveauet i søerne. 

Området hvor råvandsledningen skal etableres ligger ca. 1100 meter fra 
nærmeste Natura-2000 område ”Vadehavet” (nr. 89). Området er ligeledes 
udpeget som habitatområde (nr. 78) og fuglebeskyttelsesområde (nr. 49). 
Varde Kommune vurderer, at på grund af projektets art og afstand til 
habitatområdet, vil etablering af råvandsledningen ikke have en negativ 
indvirkning på området. 

Varde Kommune har ikke konkret viden om forekomst af arter omfattet af 
habitatdirektivets bilag IV indenfor projektområdet. 

Vurdering i forhold til anden planlægning og lovgivning

Råstofinteresser
Projektområdet er ikke udlagt som råstofområde jf. gældende råstofplan for 
Region Syddanmark. 

Bygge- og beskyttelseslinjer
Råvandsledningen løber ikke gennem beskyttelseslinjer. 

Partshøring
Udkast til denne tilladelse har været i høring hos ansøger samt hos 
lodsejere af de matrikler som råvandsledningen skal krydse. Der kom XXX 
bemærkninger til tilladelsen. 

Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres d.d. på Varde Kommunes hjemmeside.

Klagevejledning
I henhold til Vandforsyningslovens §§ 75 og 80 kan følgende klage over 
tilladelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

 Afgørelsens adressat
 Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i 

sagens udfald
 Danmarks Naturfredningsforening 
 Danmarks Sportsfiskerforbund 
 Forbrugerrådet 

Varde Kommunes vurdering af det ansøgte i forhold til VVM-reglerne kan 
ifølge § 49 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM) påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er kun 
retlige spørgsmål, der kan påklages. De klageberettigede er:
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 Miljø- og fødevareministeren
 enhver med retlig interesse i sagens udfald
 landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har 

beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige 
brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller 
love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer 
mindst 100 medlemmer 

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 98 kan følgende klage over 
tilladelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

 Afgørelsens adressat
 Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
 Forbrugerrådet (væsentlige og principielle afgørelser)
 Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 

miljø som hovedformål eller varetager væsentlige rekreative 
interesser (ved ønsket underretning jf. §76 stk. 1)

 Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres 
vedtægter har beskyttet natur og miljø som hovedformål

 Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres 
vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative 
interesser

Klagefristen udløber 4 uger fra den dato hvor afgørelsen er annonceret på 
Varde Kommunes hjemmeside. Klagefristen er den 3. marts 2022. 

Du klager via Klageportalen (Miljø- og Fødevareklagenævnet), som du 
finder et link til på https://naevneneshus.dk/ . Klageportalen ligger på 
www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 
www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes 
gennem klageportalen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er 
tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du 
betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i 
Klageportalen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 
der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende 
en begrundet anmodning til Varde Kommune, Naturcenteret, Bytoften 2, 
6800 Varde eller på e-mail til vardekommune@varde.dk. Varde Kommune 
videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, 
som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Hvis der i forbindelse med tilladelsen skal udføres bygge- og anlægsarbejde 
(f.eks. borearbejde), må dette ikke sættes i gang før klagefristen er 
udløbet, og kun hvis der ikke forinden er indgivet klager (§78 stk. 3). 

https://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Domstolsprøvelse
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 
måneder efter afgørelsen eller beslutningen er meddelt. 

Lovhenvisning
 Lov om vandforsyning m.v., LBK nr. 1450 af 05.10.2020
 Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, BEK nr. 470 af 

26.04.2019
 Museumsloven, nr. 473 af 7. juni 2001, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 

358 af 8. april 2014.
 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM), LBK nr. 973 af 25.06.2020
 Lov om Miljøbeskyttelse, (Miljøbeskyttelsesloven), nr. 358 af 6. juni 

1991 jf. lovbek. Nr. 100 af 22. januar 2022

Med venlig hilsen

Connie Kristensen
Akademiker

E cokb@varde.dk

Bilag
Bilag 1: Oversigtskort 
Bilag 2: Forløb af råvandsledning
Bilag 3: Beskyttet natur 

Kopi af tilladelse med bilag er tilsendt:
Berørte lodsejere
Danmarks Naturfredningsforening -dnvarde-sager@dn.dk 
Danmarks sportsfiskerforbund – post@sportsfiskeren.dk
Forbrugerrådet – fbr@fbr.dk 

mailto:-dnvarde-sager@dn.dk
mailto:post@sportsfiskeren.dk
mailto:fbr@fbr.dk
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Bilag 1

Bilag 2
Forløb af råvandsledning
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Bilag 3
Naturbeskyttede arealer


