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V A N D L Ø B

Ansøgningsskema - tilslutning til rørlagte vandløb (grundvandssænkninger) 
i sommerhusområder

Navn: 
Carsten M. Frederiksen

Tlf.: 
25754484

Post adresse:
Lærkevej 4, 6840 Oksbøl

Ansøger

Evt. e-mail adresse:
brh@eastdk.com
Sommerhusadresse:
Jeppesvej 84
Ejerlav:
Lønne Præstegård, Lønne 1340952

Matrikel nr.:
28aæ

Lodsejer (Navn): Tlf.: 

Post adresse:

Grund der drænes

Sommerhusadresse, matrikel og 
evt. lodsejer.

Evt. e-mail adresse:

Sommerhusadresse:

Ejerlav: Matrikel nr.:

Lodsejer (navn): Tlf.: 

Post adresse: 

Berørt matrikel

Nabogrund der berøres af 
tilslutningen, samt ejer.

Evt. e-mail adresse: 

Antal parter: 
1 - Grundejerforeningen Guldvangen

Berørte parter

Naboer og grundejerforening. Antal vedlagte naboerklæringer: 
1

Projektbeskrivelse

Beskrivelse og formål, inkl. 
oplysninger om rørtype, -
diameter, -længde, samt hvor 
tilslutningen til den eksisterende 
rørledning foretages.

Beskrivelse og eller henvisning til vedlagt:
Der etableres ca. 60 m Ø92/80 mm dræn med kokos, som tilsluttes 
eksisterende offentlig rørledning A  via 2 sandfangsbrønde og ca. 18 m 
Ø110mm lukket PVC-rør.

Kortmateriale1

Oversigts- og detailkort, samt 
tegning af projektet.

Hvad er vedlagt:
1 stk oversigtsplan
1 stk. dræningsplan
1 stk naboerklæring
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Udgiftsfordeling

Redegørelse for og evt. 
henvisning til erklæringer for 
udgiftsfordelingen og den 
fremtidige vedligeholdelse.

Lodsejer afholder selv alle udgifter til etablering, samt fremtidig 
vedligehold af egen ledning.

Anlægsarbejdet forventes igangsat:
12.08.2022

Tidsplan for arbejdets 
udførelse

Anlægsarbejdet forventes afsluttet:
17.08.2022

Eksisterende rørsystem Evt. vandløbsnavn:
Houstrup rørledning A

 Vandløbets klassifikation Optaget som offentligt 
vandløb:

x Ikke optaget som offentligt 
~Privat:

 Rørsystemet 

Beskrivelse af: rørtype, -
diameter, brønde, systemets 
alder og fald.

Evt. henvisning til regulativ hvis 
offentligt vandløb.

Tilsluttes eksisterende brønd på rørledning A

 Miljømæssige forhold

Beskrivelse af de hydrauliske/ 
(afstrømning) og miljømæssige 
forhold, herunder oplandsareal. 

Evt. henvisning til regulativ hvis 
offentligt vandløb.

Evt. bemærkninger

Underskrift Dato: Underskrift:

1) Kortmateriale kan hentes fra kommunes kortservice: http://kort.varde.dk/Ekstern_hjemmesiden/default.aspx

VIGTIGT: Der vedlægges fornødent oversigtskort over hele strækningen samt eventuelle 
detailplaner. Ansøger er selv ansvarlig for ansøgning om øvrige tilladelser (f.eks. 
udledningstilladelse, byggetilladelse/anmeldelse mm.)

Ansøgningsskemaet med kort og bilag sendes til:
Varde Kommune, Naturcenteret, Bytoften 2, 6800 Varde.
Mail: vardekommune@varde.dk 
Telefon: 79 94 68 00

http://kort.varde.dk/Ekstern_hjemmesiden/default.aspx
mailto:vardekommune@varde.dk

