
Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Afgørelse om udskiftning af rørbro i Billum Bæk
Fuldendt v/Christina Løjtnant har d. 3. februar 2022 søgt om tilladelse 
(bilag 1) til udskiftning af rørbro på matrikel nr. 10aæ Billum By, Billum. 
Der indkom supplerende oplysninger til ansøgningen d. 29. april. 
Ansøgningen har været offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside i 
perioden 29. april – 27. maj 2022. Varde Kommune har ikke fået 
bemærkninger til ansøgningen.

Varde Kommunes afgørelse

Varde Kommune giver tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter 
naturbeskyttelsesloven til at gennemføre projektet.

Tilladelse gives på følgende vilkår, at:
1. rørbroen etableres i Billum Bæk på matr.nr. 10aæ Billum By, 

Billum.
 

2. rørbroen etableres med en længde på max. 18 meter.

3. bund af rør lægges med 1/5 af rørdiameter under bundkoten i 
vandløbet, så vandløbet har fri passage uden styrt.

4. Der brinksikres i udløb af rørbro.

5. Hvis rørbroen udskiftes, etableres stensætning ved både indløb og 
udløb af rørbroen.

6. Rørbroen etableres med en rørdiameter på min. 100 cm med 
samme fald som vandløbet.

7. udgifterne afholdes fuldt ud af bygherre.

8. det fremtidige vedligehold, herunder renhold af gennemløbet under 
broen, påhviler den til enhver tid værende ejer.

9. Hvis anlægsarbejdet eller fremtidig vedligeholdelse af broen 
forårsager skader på vandløbets bund eller sideskråninger, påhviler 
det ejeren af rørbroen at retablere disse.

10. broen skal fjernes af den til enhver tid værende ejer, når den ikke 
længere anvendes. Dette meddeles Varde Kommunes 
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vandløbsadministration.

11. det meddeles Varde Kommune, når projektet er afsluttet.
12. godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra 

datoen for godkendelsen.

Lokalitet og status 
Billum Bæk er optaget som offentligt vandløb og omfattet af 
vandløbsregulativ for Varde Å systemet.

Billum Bæk v. Kalvebanken

Redegørelse for og formålet med de planlagte foranstaltninger
Tilkørselsvejen til det nye boligområde er Kalvebanken, som skal 
opgraderes, udvides og asfalteres. 
Det betyder at eksisterende Ø1,00 m rørbro enten skal udvides eller, hvis 
røret er i dårlig stand, udskiftes med ny Ø1,00 m rørbro. Rørbroen er i dag 
12 m. lang og vil i fremtiden blive 18 meter lang. 
Udløb fra rørbroen afsluttes med en stensætning omkring, af hensyn til 
brinksætning. Udskiftes rørbroen vil der blive etableret stensætning ved 
både indløb og udløb af rørbroen.
Udskiftes rørbroen vil den blive anlagt som eksisterende, med ca. samme 
fald (jf. regulativ 9,7 ‰ fald, og ca. 5 cm under regulativmæssig 
bundkote, sådan at der kan lægges et 5 cm tykt lag grusblanding gennem 
røret.
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Konfliktsøgning
Konfliktsøgning er udført. Der er fundet konflikter i forhold til beskyttet 
vandløb og kloak-vand-varme-kabler.

Naturbeskyttelsesloven
Det berørte vandløb er omfattet af § 3-beskyttelsen i 
naturbeskyttelsesloven, hvilket indebærer et forbud imod 
tilstandsændringer som f.eks. rørlægning. Der er tale om en 
forbudsbestemmelse, der skal administreres meget restriktivt. Der skal 
foreligge særlige omstændigheder, som kan begrunde, at der kan meddeles 
dispensation.

I det konkrete tilfælde er den ca. 300 m lange vandløbsstrækning opstrøms 
rørbroen af meget begrænset naturværdi. Strækningen er ofte udtørret, 
hvorfor den ikke har særlig betydning for vandløbsorganismer, og 
strækningen har ikke forbindelse til naturlokaliteter, hvorfor funktionen 
som naturkorridor også er stærkt begrænset.

kloak-vand-varme-kabler
Temaet vil konflikte hver gang, netop som en påmindelse om, at det skal 
undersøges nærmere. Tjek linket fra DinForsyning og se om der i det 
aktuelle område findes ledninger. https://arcg.is/10T8990
Linket viser kun DinForsynings ledninger og ikke private vandværker 
ledninger eller andre ledninger som fx el, vand og fiber.

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 har været offentliggjort på kommunens hjemmeside fra den 9. juni til 
den 7. juli 2022. Der er ikke indkommet bemærkninger.

Myndighedsvurdering
Rørbroen etableres i samme størrelse, som ikke vil hindre vandets frie løb. 
Rørbroen forlænges fra 12 meter til 18 meter.
den ca. 300 m lange vandløbsstrækning opstrøms rørbroen af meget 
begrænset naturværdi. Strækningen er ofte udtørret, hvorfor den ikke har 
særlig betydning for vandløbsorganismer, og strækningen har ikke 
forbindelse til naturlokaliteter, hvorfor funktionen som naturkorridor også 
er stærkt begrænset.

Varde Kommune vurderer derfor, at der foreligger særlige 
omstændigheder, som kan begrunde, at der kan meddeles dispensation.

Der brinksikres med stensætning i udløb af rørbroen. Hvis der etableres nyt 
rør vil der blive brinksikret med stensætning i både indløb og udløb.
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Selve den rørlagte strækning ligger ikke i naturbeskyttet område. 

Varde Kommunes vandløbsmyndighed vurderer, at projektet ikke vil have 
negativ betydning for vandløbet og dets flora og fauna.

Tidsplan og økonomi
Det er planen, at projektet gennemføres snarest muligt.
Varde Kommune udfører og betaler projektet.

Baggrund for afgørelsen
Afgørelsen er truffet på baggrund af ansøgning fra Fuldendt v/Christina 
Løjtnant, som Varde Kommune har modtaget d. 3. februar 2022. 

Afgørelse om åbning af vandløbet er meddelt efter vandløbslovens § 17i, 
efter bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering m. v.ii og 
efter §65, stk. 3iii, jævnfør §3 i lov om naturbeskyttelse, jævnfør 
lovbekendtgørelse nr. 121 af 26. januar 2017 af lov om naturbeskyttelse.

Klagevejledning
Se bilag 3.

Afgørelsens gyldighed
Hvis der ikke bliver klaget, må du udnytte afgørelsen, når klagefristen er 
udløbet. 
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. 

Bilag
1. Ansøgning og supplerende oplysninger # 20395/22 og 57576/22
2. Oversigtskort # 76028/22 
3. Klagevejledning # 76136/22
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Kopi

Fuldendt v/Christina Løjtnant, cll@fuldendt.dk

Henrik Mathiesen, lodsejer af matr.nr. 10aæ Billum by, Billum

Med venlig hilsen

Jeanett Dam
 

E jeda@varde.dk

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.

iii Nr. 934 af 27. juni 2017 lovbekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse
§ 3 Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på 
over 100 m² eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljø- og 
fødevareministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen er udpeget som 
beskyttede.
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