
Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Afgørelse om etablering af 2 rørbroer
lodsejer Hylke Algra har d. 4. juli 2022 søgt om tilladelse(bilag 1) til 
etablering af 2 rørbroer på matrikel nr. 10a Billum by, Billum. Ansøgningen 
har været offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside i perioden 6/7 – 
3/8 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. de to rørbroer etableres ifølge ansøgning. I Billum Bæk ca. st. 2146 

– 2150 og i Tilløb til Billum Bæk ca. st. 147 – 151 (se bilag 1)

2. Rørbroerne etableres med en max længde på hver 4 meter.

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

4. Vestlig rørbro etableres med en rørdiameter på ø 125 cm med 
samme fald som vandløbet.

5. Østlig rørbro etableres med en rørdiameter på ø 0,5 m med samme 
fald som vandløbet.

6. For at imødegå problemer med okker, er det vigtigt, at vandløbet 
ikke graves dybere end til bund af det nuværende rør.

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

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

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

10. ejeren af broen bærer alle følger med hensyn til broen i tilfælde, 
hvor vandløbet senere skal uddybes, reguleres eller på anden måde 

Hylke Algra
Vr. Janderupvej 70
6852 Billum

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

79946800

09–08-2022

Jeanett Dam
Direkte tlf.: 79947400

Journalnr.: 92123/22
Sagsnr.: 22/7763



09-08-2022

Journalnr.: 92123/22
Sagsnr.: 22/7763
Ref.: Jeanett Dam

Side 2 / 5

ændres.

11. udgifterne afholdes fuldt ud af bygherre.

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

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

Lokalitet og status 
Den vestligste rørbro etableres i Billum Bæk st. 2146 - 2150, mens den 
østligste etableres i Tilløb til Billum Bæk st. 147 - 151. Begge vandløb er 
optaget som offentlige vandløb og er omfattet af vandløbsregulativ for 
Varde Å systemet.

Fig. 1 Vestlig rørbro i Billum Bæk. Østlig rørbro i Tilløb til Billum Bæk. Markeret med 
rød spot. Begge er placeret på matr.nr. 10a Billum by, Billum. Arealerne op til er 
markeret med gul skravering visende areal med §3-beskyttelse.

Redegørelse for og formålet med de planlagte foranstaltninger
I forbindelse med et græsningsprojekt ønskes tilladelse til etablering af 2 
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rørbroer på hver 4 meter, som kan give græssende kreaturer adgang til alle 
arealer i projektet, samt give kreaturerne adgang til drikkevand.
Den vestligste rørbro skal have en indvendig diameter på 1,25 meter, 
hvilket svarer til vandløbets bundbredde på 1 m x 1,25.
Den østligste rørbro skal have en indvendig diameter på ½ meter, hvilket 
svarer til vandløbets bundbredde på 0,4 m x 1,25.

Det fremgår af græsningsprojektet, at kreaturerne skal have adgang til 
hele arealet. Det er derfor nødvendigt at etablere de to rørbroer. Samtidig 
skal adgangen til drikkevand sikres.

Der findes ingen overkørsler mellem de to ønskede rørbroer, selv om det 
umiddelbart fremgår af regulativerne for de to vandløb.

Konfliktsøgning
Konfliktsøgning er udført på vestlig og østlig rørbro. For begge er der 
fundet konflikter i forhold til beskyttede vandløb og -naturtyper og 
okkerpotentielle områder.

Okkerloven
Arealet er okkerbeskyttet område. For at imødegå problemer med okker, er 
det vigtigt, at vandløbet ikke graves dybere end til bund af det nuværende 
rør.

Naturbeskyttelsesloven
Etablering af del to rørbroer forekommer bagatelagtigt i forhold til de 
beskyttede arealer. I forhold til de beskyttede vandløb vurderer Varde 
Kommuner, at der ikke bliver problemer i forhold til loven, når det ansøgte 
projekt bliver udført.

Myndighedsvurdering
Det er korte rørbroer, som Varde Kommune vurderer ikke har særlig 
betydning for dyr og insekter i vandmiljøet. 
Varde Kommunes vandløbsmyndighed vurderer generelt set, at projektet 
ikke vil have negativ betydning for vandløbet.

Tidsplan og økonomi
Det er planen, at projektet gennemføres når der foreligger en tilladelse.
Østergård I/S – bruger af arealet udfører og betaler projektet.

Baggrund for afgørelsen
Afgørelsen er truffet på baggrund af ansøgning fra lodsejer Hylke Algra, 
som Varde Kommune har modtaget d. 4. juli 2022 med supplerende 
oplysninger d. 6. juli 2022. 
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Afgørelse om åbning af vandløbet er meddelt efter vandløbslovens § 17i, og 
efter §65, stk. 3ii, 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. 

Med venlig hilsen

Jeanett Dam
 

E jeda@varde.dk

Bilag
1. Ansøgning kort # 89000/22 og fornyet ansøgningsskema 90264/22
2. Oversigtskort # 94686/22 
3. Klagevejledning # 94688/22

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

ii 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.


