
Ansøgning om tilladelse til vandindvinding og udledning af vand fra grøft 
beliggende på matrikel 9dt, Daldover by, Randbøl:


Samt ansøgning om landzonetilladelse:


Vildmarksbad/vinterbad tænkes etableret på skrænten mod syd på matrikel 9dt. ( se vedhæftede 
billeder)


Vandindvinding foretages fra højere beliggende grøft løbende fra vest, ca 30 m fra kar og udledes 
tilbage til grøft på højde med kar.  (Se vedhæftede billeder)


Vandindvinding udføres med slidset rør,160 mm, nedlagt i gravet rende,( ca 200mm bred og 
dyb,længde ca 6 meter) i bunden af vandløbet. Røret dækkes af grus/sten til filtrering. (Se billeder) 
Vandløbsbredde 1,25-1,5m. Brink, bundbredde og ligende bibeholdes uforandret.

Spadeventil monteres umiddelbart efter slidserør og vand videreføres i rør via sandfangsbrønd til 
kar. Spadeventil og rør fastgøres på sokkelsko nedbanket i vandløbsbunden.


Stopventil monteres umiddelbart før og efter sandfangsbrønd og kar. Overløbsrør fra kar monteres 
direkte til udledningsrør, uden om stopventil til grøft.

Udledningsrøret fra kar føres skjult til vandløb og udledes i højde med vandniveau, hvor det 
vinkles så udledningen foretages medstrøms. Sten placeres så udløbsrør dækkes i vandløb.

Højdeforskel fra indvinding til udledning 3-4 m.


Vandgennemstrømning i grøft målt af mig til ca 15 m3/t, og tilsvarende vurderet af medarbejder 
fra Vejle Kommune. Karret forventes fyldt og tømt maksimalt 1 gang dagligt, svarende til ca 5 % af 
den daglige gennemstrømning i grøften.


Mindre terrasse etableres på niveau med bunden af kar med adgang fra gangbro etableret over 
grøft. Trappe etableres på sydsiden af kar, skjult, for anvendelse i forbindelse med “dyp”.

Plateau hvor karret placeres, graves ud til eksisterende bund af stabilgrus fra tidligere beliggende 
kar/bygning (dambrug nedlagt år 1999).

Overskydende jord placeres på vold mod nord, forventet forhøjelse ca 0,5m, for i videst muligt 
omfang af skjule kar. 

Synlige dele af kar inddækkes med træ i naturfarve.


Mobil sauna parkeres lejlighedsvis på område vest for grøft, ca 5 meter fra skel (se billede). 
Forventet farve natur, grøn eller brun med sort tag.


Parkering i forbindelse med besøg henvises til parkeringsplads foran Randbøldal kro på matrikel 
9du, ejer indforstået, (- gift med ejer af matrikel 9dt.)



