
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadresse: 

Varde Kommune 

Bytoften 2, 6800 Varde 

Tilladelse til krydsning af vandløb 

 

I ansøgning modtaget d. 16. juni og 18. juli 2022 ansøger du på vegne af 

Netselskabet N1 A/S om tilladelse til krydsning af nedenfor nævnte 

offentlige vandløb og et antal private grøfter og dræn omfattet af 

vandløbsloven, med et 60 kV kabelanlæg.  

Krydsningen af de offentlige og §3 beskyttede vandløb sker ved styret 

underboring, og krydsningen af private grøfter og dræn sker ved 

gennemgravning. 

Ledningens tracé er vist på vedlagte kortbilag. Følgende offentlige vandløb 

krydses: 

 

Vandløb St. 

[m] 

Bundkote 

[m DVR90] 

Varde Å 54.668 1,23 

Søgrøften 1.881 2,28 

Frisvad Møllebæk 1.034 - 

Lunderup bæk (rørlagt) 2.099 11,25 

Marie/Grydvad/Orten bæk 6.537 5,02 

Søvig Bæk 9.391 7,58 

Lunderup-Outrup bæk 948 5,06 

Bredkjær-Kastkjær Bæk 1.197 5,93 

 

Varde Kommunes afgørelse 

Varde Kommune giver tilladelse efter vandløbsloven.  

Tilladelse gives på følgende vilkår, at: 
1. vandledningen placeres i henhold til ovenstående kort, 
2. vandledningens overkant ligger mindst 1,5 m under vandløbets 

regulativmæssige bund, som fremgår af ovenstående skema, eller 
under den faktiske bund for Frisvad Møllebæk og de private grøfter 

m.v. 
3. vandledningens overkant, i en afstand af 5 m på hver side af 

vandløbet, ligger i samme dybde som under vandløbet * (se 
bageste side),  

4. vandløbet ikke tilføres sand m.v. under etableringsarbejdet, 
5. krydsningen etableres ved styret underboring under vandløbet 
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6. der ved gennemgravning af eventuelle private grøfter sikres, at der 
i anlægsperioden ikke opstår afvandingsmæssige problemer for 

lodsejerne, 
7. vandløb der gennemgraves, skal retableres således at 

afvandingsevnen ikke ændres, og at der ikke kan ske fremtidig 
erosion fra kanterne, 

8. der ikke anbringes pæle, faskiner eller lignende i vandløbet, 
9. krydsningen afmærkes tydeligt ved at anbringe skilte på begge 

sider af vandløbet, og at disse vedligeholdes, 

10. de nødvendige aftaler med lodsejere er indgået, 
11. såfremt anlægsarbejdet, den fremtidige vedligeholdelse af 

rørledningerne eller krydsningen i øvrigt forsager skade på 
vandløbets bund eller sideskråninger, påhviler det ledningsejerne at 
retablere disse. 

12. ledningsejeren bærer alle følger med hensyn til krydsningen i 

tilfælde, hvor vandløbet senere uddybes, reguleres eller på anden 

måde ændres, 
13. tilladelsen udnyttes inden 3 år, 
14. der gives besked om arbejdets påbegyndelse senest 2 dage 

forinden til kommunens vandmiljøkontor. 

 

§3 beskyttet natur og vandløb 
Krydsningen af de §3 beskyttede vandløb foretages som styret underboring 

uden at berøre vandløbet, og kræver derfor ikke dispensation efter §3 i 

Naturbeskyttelsesloven. 

 

En eventuel dispensation til krydsning af arealer der er registreret som 

beskyttet natur efter §3 i naturbeskyttelsesloven gives i en særskilt 

tilladelse. 

 

Grundvandssænkning 

Hvis der i forbindelse med anlægsarbejdet er behov for etablering af 

grundvandssænkning og udpumpning af grundvand i vandløbet, skal 

særskilt ansøgning herom fremsendes til kommunen. Ansøgningen skal 

indeholde oplysninger om, hvor længe (døgn, timer) 

grundvandssænkningen forventes at vare, udpumpningens størrelse (l/s 

eller m3/t) samt udpumpningsvandet indhold af opløst jern (ferrojern) og 

total jern samt pH og suspenderet stof. Anlægsarbejdet, herunder 

grundvandssænkningen, må ikke iværksættes før tilladelse til 

grundvandssænkning og udpumpning foreligger. 

 

Andre ting 
Det bemærkes, at kommunen ingen forpligtigelser eller ansvar påtager sig 

for ledningens placering og forankring, eller for eventuel blotlæggelse som 

følge af naturlig erosion i vandløbets bund og sider. 
 

Myndighedsvurdering 

Varde Kommune vurderer, at krydsningen ikke vil have negativ betydning 

for vandløbet, da krydsningen sker ved underboring, for de private grøfter 

som gennemgraves vil vandløbet blive retableret.  

 

Tidsplan  
Krydsningerne forventes gennemført i 3. og 4. kvartal 2022. 

 



 
 

 

 

 

Baggrund for afgørelsen 
Afgørelsen er truffet på baggrund af ansøgning, som Varde Kommune har 

modtaget d. 16. juni og 18. juli 2022.  

Afgørelse om krydsning er meddelt efter vandløbslovens § 47i, efter 

bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering m. v. §9ii  

 

Klagevejledning 
Se bilag. 

 

Domstolsprøvelse 

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt 

inden 6 måneder efter at afgørelsen er bekendtgjort af kommunen, eller i 

forbindelse med klage – af Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

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.  

 

Med venlig hilsen  

 

 

Jan Pedersen 

Fagleder for Vandmiljø 

 

E japb@varde.dk 

 

 

Bilag: 

- Klagevejledning 

 

Kopi: 

- Den afgørelsen er rettet til 

- Berørte lodsejere 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
i 127 af 26. januar 2017. Lovbekendtgørelse om vandløb (Vandløbsloven) 

§ 47. Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden 

vandløbsmyndighedens godkendelse. 

 
ii Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v. nr. 834 af 

27. juni 2016.  

§ 9. Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden 

vandløbsmyndighedens godkendelse. 


