
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadresse: 

Varde Kommune 

Bytoften 2, 6800 Varde 

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til 
Jyllerup Bæk i forbindelse med etablering af pumpestation, 

rørbassin og regnvandsbassin. 

 

Varde Kommune har den 25. oktober 2022 modtaget jeres ansøgning om 

at udlede oppumpet grundvand til Jyllerup Bæk fra Galthovedvej 2, 6818 

Årre, 6f, Årre By, Årre. 

Baggrund 

I forbindelse med anlægsfasen for både pumpestation, rørbassin og 

regnvandsbassin er det nødvendigt med en midlertidig 

grundvandssænkning for hver udgravning. På baggrund af datagrundlaget 

vurderer rådgiver, at den største oppumpningsmængde vil være i 

forbindelse med etablering af rørbassinet. 

Den midlertidige grundvandssænkning forventes udført med lænsepumpe 

og sugespidsanlæg. 

Tilladelse 

Varde Kommune giver tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet 

grundvand til Jyllerup Bæk. Tilladelsen er kun gældende i den periode hvor 

anlægsarbejdet og grundvandssænkningen skal foregå. Anlægsarbejdet 

foregår i perioden fra december 2022 til 1. april 2023, 

grundvandssænkningen foregår ikke i hele perioden. 

Grundvandssænkningen vil foregå i forbindelse med udgravning af 

pumpestation, rørbassin og regnvandsbassin. 

 

Der er ikke behov for tilladelse til grundvandssænkningen, da de 

oppumpede mængder ikke vil overstige 100.000 m3/år, og da 

oppumpningen er mindre end 300 meter fra et vandforsyningsanlæg.  

Vilkår 

Tilladelsen gives på følgende vilkår. 

1. Tilladelsen omfatter udelukkende afledning af grundvand fra matriklen 

hvor anlægsarbejdet skal foregå. 

2. Tilladelsen meddeles under forudsætning af, at ejer af ejendommen har 

accepteret grundvandssænkningsforanstaltningen. 

3. Der må maksimalt udledes 17 l/s til Jyllerup Bæk.  
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4. Det udledte vand må ikke indeholde forurenende stoffer i 

koncentrationer, som kan medføre at der sker en øget forurening af 

Jyllerup Bæk.  

5. Udledningen af oppumpet grundvand skal overholde følgende krav: 

Parameter Krav Tidspunkt 

Opløst jern Mindre end 1 mg/l Når renseanlægget er i drift 

Opløst jern Mindre end 0,5 mg/l Når regnvandsbassinet 

etableres 

pH Mellem 6 og 9  

6. Varde Kommune forlanger én prøvetagning i forbindelse med 
henholdsvis grundvandssænkning ved anlæg af pumpestation, 
rørbassin og regnvandsbasssin af det oppumpede grundvand. 
Vandprøven udtages inden udløbet til Jyllerup Bæk, efter vandet har 
passeret stryget. Et akkrediteret laboratorium skal udtage og analysere 
prøvens indhold for de parametre, som er angivet i vilkår 5.  
I skal sende en kopi af analyseresultaterne til Varde Kommune, 

Naturcenteret, e-mail: teknikogmiljo@varde.dk  

I skal selv betale omkostningerne i forbindelse med udtagning og 

analyse af prøven.  

7. Udledningen må ikke give anledning til gener for naboer eller medføre 

oversvømmelser uden for den matrikel hvor anlægsarbejdet skal foregå.  

8. Udledningen må ikke give anledning til erosion af bund og brinker i 

Jyllerup Bæk. 

9. Udledningen må ikke give anledning til ophobning af sand eller andre 

partikler i Jyllerup Bæk. 

10. Der må ikke udledes sand eller slam til vandløb eller søer i forbindelse 

med udledningen.  

11. Bortpumpning skal minimeres mest muligt, og der må således ikke 

bortpumpes mere grundvand end nødvendigt for arbejdets udførelse.  

12. Varde Kommune kan ændre eller annullere tilladelsen, såfremt der 

findes belæg herfor. 

Udtalelser og kontaktoplysninger 

I tilfælde af, at der kommer stoffer ud i Jyllerup Bæk, som ødelægger 

biologien, og grundvandssænkningen skal slukkes kan Varde Kommune 

kontakte DIN Forsyning ved Anna Krog, e-mail: ank@dinforsyning.dk, 

telefon 7474 7244 eller mobil 2478 6088  

 

mailto:ank@dinforsyning.dk
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Varde Kommune har vurderet, at der ikke skal foretages en partshøring, i 

henhold til forvaltningslovens § 19, idet oppumpningen og afledningen af 

grundvandet ikke medfører en væsentlig forøgelse af nabogener.  

Beskrivelse og vurdering 

Vandløb 

Det nye midlertidige udløb til Jyllerup Bæk etableres i St. 4445. Jyllerup 

Bæk har forbindelse til Hjortkær Bæk, Sneum Å og Vadehavet.  

 

Jyllerup Bæk er omfattet af ”Regulativ for Kommune Vandløb nr. 43, 

Jyllerup Bæk”. Regulativ stadfæstet af Ribe amtsråd den 21. februar 1973 

og reguleringen er godkendt af Helle Kommunalbestyrelse den 4. maj 

1988. Jyllerup Bæk starter i St. 4659 og har udløb i Hjortkær Bæk i st. 

2977. 

 

Jyllerup Bæk er ved udløbet fra regnvandsbassinet iht. regulativet fald på 

ca. 1,0 ‰. 

Vandområdeplan 2015-2021 og basisanalyse til Vandområdeplan 2021-
2027 

Vandområdeplanernes miljømål fremgår af bekendtgørelse om miljømål for 

overfladevandområder og grundvandsforekomster og den seneste 

tilstandsopgørelse fra 2018 fremgår af MiljøGIS for basisanalysen til 

Vandområdeplanerne 2021-2027. I det følgende er oplistet miljømål og 

tilstand for de berørte recipienter. 

 

Jyllerup Bæk løber mod Hjortkær Bæk, videre til Sneum Å og Vadehavet, 

som alle har miljømål ”God økologisk tilstand” i henhold til basisanalysen 

for Vandområdeplan 2021-2027. 

 

Recipienternes samlede økologiske tilstand kan ses i Tabel 1. 

 
Tabel 1 Tilstandsopgørelse ift. Vandområdeplaner 2021-2027 

Recipient 
Økologisk 

tilstand 
Tilstand baseret på 

Jyllerup Bæk  

St. 4659 – St. 3494 

Ringe Ringe økologisk tilstand for smådyr 

(bentiske invertebrater) 

Jyllerup Bæk  

St. 3494 – St. 0 

Dårlig Dårlig økologisk tilstand for smådyr 

(bentiske invertebrater) og fisk 

Hvor Jyllerup Bæk og 

Avtrup Bæk løber 

sammen 

Dårlig Moderat økologisk tilstand for smådyr 

(bentiske invertebrater) og dårlig 

økologisk tilstand for fisk 

Hjortkær Bæk Dårlig Dårlig økologisk tilstand for fisk 
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Sneum Å ved tilløbet 

fra Hjortkær Bæk 

Moderat God økologisk tilstand for planter 

(makrofytter) og smådyr (bentiske 

invertebrater).  

Høj økologisk tilstand for alger 

(fytobenthos) og fisk 

Ikke god økologisk tilstand for 

nationalt specifikke stoffer (zink og 

barium) 

Vadehavet (Knudedyb) Ringe  Ringe økologisk tilstand for 

fytoplankton (klorofyl) samt bunddyr 

(bentiske invertebrater) 

God økologisk tilstand for nationalt 

specifikke stoffer.  

 

Miljømålet for Jyllerup Bæk, Hjortkær Bæk, Sneum Å og Vadehavet er 

således ikke opfyldt.  

§ 3 naturbeskyttelse 

Udledningspunktet er til et § 3 beskyttet vandløb.  

 

 
Figur 1 § 3 beskyttet vandløb. Mørkeblå streg er udstrækningen af § 3 
vandløbet. Lyseblå streg er vandløbet Jyllerup Bæk. 

Vurdering 

Det er Varde Kommunes vurdering, at den midlertidige udledning ikke 

medfører en hydraulisk og stofmæssigbelastning af Jyllerup Bæk, der gør at 
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Jyllerup Bæk ikke kan nå målopfyldelse i henhold til Vandområdeplan 2015-

2021.  

Hydraulisk vurdering 

Der skal ske en forsinkelse af grundvandet, så afløbsvandsføringen 

reduceres til 17 l/s. Der etableres et stryg inden udledning til Jyllerup Bæk. 

Stryget gør at iltindholdet øges og jernindholdet mindskes inden udledning 

til Jyllerup Bæk. 

 

Varde Kommune vurderer at den hydrauliske belastning er mindre skadelig 

end en manglende rensning og høj temperatur i vandløbet. 

 

 
Figur 2 Placering af udløb stryg og overløbskant. (Fra 
ansøgningsmaterialet) 

Varde Kommune vurderer, at udledningen af vandet ikke vil medføre en 

væsentlig påvirkning af vandmiljøet.  

Natura 2000 - Bilag IV arter 

Habitatområde nr. 79 ” Sneum Å og Holsted Ådal” ligger ca. 5 km sydvest 

for projektområdet. Udpegningsarter for området er Hav-, Flod- og 

Bæklampret, Laks, Snæbel og Odder. 
 

Området hvor der grundvandssænkes berører ikke arter eller naturtyper på 

udpegningsgrundlaget for habitatområdet.  

 

Bilag IV-arten Odder har kendt forekomst i Jyllerup Bæk. Det vurderes, at 

den midlertidige udledning til Jyllerup Bæk ikke vil forringe forholdene.  

 

Udpegningsarterne Laks, Bæklampret og Flodlampret, det vurderes at den 

midlertidige udledning til Jyllerup Bæk ikke vil forringe forholdene.  
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Havlampret vurderes ikke af have levested i Jyllerup Bæk. 

 

Snæbel er ikke kendt fra vandløbet, men forekommer i Sneum Å 

hovedløbet. 

Naturbeskyttelse §3 

Udledningen fra den midlertidig grundvandssænkning vil have udløb til et § 

3 beskyttet vandløb, Jyllerup Bæk. 

 

Det vurderes, at ved en midlertidig udledningstilladelse som overholder de 

stillede vilkår og ikke er til hindre for målopfyldelse ikke vil give ændringer 

til § 3-beskyttede vandløb 

Lovhenvisning 

• Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 
om miljøbeskyttelse.  

• Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter 

miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 1393 af 21. juni 2021. 

• Naturbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 

om naturbeskyttelse 

• Forvaltningslov, nr. 571 af 19. december 1985, jævnfør 
lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014. 

Klage- og søgsmålsvejledning 

Klagefrist 

Klagefristen udløber 4 uger efter den 11. november 2022, hvor afgørelsen 

bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside: www.vardekommune.dk. 

Det vil sige, at klagen skal være modtaget i klageportalen senest den 9. 

december 2022. 

Hvordan 

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 

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 

http://www.vardekommune.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:vardekommune@varde.dk
mailto:mfkn@naevneneshus.dk?subject=
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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 

• landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter 
har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål 

• landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter 
har til formål at varetage 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 ikke har 

opsættende virkning. Dette betyder, at afgørelsen må udnyttes før der er 

truffet afgørelse i klagenævnet, men udnyttelsen sker på eget ansvar, da 

klagenævnet kan ændre afgørelsen. Samtlige krav i afgørelsen skal 

efterkommes, hvis denne udnyttes. 

 

I kan begynde med bygge- og anlægsarbejder, når tilladelser i henhold til 

anden lovgivning er indhentet. Selvom I har påbegyndt bygge- og 

mailto:mfkn@naevneneshus.dk?subject=
mailto:mfkn@naevneneshus.dk
mailto:mfkn@naevneneshus.dk?subject=
mailto:mfkn@naevneneshus.dk?subject=
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
http://www.naevneneshus.dk/
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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. 

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.  

Bilag 

Ansøgningsmateriale af 25. oktober 2022 inkl. bilag.  

Kopi 

Rambøll, ved Johanne Bendix, jhdb@ramboll.dk  

Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, dnvarde-sager@dn.dk  

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskeren.dk  

Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk  

Dansk Fritidsfiskerforbund, teamstr@gmail.com  

Dansk Kano & Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk   

Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  

Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk  

Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk; sydvestjylland@friluftsraadet.dk  

Varde Museum, post@arkvest.dk  

 

Med venlig hilsen  

 

Mai-Britt Hemme 

Miljøsagsbehandler 

Ingeniør 

 

E mhem@varde.dk  
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