
Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Tilladelse til krydsning af vandløb

I ansøgning modtaget d. 09. maj 2022 ansøger du på vegne af Din 
Forsyning om tilladelse til krydsning af nedennævnte vandløb. Vandløbet/-
ene tilhører Varde Å systemet.

1. Kurrekjær Bæk v. matrikel nr. 9c og 9e Vibæk by, Alslev

Krydsningen vil blive udført som vist på fig. 1.

Fig. 1 

Varde Kommunes afgørelse
Varde Kommune giver tilladelse efter vandløbsloven. Bemærk at denne 
tilladelse kun gælder for krydsning af vandløb. Der skal indhentes 
dispensation efter naturbeskyttelsesloven, hvis det §3 beskyttede areal 
passeres.

Tilladelse gives på følgende vilkår, at:
1. At der underbores og graves, som anført i §3-dispensationen. 

(kortbilag 2)
2. kablet/-erne placeres i henhold til ovenstående kort,
3. kablets/-ernes overkant ligger mindst 1,5 m under vandløbets/-

enes eksisterende bund/e. Bundkoten står i regulativet til 0
4. ,07 DNN
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5. kablets/-ernes overkant, i en afstand af 5 m på hver side af 
vandløbet/-ene, ligger i samme dybde som under vandløbet/-ene* 
(se bageste side), 

6. vandløbet/-ene ikke tilføres sand m.v. under etableringsarbejdet,
7. krydsningen/-erne etableres ved styret underboring under 

vandløbet/-ene,
8. der ved gennemgravning af eventuelle private grøfter sikres, at der 

i anlægsperioden ikke opstår afvandingsmæssige problemer for 
lodsejerne,

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

sider af vandløbet/-ene, og at disse vedligeholdes,
11. de nødvendige aftaler med lodsejere er indgået,
12. såfremt anlægsarbejdet, den fremtidige vedligeholdelse af 

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

13. ledningsejeren bærer alle følger med hensyn til krydsningen i 
tilfælde, hvor vandløbet senere uddybes, reguleres eller på anden 
måde ændres,

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

forinden til kommunens vandmiljøkontor.

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

Vandløbet passeres umiddelbart nord for Knudsmarkvej.

Redegørelse for og formålet med de planlagte foranstaltninger
Din Forsyning Vand skal have etableret Ø 90mm forsyningsledning til ny 
forbruger og skal derfor have forlænget deres hovedledning, som lige nu 
slutter ved nr. 31.
 
Krydsningen bliver udført som styret underboring, iht til Varde Kommunes 
retningslinjer for krydsninger af vandløb.
 
Vandledningen bliver lagt i Ø 160mm PE PN 10 foringsrør/beskyttelsesrør 
ca. 24 meter til begge sider af vandløbet.

Konfliktsøgning
Konfliktsøgning er udført. Der er fundet konflikter i forhold til beskyttet 
natur, Natura 2000 fuglebeskyttelse og habitatområder og Ramsar-
områder.
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§3 beskyttet natur 
Krydsningen berører områder, der er registreret som beskyttet natur efter 
§3 i naturbeskyttelsesloven (bilag 2). Der må ikke foretages indgreb i 
disse/dette område/r uden forudgående dispensation (særskilt ansøgning 
sendes til kommunen). 

Grundvandssænkning
Hvis der i forbindelse med anlægsarbejdet er behov for etablering af 
grundvandssænkning og udpumpning af grundvand i vandløbet/-ene, 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.

Dambrug
Der henvises i øvrigt til vandløbslovens §3, stk. 3, efter hvilken der med 
mindst 1 uges varsel skal ske underretning om arbejdets igangsætning til 
eventuelle dambrug i en afstand af 6 km nedstrøms krydsningsstedet/-
erne, såfremt arbejdet skønnes at være til ulempe for dambrugeren.

Andre ting
Det bemærkes, at kommunen ingen forpligtigelser eller ansvar påtager sig 
for ledningens/-ernes placering og forankring, eller for eventuel 
blotlæggelse som følge af naturlig erosion i vandløbet/-ene bund/-e og 
sider.

Myndighedsvurdering
Vandløbets eksisterende bund kan være forskellig fra og dybereliggende 
end den regulativmæssige bund, som i regulativet er angivet til 0,07 DNN. 
Krydsningen skal overholde afstanden under den eksisterende bund.
Varde Kommune vurderer, at krydsningen ikke vil have negativ betydning 
for vandløbet. 

Tidsplan 
Det er ikke angivet, hvornår projektet gennemføres. Det fremgår i stedet, 
at berørte lodsejere i området vil blive kontaktet i uge 19 eller 20 2022. 
Projektet kan imidlertid ikke gennemføres lovligt, før det er endelig 
godkendt af vandløbsmyndigheden.
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Baggrund for afgørelsen
Afgørelsen er truffet på baggrund af ansøgning fra Bjarne Juul Hansen, som 
Varde Kommune har modtaget d. 09. maj 2022. 

Afgørelse om krydsning er meddelt efter vandløbslovens § 47i, efter 
bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering m. v. §9ii 

Klagevejledning
Se bilag 2.

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

Jeanett Dam
 

E jeda@varde.dk

Bilag
1. Ansøgning # 64452/22
2. Kortbilag fra §3-dispensation # 88052/22
3. Klagevejledning # 69189/22

Kopi
Ejer af matr.nr. 9e og 9c Vibæk by, Alslev
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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.


