
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Afgørelse efter vandløbsloven til omlægning af rørlagt strækning 
af det offentlige vandløb Bjerregårdsgrøften 

Vandløbsmyndigheden træffer efter ønske fra lodsejeren af matrikel 7f 
Grisbæk By, Vejrup afgørelse om, at en rørlagt strækning af 
Bjerregårdsgrøften opstrøms Grisbækvej mellem st. 1457 og 1539 m skal 
udskiftes med nye rør. Rørene er i så dårlig forfatning, at lodsejeren 
ønsker at udskifte rørene.  
Derudover er bygværket ved indløbet i st. 1339 delvist faldet sammen, 
og det vil blive erstattet med en sandfangsbrønd.  
 
Den rørlagte strækning er beliggende på matrikel 7i og 7f Grisbæk By, 
Vejrup, der ejers af hhv. Arla Foods AMBA, Sønderhøj 14, 8260 Viby J og 
Hans Jacob Sørensen, Hovedvej A1 33, 6740 Bramming, se figur 1.   
 

 
Figur 1. Den orange streg viser omlægningen af den rørlagt strækning, øst for 
Grisbækvej og den grønne punkt viser placeringen af en sandfangsbrønd. Blå 
streg viser åbent vandløb og grå streg rørlagt strækning. Rød streg angiver 
matrikelgrænser. 
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Afgørelse  
Esbjerg Kommune godkender hermed projektet i det offentlige vandløb, 
Høe Bæk i henhold til vandløbslovens1 § 17 og § 18, jævnfør §3 og §4 i 
bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering2. Godkendelsen 
meddeles på følgende vilkår:  
Afgørelsen meddeles på følgende vilkår:  
  

• Den rørlagte strækning skal udskiftes med et nyt tæt rør. Røret 
størrelse skal minimum have en indvendig diameter mellem 40 cm 
og 50 cm.  
 

• Den rørlagte strækning skal placeres i den samme kote som det 
eksisterende rør (st. 1457 m, rørbundkote 11,55 m DVR90 og st. 
1539 m, rørbundkote 11,26 m.  
 

• Der skal etableres sandfangsbrønd i st. 1339 m.  
 

Ansøger er ansvarlig for, at de stillede vilkår overholdes.   
  
Vandløbsmyndigheden fører tilsyn med arbejdets udførelse, såfremt det 
skønnes nødvendigt.  
  
Godkendelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, og såfremt 
der ikke klages over afgørelsen. Klagefrist er 03. september 2019. 
Såfremt der klages rettidigt over godkendelsen, må denne ikke udnyttes 
før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen. Klagevejledning 
fremgår af bilag.  
  
Tilladelsen er gældende tre år fra dags dato. Udnyttes tilladelsen ikke 
inden tre år, bortfalder den.   
  
Afgørelsen er offentliggjort på Esbjerg Kommunes hjemmeside fra den 
06.08. 2019. 
 
 
Høring  
Udkastet til afgørelsen (projektforslaget) har været i offentlig høring jf. 
vandløbsloven ved annoncering på Esbjerg Kommunes hjemmeside i 4 
uger fra den 05. juli 2019 til den 02. august 2019. Der indkom ingen 
bemærkninger eller ændringsforslag i perioden.  
 
  

1 Vandløbsloven (LBK nr. 127 af 26/01/2017) 
2 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv. (BEK nr. 
834 af 27/06/2016) 
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Begrundelse for afgørelsen 
Lodsejeren af matrikel 7f Grisbæk By, Vejrup ønsker at udskifte det 
delvist nedslidte rørlagte strækning af Bjerregårdsgrøften mellem st. 
1457 og 1538 m. Baggrund for at lodsejeren ønsker et større rør er, at 
røret under Grisbækvej er ved seneste renovering blevet udskiftet til et 
Ø50cm rør.  
På den rørlagte strækningen var der i vinterhalvåret 2018/19 opstået to 
nye jordfaldshuller. I stedet for, at Esbjerg Kommune, som har 
vedligeholdelsespligten af strækningen (jf. § 31 i vandløbsloven), 
foretager en reparation af hullerne, ønsker lodsejeren at udskifte den 
delvist nedslidte rørlagte strækning, mod at Esbjerg kommune bidrager 
til udskiftningen af rørledningen med et beløb svarende til reparation af 
de to jordfaldshuller.   
 
 
Afvandings- og miljømæssige konsekvenser 
Projektet vil ikke have nogen afvandings- og miljømæssige konsekvenser, 
da de eksisterende rør vil blive udskiftet med nye faste rør, der har den 
samme placering som de eksisterende rør. Hvis røret udskiftes med et 
lidt større rør kan det medføre en lokalt bedre afvanding.  
Sandfangsbrønden vil ikke medføre nogen afvandings- eller miljømæssige 
ændringer. 
 
Esbjerg Kommune skønner, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for 
dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret 
kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke. 
 
Økonomi 
Udgifter til omlægningen af den rørlagte strækning betales af lodsejeren 
af matrikel 7f Grisbæk By, Vejrup. Esbjerg Kommune bidrager med et 
beløb svarende til det som en reparation af de to jordfaldshuller vil koste 
(8.500 kr. ekskl. moms) og betaler for etablering af en sandfangsbrønd 
ved st. 1339 m.  
Esbjerg Kommune og lodsejer aftaler, hvilken entreprenør, der skal 
anvendes og tidspunkt for udførelse.  
 
Andre forhold  
Projektet er ligeledes omfattet af VVM-bekendtgørelsens (LBK. nr. 1225 
af 25/10/2018). Projektet er screenet, og Esbjerg Kommune har den 02. 
august 2019 afgjort, at det ikke vil påvirke miljøet væsentligt i negativ 
retning, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. 
  
I forbindelse med anlægsarbejdet gøres der opmærksom på, at ansøger 
selv er ansvarlig for at kontrollere Ledningsregistret for eksisterende rør, 
ledninger, kabler mv. på lokaliteten samt at respektere disse. 
Vandløbet er omfattet af Regulativ for Grisbæk Vandløbssystem system, 
hvis vedligeholdelsesbestemmelser fortsat er gældende. 
 
Klage  
Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i en periode 
på fire uger fra den dato afgørelsen meddeles. Der er således sidste frist 
for rettidigt at påklage afgørelsen d. 03 september 2019.  
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Klagevejledning  
Denne afgørelse kan jf. vandløbslovens kapitel 16 påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Se klagevejledning i Bilag 1.   
 
 
Kontakt  
Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Natur & Vandmiljø på tlf. 76 16 
16 16 eller miljo@esbjergkommune.dk.  

 
 
Venlig hilsen 
 
Tine Baatrup 
Biolog 
 
 
Kopi af udkast til afgørelsen er sendt til høringsberettigede lodsejere i 
oplandet til den berørte strækning.  
 

• Arla Foods AMBA, Sønderhøj 14, 8260 Viby J, sendt per mail til: 
arlaforum@arlafoods.com 
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Bilag 1 Klagevejledning  
  
Denne afgørelse kan jf. vandløbslovens kapitel 16 påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet af:  
  

• den, afgørelsen er rettet til, 
• enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse 

i sagens udfald, 
• en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker   

 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse skal klagen indgives senest 
den 03. september 2019.   
 
Du klager via klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk 
under ”Start din klage”. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for Esbjerg Kommune via 
klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for 
privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og 
offentlige myndigheder.   
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kontaktes på 
mfkn@naevneneshus.dk, og du kan få hjælp til klageportalen på 
klageportalen@naevneneshus.dk.   
 
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Natur & Vandmiljø, 
Esbjerg Kommune. Hvis Natur & Vandmiljø, Esbjerg Kommune fastholder 
afgørelsen, sendes 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 Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at 
bruge klageportalen. Betingelser for fritagelse findes på 
www.naevneneshus.dk. Du skal samtidigt sende en mail til 
miljo@esbjergkommune.dk eller et brev til Esbjerg Kommune, Natur & 
Vandmiljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. På denne måde ved kommunen, 
at en klage er på vej.    
 
Gebyret tilbagebetales, hvis:   

• klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller 
ophæves, 

• klageren får helt eller delvis medhold i klagen, 
• klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 
Fødevareklagenævnets kompetence.   

  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, 
der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 
gebyret dog ikke. 
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