
Nordenskov: 
LAR-projekt som løftestang til en 

”ny” og grøn landsby



Nordenskov 
• Lille vestjysk landsby, grundlagt 

1885.

• I landsbyen bor 698 sjæle fordelt på 
375 husstande, og der er en årlig 
positivt tilvækst.

• I det gamle sogn bor ca. 1460 
personer fordelt på 580 husstande. 

• De store arbejdspladser: 
• Mejeriet lukkede i 2001

• Teglværket lukkede i 2005

• Gartneriet lukkede 

Mange små lokale butikker lukkede i 
perioden 1970- 2010, bortset fra den 
lokale brugs- og genbrugsforretningen

Men udviklingen vender nu, og i dag er 
der ca. 100 private virksomheder 
fordelt på ca. 40 erhverv med ca. 260 
arbejdspladser 



Fællesvirke opstår 
2011

▪ Lokale ildsjæle dannede Fællesvirke i forbindelse med et stort borgermøde.

• TÆNKETANK: Fællesvirke er en tænketank bestående af ildsjæle uden for de bestående foreninger.

• Opstod på baggrund af en manglende udvikling i byen, da de eksisterende foreninger koncentrerende 
sig om deres eget fagområde  - omdrejningspunktet var derfor udvikling .

2013/2014 

• Af Varde kommunes spildevandsplan fremgik at Nordenskov skulle separatkloakeres i 2015 – 2018.

• Omkringliggende landsbyer var begyndt at blive kloaksepareret. 

• Fællesvirke gik i action: Undersøgte hvordan det var gået i andre landsbyer:

• Generel utilfredshed med informationsniveauet

• ”Ovenfra ned” holdningen var udpræget

• Man fik det man havde – sorte veje og  gamle fortove

✓ Vi så at en nytænkning af dette med LAR løsninger kunne blive en løftestang for en grøn omstilling og 
udvikling af landsbyen.



Udvikling og nytænkning vedr. separatkloakering 2013 

Vi udforskede mulighederne og søgte at nytænke projektet i Nordenskov, fordi:

• Villavejen blev ”opfundet” for 60-70 år siden. Ingen har praktisk taget nytænkt dem siden!
• Vejene er ofte lige, brede veje (5-6 m) og 2 gange fortov, med en klar adskillelse mellem de bløde og hårde 

trafikanter
• Vejene er triste at se på, og skaber adskillelse og frygt

Vi ville teste andre muligheder:
• Vi diskuterede om vi kunne indtænke et bedre miljø, når man skulle opgrave vejene

• Vi arbejdede med en ny grøn vej, hvor vejen ikke er forbeholdt én type bruger, men gående, legende, 
cyklende og kørende 

• Vi ville skabe sikre og smallere veje med et organisk slynget forløb, med grønne bede og vejtræer og små 
inddragende mødesteder med bænke

• Vi ville IKKE nedgrave regnvandsledninger – ALT regnvand skulle nedsives hvor det faldt !!

• Udfordring 1: Vi skulle have kommunen og Forsyningen med på tankerne

• Udfordring 2: Vi skulle have borgerne med på idéerne

✓ Efter mange måneders idégenerering, blev der indkaldt til borgermøde om emnet, og 
vores vision om en grøn og mere bæredygtig landsby blev fremlagt



Inddragende borgermøder

De  ”vilde” ideer blev forelagt på det første borgermøde:
• Ville borgerne gå med på den grønne tankegang om, at nedsive regnvand på egen 

grund (ekstraomkostning) og selv betale for det?

• Ville borgerne gå med på ideerne om en helt ny type grøn vej uden fortove? (Kantstenen 
er problemet på villavejene)

• Borgerne accepterede med forbehold

• Dernæst skulle vi have overbevist kommunen og Forsyningen om de gode idéer og selv 
være stærkt involveret i udviklingen
(Ville kommunen give landsbyen indflydelse på udviklingen?)



LAR tankerne og kommunen

• Kommunen (Borgmester og Dir. Teknik og Miljø) blev kontaktet

• Møder blev afholdt – stor begejstring for nytænkningen. Arbejdsgrupper 
blev nedsat.

• Mindre begejstring hos medarbejderne

• Formelle og konstruktive møder blev afholdt

• Idéerne blev videreudviklet i samarbejde med Kommunen og Forsyningen.

• Økonomi i projektet?



Projektøkonomi og miljøhensyn
Besparelser ved vores måde at tænke projektet på:

• Ingen regnvandsledninger eller brønde nedgraves (Anlæg og vedligehold)

• Fortove/kantsten fjernes (Fremtidig vedligehold)

• Asfaltarealer reduceres med ca. 30% (Anlæg og vedligehold) 

• Ingen vejbrønde (Anlæg og vedligehold)

• Ingen tømninger/fejninger (Vedligehold)

• Ingen recipienter (Anlæg og vedligehold)

Forsyningen og kommunen (dele principperne) 

• Forsyningen må ikke betale mere end hvad en separering ville koste

• Forsyningen skal betale normale retableringsomkostninger for veje og fortove 

• Kommunen skal betale øvrige omkostninger

• Den samlede økonomi skal beregnes, ved at se på de totale omkostninger over 
levetidsårene



Borgernes økonomi
• Borgerne skal separatkloakere på egen grund, uanset om de vælger LAR modellen eller 

den almindelige tilslutningsmodel til et 2–strenget system

• Men ved LAR modellen øges omkostningerne til at nedsive regnvandet via faskiner eller 
overfladenedsivning

• Gennemsnitligt koster en separering af regnvandet ved et parcelhus inkl. nedsivning via 
faskiner eller regnbede i størrelsesordenen 20.000 - 40.000 kr. i projektområderne. Men 
der kan være andre følgeomkostninger, som flisearealer og lign.

• I vores projekt blev søgt om tilbagebetaling på 40 % af tilslutningsbidraget

• Det blev godkendt og hver parcelhusejer fik dermed 24.000 kr. retur fra Forsyningen , 
for selv at stå for håndteringen af regnvand på egen grund.

• Konsekvensen er en fraskrivelse af retten til i fremtiden at aflede regnvand til det 
kommunale system.

✓ Tilslutning: 100 % opbakning fra beboerne i etape 1  (efter flere års forudgående 
arbejde med inddragende borgermøder, fremlæggelse af LAR forslag, pilotprojekt med 
tre udvalgte LAR løsninger (åbne have arrangementer).



LAR 2017

LAR 2018

LAR 2019

Kombineret LAR 
2023

LAR udbygningen til dato



Et udpluk af billeder fra LAR 
områderne 

LAR 1 i 2016 - 2017 

LAR 2 i 2017 - 18

LAR 3 i 2019



Elmevej–før separatkloakering



LAR 1 
Elmevej 2 år senere
Hvad vi kæmpede for
- En sikker, miljørigtig og klimasikret vej



LAR 1 -Bøgelyvej 2017



LAR 1 – Ahornvej 



LAR 2 - Solbakken efteråret 2017



LAR 2 – Solbakken foråret 2018



LAR 2 –Solbakken 2017



LAR 2 -Solbakke 2018



LAR 2 -Rævestræde, foråret 2018 
(asfalten fjernet)



LAR 2 -Rævetræde 2018



Få eksempler fra borgernes LAR 
projekter

• Størstedelen af borgerne har ”gemt”  
nedsivningsdelene, idet de har nedgravet faskiner i 
haven.

• Enkelte har lavet regnbede

• Meget få har brugt vandet, som vi ellers opfordrede 
til (fx opsamling til senere brug, eller forskønnelse via 
spejlbassiner o.lign.) 



Små regnbede





Genbrug af regnvand i spejlbassin



Udfordringen med byens centrale vej -
Sønderskovvej. Skal separatkloakeres i 2023



Visionen- Sønderskovvej i 2023?

URLAND



De positive sidegevinster ved LAR –
projekterne  i Nordenskov

• Det sociale samvær er øget betragtelig mellem 
borgerne pga. de fælles og inddragende projekter

• Stigende huspriser og kortere liggetider

• Større ”hverdagsglæde” ved inspirerende grønne 
villaveje

• Branding af Nordenskov som en grøn landsby i positiv 
udvikling (betydning for en positiv befolkningstilvækst)

• Øget miljøbevidsthed blandt borgerne.



Udviklingsplan 
for Nordenskov 
og Omegn 2016-
2017









Kontakt info

• Fællesvirke // Nordenskov Borgerforening

• Telefon: 61728065 / Jens Dicksen Jensen

• E-mail: kubel-jensen2010@hotmail.com

• Hjemmesiden for Nordenskov:  

Fungerer ikke pt. Er under opbygning  - igen☺



Spørgsmål?


