
 

 

 

  

 

 

 

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 

 

 

 

AFVISNING AF KLAGE i sag om drænarbejde i Varde Kommune 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter vandløbslovens 

§ 84, stk. 1, jf. § 80, stk. 1.1  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser at realitetsbehandle klage over 

Varde Kommunes afgørelse af 1. juni 2022 om drænarbejde i Jegum Fe-

rieland på Blåbærvangen. 

 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbrin-

ges for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og Føde-

vareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag til prø-

velse af afgørelsen kan anlægges ved domstolene. 

 

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om Miljø- 

og Fødevareklagenævnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om vandløb med senere ændringer. 

2
 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet, som ændret ved lov nr. 

900 af 21. juni 2022 om ændring af museumsloven, lov om miljø- og Fødevareklagenævnet og 

forskellige andre love. 
3
 Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fø-

devareklagenævnet mv. 
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1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

Afgørelsen er den 27. juni 2022 påklaget til Miljø- og Fødevareklage-

nævnet af en omboende, der er medlem af grundejerforeningen i Jegum 

Ferieland.  

 

Klager har navnlig anført, at 

 

- grundejerforeningen har foretaget en regulering af drænet uden til-

ladelse,  

- grundejerforeningen, og dermed klager som medlem af grundejer-

foreningen, betaler for dræningsarbejde i området, som ifølge 

vandløbsloven skal betales af den enkelte lodsejer, 

- Varde Kommune ikke har villet foretage en fordeling af vedlige-

holdelsesbyrden efter nytteværdien,  

- afgørelsen udelukkende er baseret på oplysninger fra grundejerfor-

eningen, og 

- reglerne om partshøring, vejledningspligt og notatpligt ikke er 

overholdt. 

 

2. Sagens oplysninger 

Varde Kommune har den 1. juni 2022 truffet afgørelse om, at et drænar-

bejde på Blåbærvangen i Jegum Ferieland ikke kræver en reguleringstilla-

delse. 

 

Det fremgår af afgørelsen, at den er truffet efter henvendelse fra klager af 

29. april 2022 og 2. maj 2022 om grundejerforeningens drænarbejde på 

Blåbærvænget.   

 

Varde Kommune har begrundet afgørelsen med, at det er kommunens vur-

dering, at drænarbejdet sikrer mulighed for at rense og vedligeholde dræ-

nene, og at drænets evne til at lede overfladevand ikke ændres ved arbejdet.  

 

Endvidere har Varde Kommune oplyst, at klagers forpligtigelse til at bi-

drage til betaling for grundejerforeningens arbejde er beskrevet i den gæl-

dende vedtægt for foreningen. 

 

Varde Kommune har i bemærkninger af 4. juli 2022 til klagen anført, at 

det udførte drænarbejde er udført på Blåbærvangen, som ligger ca. 700 m 

fra klagers ejendom.  

 

Klager har den 17. juli 2022 bemærket, at han ikke forstår, hvorfor afstan-

den på ca. 700 m er relevant, idet han formoder, at han, som betalende 

grundejer, kan gøre rettighederne i vandløbsloven gældende.  

 

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: 
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1) den, afgørelsen er rettet til, 

2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i 

sagens udfald og 

3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. 

 

Ved ”den, afgørelsen er rettet til” forstås efter Miljø- og Fødevareklage-

nævnets praksis den, der har rådighed over den berørte ejendom.4 Det for-

hold, at en borger anmelder et forhold, som efter den pågældendes opfat-

telse er i strid med vandløbsloven, og som på baggrund af anmeldelsen, 

som svar, modtager en afgørelse fra kommunen herom, medfører således 

ikke, at den pågældende anses som ”den, afgørelsen er rettet til”.  

 

Ved en individuel, væsentlig interesse forstås, at den pågældende klager 

skal være berørt af afgørelsen i en vis kvalificeret grad, og at denne påvirk-

ning skal være speciel i sammenligning med den påvirkning, som afgørel-

sen 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 klageberettigelse. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at klager ikke er klageberettiget. 

Nævnet har ved vurderingen lagt vægt på, at klager ikke kan anses som 

den, afgørelsen er rettet til, idet klager ikke har rådighed over den berørte 

ejendom.  

 

Videre har Miljø- og Fødevareklagenævnet lagt vægt på, at klager ikke har 

en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, idet klagers ejendom er 

beliggende ca. 700 m fra drænarbejdet, hvorfor drænarbejdets påvirknin-

gen af klagers ejendom ikke har en sådan karakter, at det kan medføre, at 

klager er klageberettiget. Hertil bemærker nævnet, at klager heller ikke har 

en sådan økonomisk interesse i sagen, at han kan anses for at have en indi-

viduel, væsentlig interesse i sagens udfald. Det faktum, at klager er med-

lem af grundejerforeningen, og at det er grundejerforeningen, der foretager 

drænarbejdet, kan ikke føre til et andet resultat.  

 

3.2 Gebyr 

Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr, jf. gebyr-

bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 3. 

 

3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser at realitetsbehandle klage over 

Varde Kommunes afgørelse af 1. juni 2022 om drænarbejder i Jegum Fe-

rieland på Blåbærvangen. 

 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. 

 

                                                 
4
 Se f.eks. NMK-43-00591, NMK-43-00511 og NMK-43-00536. 
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Denne afgørelse gøres tilgængelig for Varde Kommune (sagsnr. 

22/5236) samt for klager via klageportalen. Afgørelsen sendes desuden 

til eventuelle andre parter i klagesagen. 

  

Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personoplys-

ninger vil blive anonymiseret.  

 

 

 

 

 

 

Thomas Steensen 

Stedfortrædende formand 

 

 


