
Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til Bolkjær 
Bæk
Varde Kommune har modtaget jeres ansøgning om udledning af regnvand 
(tag- og overfladevand) fra regnvandsbassin placeret på matrikel 8a, Nr. 
Nebel By, Nr. Nebel til Bolkjær Bæk.

Bassinet vil være placeret på matrikel 8a Nr. Nebel By, Nr. Nebel som ejes 
af Varde Kommune. 

Baggrunden for ansøgningen er, at DIN Forsyning Spildevand A/S i 
overensstemmelse med kommunens Spildevandsplan 2019-2029 
gennemfører separatkloakering af fælleskloakerede oplande i Nørre Nebel.

Afgørelse og vilkår
I henhold til miljøbeskyttelseslovens §28 stk. 1 meddeles tilladelse til 
etablering af regnvandsbassin samt udledning af tag- og overfladevand fra 
bassinet. 

Denne tilladelse er givet efter Miljøbeskyttelsesloven og fritager ikke DIN 
Forsyning Spildevand A/S fra at skulle indhente tilladelse til forhold, der 
reguleres efter anden lovgivning. 

Udledningen fra bassinet sker via udløb NN1R000 i koordinat 456112; 
6181675 ETRS89. UTM-32N.

Udledningen skal ske på følgende vilkår:

Vilkår
1. Udledningen gælder for afledning af tag- og overfladevand fra et totalt 

areal på 10,7 ha (3,6 red. ha) til Bolkjær Bæk via udløb NN1R000.

Forsinkelsesbassin
2. Regnvandsbassinet udformes med et permanent vådt volumen, 

forbassin og dykket udløb således at bundfældeligt materiale, olie- og 
flydestoffer tilbageholdelse.

DIN Forsyning Spildevand A/S
Ulvsundvej 1
6715 Esbjerg N

Att.: Flemming van Ralen

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

79947177

20-06-2022

Mai-Britt Hemme
Direkte tlf.: 79947177

Journalnr.: 69593/21
Sagsnr.: 21/4375



20-06-2022

Journalnr.: 69593/21
Sagsnr.: 21/4375
Ref.: Mai-Britt Hemme

Side 2 / 25

3. Forsinkelsesbassinet etableres med et stuvningsvolumen på ca. 1665 
m3, som angivet i ansøgningen.

4. Bassinet etableres med et permanent vådvolumen på 1020 m³, hvilket 
svarer til ca. 280 m³/red. ha.

5. Bassinet vil få et samlet volumen på 2685 m³

6. Bassinet etableres med en dæmning ca. 10 cm under det normale 
vandspejl, for at forbedre renseeffekten af bassinet.

7. Bassinet udføres med en permanent vanddybde på ca. 0,9 m.

8. Bassinet udføres som et naturligt bassin med skåningsanlæg 1:5 og 
med en inspektionsvej rundt om bassinet.

9. Bassinet etableres, så det falder naturligt ind i det omkringliggende 
landskab. Det bør overvejes, om der etableres adgang til de 
eksisterende stier i områder, for at fremme rekreativt brug af arealet.

10. Bassinet skal placeres med kronekanten mindst 10 meter fra vejskel.

11. Forbassinet skal som minimum oprenses hvert 7.-10. år, dog senest 
når sedimentaflejringen er i niveau med indløbets bundkote.

12. Bassinets våde areal skal oprenses efter behov for at sikre den 
nødvendige opsamlingskapacitet.

13. Forbassinet skal tilses mindst en gang om året og herunder skal dybde 
af det permanente vådvolumen i bassinet måles. Dybde af det 
permanente vådvolumen i bassinet skal måles mindst hvert 5. år.

14. Der skal føres journal over:

a. Tilsyn med bassinet

b. Pejling af dybde af det permanente vådvolumen

c. Oprensning af bassinet, hvor meget slam er fjernet og dybde af 
bassin efter oprening.

Oplysningerne skal gemmes og på forlangende forevises 
tilsynsmyndigheden. 

Udledning
15. Den udledte vandmængde fra regnvandsbassinet må ikke overstige 10 

l/s.
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16. Regnvandsbassinet skal være dimensioneret således at 
afløbsvandføringen anført i vilkår 15 statistisk set maksimalt 
overskrides én gang hvert 5. år, svarende til n=1/5. Overløbskantens 
placering kan ses på Figur 1Figur 4.

Figur 1 Regnvandsbassin med overløbskant. Tegning fra 
ansøgningsmaterialet.

17. Der må kun udledes regnvand (tag- og overfladevand) til Bolkjær Bæk.

18. Vandet må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligvis 
forekommer i regnvand.
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19. Udledningen må ikke give anledning til gener for naboer eller medføre 
oversvømmelser udenfor bassinet og overløbsarealet.

20. Udledningen må ikke medføre flydestoffer eller skum på 
vandløbsoverfladen eller på vandløbsbrinkerne.

21. Udledningen må ikke medføre synlig oliefilm i Bolkjær Bæk.

22. Udledningen må ikke give anledning til ophobning af sand eller andre 
partikler i Bolkjær Bæk.

23. Udledningen må ikke give anledning til erosion af bund og brinker i 
Bolkjær Bæk. I skal, hvis det bliver nødvendigt, etablere brinksikring i 
Bolkjær Bæk, se Figur 2.

24. Udløbet etableres som dykket udløb, for at sikre mod udledning af 
flydestoffer.

25. Der skal etableres en vandbremse på udløbet for regulering af 
udløbsflowet. I tilfælde af regnhændelser større end en 5 års 
regnhændelse sker overløb over terræn i det viste område.

26. Udløbet til Bolkjær Bæk skal tilses løbende og med et interval på 
maksimalt 12 måneder mellem hvert tilsyn.

27. Overløb over terræn etableres med erosionssikrende materialer.

28. Udløbet skal falde naturligt ind i omgivelserne, må ikke stikke ud i 
vandløbet og må ikke være til gene for vandløbets 
vedligeholdelsesarbejde, se figur 1.

29. I skal dreje udløbet, så det er 30 – 45° i medløb og selve udløbet skal 
placeres mindst 20 cm over vandløbets regulativmæssige bundkote, se 
figur 1.
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Figur 2. Placer og udform udløbet så mindst mulig erosion af bund og 
brinker opnås. Det kan fx sikres med stensætning. Hvor højdeforholdene 
giver mulighed for det, kan udløbet udformes så afløbsvandet iltes f.eks. i 
faskine eller iltningstrappe.

30. Udledningen må ikke hindre, at målsætningen for Bolkjær Bæk kan 
opfyldes. 

Generelt
31. Entreprenøren skal benytte CE-godkendte materialer, der lever op til 

kravene i Dansk Standards retningslinjer, herunder DS/EN 1401:2019.

32. I skal før igangsætning af gravearbejdet spørge det lokale 
kulturhistoriske museum om en udtalelse om, hvorvidt arbejdet 
indebærer risiko for at ødelægge fortidsminder. Stands jordarbejdet 
hvis I under arbejdet finder spor af fortidsminder. Anmeld straks 
fortidsmindet til det lokale kulturhistoriske museum.

33. Hvis der under gravearbejdet opstår mistanke om jordforurening, skal I 
stoppe arbejdet og kontakte Naturcenteret ved Varde Kommune.

34. I er inden gravning i jorden, forpligtet til at fastlægge hvor eventuelle 
jordledninger er placeret på arealet (el, gas, telefon, med mere). 
Kortlægningen kan ske ved kontakt til de relevante selskaber. Hvis I 
undlader at foretage kortlægningen og under arbejdet beskadiger en 
jordledning, kan I blive gjort erstatningsansvarlig af ejeren af 
jordledningen.

35. I skal være opmærksom på, at I ikke uden kommunens godkendelse 
må ændre i grøfter, rørledninger eller dræn, som ikke er omfattet af 
projektet.
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36. Arealet hvor regnvandsbassinet er placeret skal tinglyses, for at sikre 
hvem der har vedligeholdelsen af arealet omkring bassinet. 

Når anlægget er etableret
Entreprenøren skal færdigmelde anlægget ved at returnere vedlagte 
færdigmeldingsskema til Varde Kommune. 
Sammen med færdigmeldingen skal der sendes en revideret målfast 
tegning på anlægget, hvis der er ændret på placeringen af anlægget under 
etableringen.

Anlægget skal vedligeholdes løbende som minimum efter drift og 
vedligeholdelsesplanen vedlagt ansøgningsmaterialet.



20-06-2022

Journalnr.: 69593/21
Sagsnr.: 21/4375
Ref.: Mai-Britt Hemme

Side 7 / 25

Beskrivelse
I overensstemmelse med kommunens Spildevandsplan 2019-2029 
gennemfører DIN Forsyning Spildevand A/S i perioden 2020-2023 
separatkloakering af fælleskloakerede oplande i den østlige del af Nørre 
Nebel. Oplandene er NN19, NN06.2a og NN01. 

Figur 3 Opland til regnvandsbassin, opland NN19, NN06.2a. og NN01. 
Oplande markeret med en tyrkiskant. 

Som led i separatkloakeringen nedlægges et eksisterende overløb fra 
fælleskloakken, bygværk NF0665A og udløb NF06656, og der etableres et 
regnvandsbassin, som har til formål at reducere den hydrauliske belastning 
og stofmæssige belastning af de nedstrøms liggende recipienter.
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Nørre Nebel er i dag både separat- og fælleskloakeret. Spildevand fra de 
separatkloakerede områder samt regn- og spildevand fra de 
fælleskloakerede områder ledes til Nørre Nebel Renseanlæg, som udleder 
renset spildevand til Bolkjær Bæk.

Spildevandet fra området samles på matrikel 8a Nr. Nebel By, Nr. Nebel, 
hvor der er etableret en ny pumpestation. Spildevandet vil herfra blive 
pumpet til Nørre Nebel Renseanlæg.

Regnvandet ledes til matrikel 8a Nr. Nebel By, Nr. Nebel, hvor der etableres 
et regnvandsbassin med udløb til Bolkjær Bæk.

Figur 4 Regnvandsbassinets udformning iht. ansøgningsmaterialet.
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Regnvandsbassinet er dimensioneret med en overløbshyppighed ca. hvert 5 
år.

Regnvandsbassinet er dimensioneret med et stuvningsvolumen på 1665 
m³, svarende til T= 5år, S = 1,0. Dette inkluderer 20 % ekstra volumen, 
som tager hensyn til koblede regnhændelser. Bassinet har et vådvolumen 
på 1020 m³, hvilket svarer til ca. 280 m³/red. ha. Bassinet udføres med 
forbassin.  

Planforhold
Spildevandsplan 2019-2029
Projektet er i overensstemmelse med kommunes Spildevandsplan 2019-
2029, hvoraf det fremgår, at kloakeringen af de fælleskloakerede oplande i 
Nørre Nebel skal separatkloakeres.

Vandløb
Det nye separate regnvandsudløb til Bolkjær Bæk etableres i St. 1219. 
Bolkjær Bæk har forbindelse til Lydum Å og Ringkøbing Fjord. 

Bolkjær Bæk er omfattet af ”Regulativ nr. 3” i tidligere Blaabjerg Kommune 
fra 1997.

Bolkjær Bæk er iht. regulativet 80 cm bredt og har et fald på ca. 1,7 ‰ i 
udløbspunktet.

Vandområdeplan 2015-2021
Vandområdeplanernes miljømål fremgår af bekendtgørelse om miljømål for 
overfladevandområder og grundvandsforekomster og den seneste 
tilstandsopgørelse fra 2012 fremgår af MiljøGIS for Vandområdeplanerne 
2015-2021. I det følgende er oplistet miljømål og tilstand for de berørte 
recipienter

Bolkjær Bæk er ikke målsat i Vandområdeplan 2015-2021. Bolkjær Bæk 
løber mod nord til Gestbæk, Gestbæk har miljømål ”Godt økologisk 
potentiale” og videre via Falen-Lydum Å med forbindelse til Ringkøbingfjord 
Falen-Lydum Å har miljømål ”god økologisk tilstand”. Miljømålet for 
Ringkøbing Fjord er ”Godt økologisk potentiale”

Ifølge tilstandsopgørelsen er den samlede økologiske tilstand for Gestbæk 
”ukendt tilstand”, Falen-Lydum Å har ”god økologisk tilstand”. Ringkøbing 
Fjord har ”ringe økologisk potentiale”.



20-06-2022

Journalnr.: 69593/21
Sagsnr.: 21/4375
Ref.: Mai-Britt Hemme

Side 10 / 25

Miljømålet for Ringkøbing Fjord er således ikke opfyldt. Tilstanden vurderes 
på baggrund af tre kvalitetselementer, smådyr, fisk og makrofytter.

Natura 2000
Nærmeste Natura 2000-habitatområde er nr. 62 ”Ringkøbing Fjord og 
Nymindestrømmen” beliggende ca. 4,7 km fra projektområdet i luftlinje.

Kommune- og lokalplan
Arealet, hvor regnvandsbassinet placeres, er placeret i byzone og er 
omfattet af Kommuneplanramme 15.01.R03 samt Lokalplan nr. 51 
Fritidsområder ved Nørre Nebel. Området er udlagt til rekreativt formål.
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Vurdering
Det er kommunes vurdering, at projektet samlet set medfører en 
formindsket hydraulisk og stofmæssigbelastning af Bolkjær Bæk. Det 
skyldes, at regnbetingede udledninger med tilførsel af opspædet spildevand 
i forbindelse med overløb fra fælleskloakerede områder ophører samt, at 
udledningen forsinkes til 10l/s via et vådt regnvandsbassin.

Figur 5 Udsnit af udledningerne fra kloaksystemet i Nørre Nebel. Blå pile er 
udledninger fra regnvandssystemet. Røde pile er udløb fra 
overløbsbygværker eller renseanlæg (NF00119).
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Hydraulisk vurdering
Regnvandsbassinet sikrer, at der sker en forsinkelse af regnvandet, så 
afløbsvandsføringen reduceres til 10 l/s, som statistisk set overskrides én 
gang hvert 5. år.

Der er udført målinger i Bolkjær Bæk-systemet for undersøgelse af de 
eksisterende punktudledningers (eksisterende overløbsbygværker, 
renseanlægget samt separate regnvandsudløb) betydning for 
vandløbssystemet. 

Varde Kommune og DIN Forsyning har opsat 3 loggere der løbende måler 
vandstanden i Bolkjær Bæk. Loggerene er fordelt, så der sidder én 
opstrøms før vandløbet påvirkes af udledninger ifm. regn, én midt mellem 
udledningerne og én nedstrøms efter alle udledningspunkterne i Nørre 
Nebel. Placeringen af loggerene kan ses på Figur 6.

Figur 6 Placering af loggere i oplandet ved Nørre Nebel.

Målinger fra loggerne kan ses på bilag. Målingerne fra loggerne har været 
baggrund for vurderingen af hvordan regn fra overløbsbygværker påvirker 
vandstanden og dermed den hydrauliske belastning i vandløbet. 

Erosionsrisikoen er beregnet, beregningen viser, at det vil være muligt med 
en belastning på 290 l/s uden at der vil være en sedimenttransport i 
vandløbet.
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Ud fra målingerne, beregninger af erosion og kendskabet til Bolkjær Bæk 
med den nuværende belastning har Varde Kommune vurderet, at der kan 
gives en tilladelse til en samlet udledning på 70 l/s til Bolkjær. Som skal 
fordeles over de eksisterende og kommende separate 
regnvandsudledninger der vil komme fra kloakeringen af Nørre Nebel til 
Bolkjær Bæk.

Vurdering af bassinets renseeffekt
Ifølge afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet betragtes våde 
regnvandsbassiner indrettet som beskrevet i ”Faktablad om dimensionering 
af våde regnvandsbassiner, Aalborg Universitet, 2012” som BAT. 
Faktabladet angiver b.la. at regnvandsbassiner bør etableres med et 
permanent vådt volumen på 200-300 m³ pr reduceret oplandsareal samt 
en permanent vanddybde på 1-1,5 meter. 

Det ansøgt bassin anlægges med et permanent vådt volumen på 1020 m³ 
svarende til ca. 280 m³ pr. reduceret oplandsareal. Forholdet lever således 
op til anbefalingerne. 

Der er ansøgt om en permanent vanddybde på 0,9 meter. Ansøger oplyser, 
at der i samarbejde med Varde Kommune udarbejdes en fast plejeplan for 
bassinet, som vil være med til at modvirke tilgroning. Forholdet vurderes 
derfor at være i orden. 

Der stilles vilkår om regelmæssigt tilsyn med bassin og forbassin for at 
sikre forbassinets nødvendige bundfældningsfunktion, forhindre tilklogning 
og udledning af bundfældelige forurenende stoffer til vandløbet. 

Der stilles desuden vilkår om, at bassinet skal etableres med et sideanlæg 
på 1:5 eller fladere af hensyn til sikkerhed for mennesker og dyr, 
vedligehold og det æstetiske udtryk. 

Samlet set vurderes udledningen ikke at medfører en væsentlig tilførsel af 
forurenende stoffer til vandløbet. Der er tale om almindeligt belastet 
separate regnvandsudledninger, og det er Varde Kommunes opfattelse, at 
udformning og dimensionering af regnvandsbassinet samt etablering af 
sandfang sikrer, at der vil ske hensigtsmæssig tilbageholdelse af 
forurenende stoffer.  

Drikkevandsinteresser
Regnvandsbassinet etableres i et område med drikkevandsinteresser. 
Bassinerne etableres uden for indvindingsopland til vandværk, uden for 
boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) og nitratfølsomt 
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indvindingsopland. Der stilles således ikke krav om, at regnvandsbassinet 
skal etableres med tæt bund og sider i form af membran.

Natura 2000-områder
Udledning fra det ansøgte regnvandsbassin vil ikke berøre det nærmeste 
Natura 2000 område, som er nr. 62 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen 
ca. 4,7 km nord for området. 

Med baggrund i projektet karakter samt med en afstand på 4,7km i 
fugleflugtslinje til Ringkøbing Fjord vurderes det at der ikke vil være en 
påvirkning fra udledningen af renset regnvand med den i projektet 
beskrevne BAT-løsning. 

Naturbeskyttelse §3
Matrikel nr. 8a Nr. Nebel By, Nr. Nebel er registreret som §3-beskyttet eng, 
men engen er beliggende i et område, der havde status som byzone før 
den 1. juli 1992, hvor naturbeskyttelsesloven trådte i kraft. Det medfører, 
at engen kun er beskyttet imod ændringer med landbrugsmæssige formål. 
Et bassin kræver derfor ikke dispensation fra § 3.

Lokalplan
Området er omfattet af lokalplan nr. 51 Fritidsområder ved Nørre Nebel og 
kommunalt ejet. Formålet med lokalplanen er at sikre området til 
fritidsinteresser. Regnvandsbassinet er udformet som en sø i et rekreative 
område jf. lokalplanens bestemmelser om søer. Det vurderes at 
regnvandsbassinet kan etableres, da den er udformet nede i terræn med 
bløde, organiske former mv.

VVM-screening
Varde Kommune har på baggrund af den indsendte VVM-ansøgning 
gennemført screening efter kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6.

Kommunen har vurderet, at projektet ikke vil medføre væsentlige 
miljøpåvirkninger hverken i anlægsfasen, i driftsfasen eller i samspil med 
andre projekter i området. 

Projektet er dermed ikke omfattet af VVM-pligt, og kan igangsættes og 
gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. 

Ved screeningen af projektet har kommunen vurderet følgende 
miljøpåvirkninger:

 Hydraulisk påvirkning
 Grundvandsbeskyttelse
 Vandområderne
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 §3 områder
 Natura 2000 områder og bilag IV arter
 Nærmiljøet
 Påvirkninger i anlægsfasen
 Kumulative effekter

Samlet vurdering
Sammenfattende er det Varde Kommunes vurdering, at projektet vil 
medføre forbedrende forhold i recipienten både hydraulisk og stofmæssigt. 
Det vurderes derfor, at udledningen ikke vil være til hinder for 
målopfyldelse af vandplanens målsætninger for de berørte vandområder.

Fjern-recipienten for udledningen er Ringkøbing Fjord. Ringkøbing Fjord er 
Natura 2000 område. Varde Kommune vurderer, at tilladelsen ikke giver 
anledning til uacceptable følgevirkninger for omgivelserne, herunder nær-
recipienten Bolkjær Bæk samt fjernrecipienten Ringkøbing Fjord.

Kommunen skønner, at projektet ikke vil forringe levevilkår for dyre- og 
plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til 
de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke.

Høring
Der er foretaget en høring inden tilladelsen er meddelt, hos følgende 
parter:
 DIN Forsyning Spildevand A/S, Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N

Annoncering af afgørelsen
Afgørelsen annonceres den xx.xx.xxxx i 4 uger på Varde Kommunes 
hjemmeside under Høringer og afgørelser

Lovgrundlag og klagevejledning
Tilladelsen er givet efter § 28 i Miljøbeskyttelsesloven og kan ifølge § 91 
påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. For klagevejledning, se bilag.

Lovhenvisning
 Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 

om miljøbeskyttelse. 
 Naturbeskyttelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 

2021 om naturbeskyttelse
 Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til 

vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder, 
bekendtgørelsen nr. 1433 af 21. november 2017

https://vardekommune.dk/horinger-og-afgorelser/
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 Spildevandsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 
om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 
og 4. 

 Museumsloven nr. 358 af 8. april 2014.

Hvis I har spørgsmål til tilladelsen, er I velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Mai-Britt Hemme
Miljøsagsbehandler
Ingeniør

E mhem@varde.dk 

mailto:mhem@varde.dk


Bilag
Målinger i Bolkjær Bæk
Klagevejledning
Attest til færdigmelding af arbejde
Placering af regnvandsbassin
Ansøgningsmateriale
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Bilag - Målinger i Bolkjær Bæk

Figur 7 Udskrift fra loggeren opstrøms Nørre Nebel i perioden fra marts 2020 til maj 2022. Terrænkoten 
ved ”Nørre Nebel opstrøms” ligger på omkring 7, for at sikre at der ikke sker oversvømmelse i området 
skal vandstanden være under kote 6,75.



Figur 8 Udskrift fra loggeren Nørre Nebel midt i perioden fra marts 2020 til februar 2022. Terrænkoten 
ved ”Nørre Nebel midt” ligger omkring 2,75, for at sikre at der ikke sker oversvømmelse i området skal 
vandstanden være under kote 2,50. 



I slut oktober var der en længerevarende regnhændelse, hvor der faldt 36 mm regn på ca. 3 døgn. Som 
Figur 9 viser, så giver en længere regnhændelse ikke problemer ift. oversvømmelser. 

Figur 9 Udskrift for loggeren ved Nørre Nebel midt, ifm. en længerevarende regnhændelse over 3 dage 
med en nedbør på 36 mm.



Figur 10 Udskrift fra loggeren nedstrøms Nørre Nebel i perioden fra marts 2020 til maj 2022. 
Terrænkoten ved ”Nørre Nebel nedstrøms” ligger omkring 2,0, for at sikre at der ikke sker 
oversvømmelse i området skal vandstanden være under kote 1,75. Det ses at den maksimale vandstand i 
området har været oppe omkring de 1,75, det var i forbindelse med en længerevarende regnhændelse 
ellers har vandstanden været under kote 1,50.



Klage- og søgsmålsvejledning

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger efter den xx. maj 2022, hvor tilladelsen bliver annonceret på kommunens 
hjemmeside. 
Det vil sige, at klagen skal være modtaget i klageportalen senest den xx. juni 2022.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Hvordan

Du klager via Klageportalen, som du kan tilgå via Nævnenes Hus. Du logger på klageportalen med Nem-
ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. I klageportalen 
sendes din klage automatisk først til Varde Kommune. Hvis Varde Kommune fastholder afgørelsen, 
sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om 
videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre 
du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, 
skal du sende en begrundet anmodning til enten Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde, e-mail: 
vardekommune@varde.dk eller Miljø- og Fødevareklagenævnet på mfkn@naevneneshus.dk. 
Varde Kommune videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter om, du 
kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-
og-foedevareklagenaevnet/vejledning/

Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål 
vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus på 
www.naevneneshus.dk 

Hvem kan klage

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De klageberettigede er:
 afgørelsens adressat
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
 Sundhedsstyrelsen
 Danmarks Fiskeriforening
 Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
 lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser

Sagsanlæg

Såfremt du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder 
efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig 
afgørelse foreligger.

Gyldighed

Kommunen gør opmærksom på at klage over afgørelsen har opsættende virkning. Dette betyder, at 
afgørelsen ikke har virkning før klagesagen er afgjort.

I kan begynde med bygge- og anlægsarbejder, når tilladelser i henhold til anden lovgivning er indhentet. 
Selvom I har påbegyndt bygge- og anlægsarbejde, indskrænker det ikke klagemyndighedernes ret til at 
ændre eller ophæve afgørelsen

Aktindsigt

Varde Kommune gør opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen, herunder for 
eksempel resultater af virksomhedens egenkontrol.
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Persondata

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at kommunen indsamler, behandler 
og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge 
persondataforordningen har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i 
disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige 
oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet. 



Færdigmelding af spildevands- og regnvandsanlæg

Sagsnr. 21/4375

Adresse Udledning fra regnvandsbassin - Nørre Nebel – matr.nr. 8a Nørre Nebel By, 
Nørre Nebel

Anlægsarbejdet afsluttet dato

Spildevand i det åbne land – landzone

☐ Etablering af nedsivningsanlæg ☐ Etablering af minirenseanlæg

☐ Etablering af bundfældningstank ☐ Etablering af samletank

Etablering af pileanlæg

☐ Med åben bund

☐ Med lukket bund

Etablering af biologisk sandfilteranlæg

☐ Med membran

☐ Uden membran

Udledning af spildevand til:

☐ Dræn 

☐ Vandløb

☐ Andet, beskriv:

☐ Andet, beskriv:

Bundfældningstankens størrelse: _______________ m3

☐ Bundfældningstank er fjernet

☐ Bundfældningstank er fyldt med sand og afblændet

Spildevandskloakering og separatkloakering

☐ Ny tilslutning af nybyggeri til kloak

☐ Ny tilslutning af eksisterende ejendom til kloak

Alt tag- og overfladevand er frakoblet den offentlige spildevandskloak ved en af følgende:

☐ Regn- og spildevand er korrekt tilsluttet stikledningerne til hhv. regnvand og spildevand, der er etableret på 
grunden. 

☐ Noget af regnvandet nedsives på ejendommen, og resten er korrekt tilsluttet stikledningen for regnvand, der er 
etableret på grunden. 

☐ Alt regnvand nedsives på ejendommen.

☐ Andet, beskriv (fx renovering af kloak eller ny indvendig kloak):



Hvordan håndteres regnvandet – er der etableret regnvandsanlæg?

Etablering af LAR-anlæg

☐ Faskine

☐ Regnbed

☐ Wadi/V-Grøft

☐ Andet, beskriv:

Udledning af regnvand til:

☐ Dræn

☐ Vandløb

☐ Andet, beskriv:

 

☐ Etablering af 
regnvandsbassin/forsinkelsesbassin

Eventuel beskrivelse:

☐ Andet, beskriv:

Renseforanstaltninger

☐ Etablering af fedtudskiller ☐ Etablering af olie- og 
benzinudskiller (OBU)

☐ Etablering af sandfang

☐ Andet, beskriv:

Der krydses af i alle relevante felter. Der skal fremsendes en målfast kloaktegning sammen med færdigmeldingen. 
Kort kan evt. hentes her, eller tjek www.weblager.dk for gamle kloaktegninger.

____________________________________________________
Underskrift og stempel fra autoriseret firma

____________________________________________________
(Evt. underskrift fra ejer)

Færdigmeldingen skal du sende senest 14 dage efter etablering, til
Varde Kommune på vardekommune@varde.dk  
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