
Deklaration vedr. pesticidfri drift af bygningsparceller som 
NST sælger i et projektområde 

 
 
Matr.nr. 84a 

  Ejerlav: Oksbøl Ejerlav, Oksbøl 
 
 
 

Deklaration - Grundvand 
 
 

1. Omfang og afgrænsning 
 
Den til enhver tid værende ejer af ejendommen matr.nr. 84a, Oksbøl Ejerlav, Oksbøl og eventuelle 
parceller, der måtte blive udstykket fra ejendommen erklærer herved at være pligtig til at anvende 
ejendommen under skyldig hensyntagen til grundvandet. 

 
 

2. Formål 
 
Deklarationen har til formål at sikre grundvand af høj kvalitet til drikkevandsbrug, hvilket betyder; 

a. at arealerne på ejendommen anvendes på en måde, så grundvandet beskyttes bedst 
muligt mod forurening, og 

b. at bygningerne anvendes, så der ikke er risiko for grundvandsforurening. 
 
 

3. Bestemmelser 
 
3.1 Anvendelse af ejendommen 
Ejendommens arealer kan anvendes til græsning, høslæt, brak, frugttræer, levende hegn, 
vildtplantninger, almindelig skovdrift (ikke juletræer og pyntegrønt) og der kan anlægges en mindre 
have. Driften af ejendommen skal sigte mod etablering af vedvarende vegetationsdække. Der må 
ikke anvendes pesticider, gødskning, spildevandsslam og miljøfremmede stoffer, der ved 
anvendelse kan forurene grundvand, jf. øvrige nedenstående punkter. 

 
 
3.2 Pesticider og - materiel 
Der må til hver en tid ikke forefindes og/eller anvendes pesticider på ejendommen eller parceller, 
der udstykkes herfra. 



Det er tilladt at opbevare og anvende bekæmpelsesmidler indendørs til bekæmpelse af skadedyr, 
svampeangreb o.lign. samt at opbevare og anvende bekæmpelsesmidler til udendørs bekæmpelse af 
skadedyr omkring bygninger og på havearealer, i det omfang midlerne ved anvendelse placeres i 
beholdere, fælder, kasse eller lignende med tæt bund og midlet opsamles efterfølgende. 

 
Opbevaring og anvendelse af tilladte midler og materiel til almindelig udendørs og indendørs 
vedligeholdelse af ejendommens bygninger, f.eks. maling og rengøringsmidler, er tilladt. 
Opbevaring skal ske indendørs i bygninger med tæt belægning. 

 
 
3.3 Andre aktiviteter 
På ejendommen må der ikke indrettes eller drives virksomhed, der kan give risiko for 
grundvandsforurening. Det betyder, at der på ejendommen ikke må opbevares eller håndteres 
flydende forurenende stoffer (kemikalier, opløsningsmidler, olie og benzinprodukter eller lignende, 
som selv i små mængder kan udgøre en forureningsrisiko). Undtaget er produkter til almindelig 
husholdningsbrug, dog ikke pesticider. 

 
Den påtaleberettigede skal kontaktes ved tvivlstilfælde om en specifik anvendelse af ejendommen 
kan skade grundvandet. Hvis ejer af ejendommen kan sandsynliggøre at anvendelsen af 
ejendommen ikke udgør en risiko for grundvandet kan den påtaleberettigede godkende anvendelsen. 

 
Der må ikke deponeres, håndteres, udspredes eller opbevares jord, som kommer fra andre 
ejendomme, spildevandsslam eller affaldsprodukter på det deklarationspålagte areal. 

 
 

4. Tilsyn 
Sønderborg Vandforsyning A/S eller dennes repræsentant skal mod behørig legitimation og 
forudgående varsel til enhver tid have fri og uhindret adgang til ejendommen for at kontrollere, at 
vilkårene efterleves. 

 
Derudover skal den til enhver tid værende ejer og evt. brugeren af arealet udlevere relevant 
materiale om driften på ejendommen, hvis Sønderborg Vandforsyning A/S anmoder skriftligt 
derom. Materialet skal være Sønderborg Vandforsyning A/S i hænde senest 14 dage efter 
modtagelse af anmodningen. 

 
 

5. Tinglysning 
Nærværende deklaration tinglyses servitutstiftende på ejendommen, matr. nr. 84a, Oksbøl Ejerlav, 
Oksbøl og parceller, som måtte blive udstykket herfra, med respekt af de på ejendommen tidligere 
tinglyste hæftelser, byrder og servitutter, jf. ejendommens blad i tingbogen. 

 
 

6. Påtaleret 
Påtaleretten tilkommer Sønderborg Vandforsyning A/S, CVR. nr. 31875439 

 
Sønderborg Vandforsyning A/S er berettiget til, uden den til enhver tid værende ejer af ovennævnte 
ejendoms godkendelse, at overdrage rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne servitut til 



enhver fysisk eller juridisk person, som måtte få overdraget Sønderborg Vandforsyning A/S’ 
forsyningsopgaver, herunder til at tinglyse påtegning på denne servitut om skift af påtaleret. 
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