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Allan Junge

From: Allan Junge
Sent: 26. november 2020 13:37
To: klbf@varde.dk
Cc: Jeanett Dam; Ulrik Lorenzen; FES-CHSKYOKS Larsen, Stig Gunnar
Subject: §32 påbud - Årrild Bæk rørledning 26.3
Attachments: 2020.11.26 Vandplan for sommerhusområderne i Ålestrømmens opland Marts 2020 

med opdatering November 2020.pdf; 2020.10.30 Vejers Strand - 
Grundvandsforhold.pdf

Til Vandmyndigheden Varde Kommune 
Kopi til Naturstyrelsen og Forsvaret 
 
Grundejerforeningen Vejers Strand og herunder Vandudvalget har modtaget kopi af §32-påbud for omlægning af 
rørledning 26.3, en del af det offentlige Aarrild Bæk vandløb, fremsendt til lodsejere på Aarrildsøvej, Gulspurvevej, 
Gøgevej, Muffparken, Spættevej, Rådyrvej, Vejers Havvej 1-19, Vejers Sydstrand 1-26, Ørnevej samt Naturstyrelsen 
– ialt ca. 190 ejendomme. 
 
Ud fra det fremsendte påbud, samt medfølgende bilag, kan Grundejerforeningen samt Vandudvalget ikke effektivt 
konstatere hvorvidt den påbudte omlægning skyldes rørledningens generelle tilstand eller behov for omlægning 
skyldes manglende vedligehold af rørledningen gennem årene. 
 
Varde Kommune har vedligeholdelsesforpligtigelsen iht. Vandløbsloven af det offentlige vandløb og anmodes derfor 
om at dokumentere vedligeholdelsen af vandløbet og drænledningerne de sidste 10 år. 
 
Grundejerforeningen og Vandudvalget har i perioden december 2019 – maj 2020 gennemført pejlinger af 
vandstanden i Naturstyrelsens område grænsende op til sommerhusområdet samt i målerbrønde inde i 
sommerhusområdet og har 30 oktober 2020 modtaget rapporten Grundvandsforhold Aarrild Bæk´s opland. 
 
Konklusionerne i rapporten for Vejers Strand Syd (området med rørledningerne 26.1 – 26.4) siger bl.a.: 

 Ved kritiske store nedbørsmængder, ses stigende vandstande i Vejers Strand Syds vestlige område. 
 Grundvandstanden i området stiger mere end nedbøren, hvilket betyder, at grundvandet stuver op/holdes 

tilbage på grund af manglende afledningskapacitet i Aarrild Bæk. 
 I periode på 14 dage med en høj grundvandsstand i Vejers Strand Syd for Ålestrømmen har området en 

stabil tilstand svarende til en afledningskapacitet på 50 mm nedbør. 
 Aarrild Bæk vurderes ikke at have den tilstrækkelige afvandingskapacitet svarende til rørdimensionerne på 

grund af tilstopninger eller lign. Med de konstaterede stuvninger i systemet har der været en tryklinie 
væsentligt over ledningernes fysiske fald, hvilket burde have givet en øget afstrømning i forhold til simpelt 
fuldt løbende rør. 

 De øst-vestgående ledningsstrækninger 26.1, 26.2, 26.3 og 26.4 ses ikke at have en væsentlig 
dræningseffekt på de nærmest liggende ejendomme. 

 Der er en overvejende tendens til, at grundvandet falder langsommere jo længere mod øst (Naturstyrelsens 
arealer), indtil der nås en tilstrækkelig afledning via Aarrild Bæk. 

 
Rapporten anbefaler øjeblikkelige tiltag syd for Vejers Havvej (området med rørledningerne 26.1 – 26.4): 

 Følge vandstanden i brønde i en periode for at sikre overblik over tilstoppede strækninger 
 Der bør foretages inspektion med henblik på at vurdere behov for forbedret rensning/ledningsspuling 
 Der bør foretages kloak-TV-inspektion af ledningsnettet 
 Grænsegrøften mellem Naturstyrelsen og sommerhusområdets arealer bør genoprettes 

 
Rapporten anbefaler endvidere langsigtede tiltag: 
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 Der kunne, via samarbejde med Naturstyrelsen og Forsvaret, udarbejdes yderligere forsinkelse af bagvand 
fra østligt liggende områder. 

 
Vandudvalget har efter modtagelse af ovenstående rapport udarbejdet medfølgende Vandplan for Vejers. 
Vandplanen er 
markeret med ”UDKAST” indtil Varde Kommune som vandmyndighed og naboer, Naturstyrelsen og Forsvaret, har 
tiltrådt denne. 
Vandplanen samt rapporten ”Grundvandsforhold Aarrild Bæks opland” er vedlagt. 
 
Grundejerforeningen og Vandudvalget gør her opmærksom på at Vandplanen omhandler Ålestrømmens opland på 
1.400 ha hvoraf sommerhusområdet udgør 147 ha svarende til 10,5%. 
 
Grundejerforeningen og Vandudvalget vil anbefale Varde Kommune, som vandmyndighed, at indkalde parterne til 
Ålestrømmens opland til videre dialog om dels konklusioner i rapporten ”Grundvandsforhold Aarrild Bæks opland” 
samt en tiltrædelse af Vandplanen. 
 
Med venlig hilsen 
Grundejerforeningen Vejers Strand, Vandudvalget 
Allan Junge 
Formand 
 
 


