
 
 
 

  

 

 

 
 
AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 
 
 
AFVISNING AF KLAGE i sag om lovliggørelse af dræn i Varde 
Kommune 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter vandløbslo-
vens§ 84, stk. 1, jf. § 80.1 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser at realitetsbehandle klagen over 
Varde Kommunes afgørelse af 14. maj 2019 om lovliggørende tilladelse 
til etablering af dræn på matr. nr. 2tq og 2td Jegum Gde, Ål og matr. nr. 
2tr fortsættende mellem matriklerne 2hf og 2he Jegum Gde., Ål.  
 
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke ind-
bringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og 
Fødevareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3  
 
Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om 
Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
  

                                                 
1 Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 om vandløb. 
2 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
3 Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og 

Fødevareklagenævnet mv. 

27. september 2019 

Sagsnr. 19/04759 

Klagenr. 1004203 

   

MILJØ- OG 

FØDEVAREKLAGENÆVNET 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

 

Tlf. 72 40 56 00 

CVR-nr. 37795526 

EAN-nr. 5798000026070 

nh@naevneneshus.dk 

www.naevneneshus.dk 

 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/


 
 

  2 

 
 
1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
Afgørelsen er den 3. juni 2019 påklaget til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet af en omboende. 
 
Klager har navnlig anført, at 

- grundejerforeningen, Jegum Ferieland, har foretaget flere regule-
ringer og drænarbejder, uden der er søgt om tilladelse herom,  

- formanden for grundejerforeningen er ansat i Varde Kommune,  
- Varde Kommunes tilladelse er meddelt på baggrund af grundejer-

foreningens oplysninger, og 
- der med lovliggørelsen ikke er taget hensyn til, at der er monteret 

brønde med riste for overfladevand, hvorved der sker en større ud-
ledning af vand til de omkringliggende grøfter, bække og søer.  

 
2. Sagens oplysninger 
Grundejerforeningen, Jegum Ferieland, har den 27. november 2018 søgt 
om lovliggørelse af to dræn.  
 
Varde Kommune har den 15. maj 2019 truffet afgørelse om lovliggørelse 
af dræn etape 1 og 2 på matrikel 2tr, 2tq og 2td Jegum Gde, Ål og dræn 
etape 3 på matrikel 2tr fortsættende mellem matriklerne 2hf og 2he 
Jegum Gde., Ål. 
 
Af afgørelsen fremgår det, at grundejerforeningen afholder alle udgifter i 
forbindelse med reparation af gamle dræn og etablering af de nye dræn. 
 
Afgørelsen er påklaget af en omboende, der ejer en ejendom, som ligger 
ca. 450 meter fra nærmeste dræn omfattet af afgørelsen. Af sagens oplys-
ninger fremgår det, at klager er medlem af Grundejerforeningen, som har 
fået tilladelsen meddelt.  
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3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 
3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger 

Det følger af vandløbslovens § 84, stk. 1, at følgende er klageberettigede i 
forhold til vandløbsmyndighedens afgørelser: 

1) den, afgørelsen er rettet til, 

2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sa-
gens udfald og 

3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 

Dette betyder, at den pågældende klager skal være berørt af afgørelsen i 
en vis kvalificeret grad, og at denne påvirkning skal være speciel i sam-
menligning med den påvirkning, som afgørelsen vil have over for alle og 
enhver inden for en større personkreds. En mere almindelig interesse i et 
områdes natur- og miljøforhold vil ikke i sig selv kunne begrunde klage-
berettigelse. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder ikke, at der foreligger oplysninger, 
som godtgør, at den trufne afgørelse påvirker klager i en sådan grad, at 
den medfører klageberettigelse. Ved vurderingen, har nævnet navnlig lagt 
vægt på beliggenheden af klagers bolig ca. 450 meter fra nærmeste dræn 
omfattet af afgørelsen. Hertil bemærkes det, at det af afgørelsen fremgår, 
at projektet finansieres af grundejerforeningen, hvorfor nævnet finder, at 
klager heller ikke har en sådan økonomisk interesse i sagen, at han kan 
anses for klageberettiget. Det faktum, at klager er pligtigt medlem af 
grundejerforeningen, kan ikke føre til et andet resultat.  
 
3.2 Gebyr 
Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr, jf. § 2, 
stk. 2, nr. 3.  
 
3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser at realitetsbehandle klagen over 
Varde Kommunes afgørelse af 14. maj 2019 om lovliggørende tilladelse 
til etablering af dræn på matr. nr. 2tq og 2td Jegum Gde, Ål og matr. nr. 
2tr fortsættende mellem matriklerne 2hf og 2he Jegum Gde., Ål.  
 
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. 
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Denne afgørelse gøres tilgængelig for Varde Kommune (sagsnr. 
18/211) samt for klageren via klageportalen. Afgørelsen sendes desuden 
til eventuelle andre parter i klagesagen.  
  
Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personop-
lysninger vil blive anonymiseret.  
 

                   
Jette R. Uhrenholt 

Stedfortrædende formand 
 

 

https://mfkn.naevneneshus.dk/

