
Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Afgørelse om omlægning af grøft
Peter Deleuran har d. 4. januar 2022 søgt om tilladelse (bilag 1) til 
omlægning af grøft på matrikel nr. 23ya Ho by, Ho. Ansøgningen har været 
offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside i perioden 17. januar – 14. 
februar 2022. Varde Kommune har ikke fået bemærkninger til 
ansøgningen.

Varde Kommunes afgørelse

Varde Kommune giver tilladelse efter vandløbsloven til at gennemføre 
projektet.

Tilladelse gives på følgende vilkår, at:
1. Det nye forløb graves med jævnt fald.

2. Start og slut ligger i samme bundniveau som nuværende grøft.

3. Det nye forløb starter i en blød kurve, der må have en vinkel på 
grøften på ca. 45 grader eller mindre.

4. Grøften skal have en afstand til skel mod nr. 11 og 15 på minimum 
1 meter.

5. du meddeler Varde Kommune, når projektet er afsluttet.

6. tilladelsen bortfalder, hvis du ikke har udnyttet den inden 3 år fra 
dato for tilladelsen.

Lokalitet og status 
Det private, rørlagte vandløb gennemløber matrikel 23ya Ho by, Ho. (bilag 
2)

Peter Deleuran
Peter.deleuran@gmail.com
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Fig. 1 Nuværende- og fremtidigt grøfteforløb

Redegørelse for og formålet med de planlagte foranstaltninger
Ejer har planer om at bygge nyt sommerhus og i den forbindelse ønskes 
grøften, der skærer et stort hjørne af matriklen, flyttet nærmere skel. Det 
er et ønske at placere det ny hus længere mod nord-nordøst for at frigive 
et større areal på sydsiden af det ny hus.
Afstanden i dag fra hus til skel er ca. 12 meter, mens afstand fra hus til 
grøft er ca. 4 meter.

Der graves ny afvandingsgrøft i samme dybde og bredde som den 
eksisterende grøft. Den ny grøft ønskes placeret nærmere skel i det 
nordlige hjørne af matrikel 23ay som skitseret på fig. 1. Ca. 1 meter fra 
skel.
Materiale fra opgravningen placeres i den nuværende grøft, så den er fuldt 
tildækket.

Langs skel mod 23av, Vestervænget 11 står et par store fyrtræer, som 
fældes for at give nødvendig plads til fremtidig grøftegravning/oprensning.

Den nuværende grøft har en dybde på ca. 120 cm med en bundbredde på 
50 cm. Der er et meget lille fald.
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Konfliktsøgning
Konfliktsøgning er udført på det rørlagte vandløb. 
Der er fundet konflikter i forhold til mulige elledninger. Tjek linket fra 
DinForsyning, om der findes ledninger i det aktuelle område. 

Link til DinForsyning: https://arcg.is/10T8990

VVM screening
Der er foretaget VVM-screening. Varde Kommune vurderer, at der ikke er 
grundlag for at udarbejde en VVM-redegørelse. Afgørelsen om ikke VVM-
pligt offentliggøres på kommunens hjemmeside fra den 11. februar 2022 til 
den 11. marts 2022. 

Myndighedsvurdering
Det nye forløb skal graves med et jævnt fald fra start til slut. Den faste 
bundkote skal fortsætte i det nye forløb således, at start og slut ligger i 
samme bundniveau som nuværende grøft. 
For at undgå opstuvning opstrøms den nye grøftedel skal det nye forløb 
have en så blød kurve som muligt. Forløbet i starten af det nye forløb må 
have en vinkel på ca. 45 grader eller mindre.
Nordlige grøftekant må i det nye forløb må ikke ligge nærmere end 1 meter 
til skel.
Der må selvfølgelig gerne fældes træer på din egen matrikel. Hvis der skal 
fældes træer på anden matrikel, skal matrikelejer acceptere dette.

Varde Kommunes vandløbsmyndighed vurderer, at projektet ikke vil have 
negativ betydning for vandløbet.

Tidsplan og økonomi
Det er planen, at projektet gennemføres i foråret 2022.
Ejer Peter Deleuran udfører og betaler projektet.

Baggrund for afgørelsen
Afgørelsen er truffet på baggrund af ansøgning fra Peter Deleuran, som 
Varde Kommune har modtaget d. 4. januar 2022. 

Afgørelse om åbning af vandløbet er meddelt efter vandløbslovens § 17i, 
efter bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering m. v.ii 

Klagevejledning
Se bilag 3.

Afgørelsens gyldighed
Hvis der ikke bliver klaget, må du udnytte afgørelsen, når klagefristen er 
udløbet. 
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Hvis eventuelle klageparter klager over afgørelsen, skal Natur- og 
Miljøklagenævnet afgøre sagen endeligt. Du må i så fald ikke udnytte den, 
før Natur- og Miljøklagenævnet afgør sagen.
Du får omgående besked, hvis der bliver klaget over afgørelsen.
Afgørelsen/dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år 
fra dato for tilladelsen.

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

Med venlig hilsen

Jeanett Dam
 

E jeda@varde.dk

Bilag
1. Ansøgning  # 1621/22
2. Oversigtskort # 22052/22 
3. Klagevejledning # 20993/22

Kopi

Ejere af Vestervænget 11 og 15.

i 127 af 26. januar 2017. Lovbekendtgørelse om vandløb (Vandløbsloven)
§ 17. Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

ii Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v. nr. 834 af 
27. juni 2016. 
§ 3. Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.
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