
Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Afgørelse om etablering af grøft
Søren Svejstrup har d. 26. september 2022 søgt om tilladelse (bilag 1) til 
etablering af åben grøft på matrikel nr. 8l Skovlund By, Skovlund. 
Ansøgningen har været offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside i 
perioden 30. september – 28. oktober 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. Grøften etableret i overensstemmelse med ansøgningen.

2. Bund af vandløb må ikke være i en lavere kote i det 
okkerpotentielle område end bund af de nuværende drænrør.

3. Grøften vedligeholdes af lodsejer for 8l Skovlund By, Skovlund.

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

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

Lokalitet og status 
Den private grøft vil gennemløbe matrikel 8l Skovlund By, Skovlund. (bilag 
2)
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ss@scanregn.dk
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Fig. 1 Grøften markeret med fed, optrukket linje. Anlægges på matr.nr. 8l.

Redegørelse for og formålet med de planlagte foranstaltninger
i dag er marken drænet med en lang række dræn. Der ønskes at rejse skov 
på marken.
For at undgå tilstopning af eksisterende dræn, etableres en grøft langt 
matrikelskellet, så der ikke ændres på dræningsforholdene på den 
tilstødende mark.

Grøftens længde vil blive ca. 233 m. Bundbredden 0,5 m og brinkens 
hældning 1:3.

Grøften får i den sydlige ende tilslutning fra de nuværende dræn, mens den 
i den nordlige ende fortsætter i en eksisterende åben grøft med forløb mod 
nord.

Konfliktsøgning
Konfliktsøgning er udført på det rørlagte vandløb. Der er fundet konflikter i 
forhold til beskyttede naturtyper, DinForsyning og okkerpotentielle 
områder.
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Okkerloven
Arealet er okkerpotentielt område. For at imødegå problemer med okker, er 
det vigtigt, at vandløbet ikke graves dybere end til bund af de nuværende 
rør.

Fig. 3 Rød linje markerer ønsket grøft. Skravering markeret okkerpotentielt område.

Naturbeskyttelsesloven
Selve den rørlagte strækning ligger ikke i naturbeskyttet område. Varde 
Kommune vurderer, at der ikke bliver problemer i forhold til loven, når det 
ansøgte projekt bliver udført.

Fig. 2 Rød linje markerer ønsket grøft. Skravering markerer naturbeskyttet område.
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DinForsyning
Tjek linket fra DinForsyning og se om der i det aktuelle område
findes ledninger.
https://arcg.is/10T8990
Linket viser kun DinForsynings ledninger og ikke private vandværker 
ledninger eller andre ledninger som fx el, vand og fiber.

VVM screening
Der er foretaget VVM-screening i forbindelse med behandling af 
skovrejsningssagen. Varde Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for 
at udarbejde en VVM-redegørelse. 

Myndighedsvurdering
Vandløbet etableres på ansøgers matrikel. Dræn fra nabomatrikel 8c som i 
dag tilsluttes til drænledning på 8l sluttes i stedet til den nye, åbne grøft. 
Dette vil betyde, at dræning af nabomatriklen ikke ændres eller forringes.

I forhold til okker vurderer myndigheden, at når den åbne grøft ikke 
etableres med bund i en lavere kote end drændybden, vil grøften ikke få 
negativ betydning for risiko for okker i vandløbssystemet.

Varde Kommunes vandløbsmyndighed vurderer, at projektet ikke vil have 
negativ betydning for naboens dræning.

Tidsplan og økonomi
Det er planen, at projektet gennemføres når tilladelsen er givet.
Matrikelejer Søren Svejstrup udfører og betaler projektet.

Baggrund for afgørelsen
Afgørelsen er truffet på baggrund af ansøgning fra Søren Svejstrup, som 
Varde Kommune har modtaget d. 26. september 2022. Kommunen har 
yderligere modtaget et par opfølgende mails om sagen. 

Afgørelse om åbning af vandløbet er meddelt efter vandløbslovens § 17i, 
efter bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering m. v.ii 

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.
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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 # 126099/22, 127599/22, 127766/22
2. Oversigtskort # 137577/22 
3. Klagevejledning # 137747/22

Kopi

Peter Wortmann, peter@proviido.dk

i 1217 af 25. november 2019. Lovbekendtgørelse om vandløb 
(Vandløbsloven)
§ 17. Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.
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ii Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v. nr. 834 af 
27. juni 2016. 
§ 3. Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.


