
Fra: "Bang Anne Christine. ACB" <acb@esbjergkommune.dk> 
Dato: 19. marts 2018 kl. 11.12.27 CET 
Til: "larshelga@hotmail.com" <larshelga@hotmail.com> 
Cc: Lone Grand <grand.lone@gmail.com> 
Emne: VS: Afvandingsprojekt for området ved Nytoften og Vesten Bavnen 

Hej Lars. 
  
Tak for snakken i telefonen. 
  
Som lovet får du her den mail, som jeg har sendt til Lone Grand i forlængelse af, at 

afvandingsprojektet havde været i offentlig høring. Som du kan læse dig til, så foreslår 

jeg, at projektet udvides til også at omfatte bredejerne nedstrøms Vesten Bavnen og til 

udløb i Stordal Bæk. 
  
Jeg håber, at I får en positiv snak om projektet på jeres generalforsamling i 

grundejerforeningen. 
  
  
Venlig hilsen 

 
  

 
Anne Christine Bang 

 
Biolog 
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Fra: Bang Anne Christine. ACB  
Sendt: 23. februar 2018 14:52 
Til: 'Lone Grand' <grand.lone@gmail.com> 
Cc: abj@fanoe.dk 
Emne: Afvandingsprojekt for området ved Nytoften og Vesten Bavnen 
  
Hej Lone. 
  
Som vi talte om i telefonen den 24. januar, så er der i høringsperioden for 

afvandingsprojektet ved Nytoften og Vesten Bavnen indkommet flere indsigelser imod 

projektet, der alle grunder i, at der i hele grundejerforeningens område er problemer 

med overfladevand og højtstående grundvand. Jeg vurderer, at projektet med stor 

sandsynlighed vil blive påklaget, hvis det godkendes, som det ser ud i dag. Jeg vil derfor 

foreslå, at du og dine medansøgere tænker mere helhedsplan og udvider jeres projekt, 

så det også omfatter de nedstrøms liggende grundejere indtil udløb i Stordal Bæk. Det 

udvidede projekt vil forhåbentlig skabe mere enighed og tilfredshed i området, så 

eventuelle klager vil kunne undgås. 
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Jeg vil foreslå, at grundejerne på kortudsnittet nedenfor inddrages i jeres projekt: 
  

 
  
  
Når I alle er blevet enige om projektudvidelsen, skal I sende en revideret 

projektansøgning ind, der også beskriver de nye tiltag. Som jeg har skrevet til dig i en 

tidligere mail, skal projektbeskrivelsen indeholde følgende oplysninger: 

 
  
Det er vigtigt, at I bliver enige om en fordeling af udgifterne for det, der endnu ikke er 

udført. Ifølge vandløbsloven skal ”udgifterne afholdes af de grundejere, der skønnes at 

have nytte af foranstaltningerne” og ”udgifterne fordeles mellem grundejerne efter den 

nytte, foranstaltningerne har for den enkelte ejendom”. Jeg tænker umiddelbart, at alle 

grundejere i projektet bidrager til løsningen syd for Vesten Bavnen, men den endelige 

fordeling må I tale jer til rette om. 
  



Hvis du har spørgsmål til denne mail, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte mig 

igen. 
  
  
Venlig hilsen 

 
  

 
Anne Christine Bang 

 
Biolog 
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