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Grundvandssænkning

Grundvandsspejlet sænkes ikke aktivt. Der
bliver gravet under grundvandsspejlet

Formål

Grundvandssænkning i forbindelse med
råstofgravning

Tilladelsens varighed

Tilladelsen gælder fra dato øverst til 31.
december 2029

Ansøgning
Poul Jørgensen har den 23. oktober 2018 søgt Region Midtjylland om udvidet
tilladelse til indvinding af råstoffer frem til 2029. Der udvindes råstoffer under
grundvandsspejl til etablering af sø i forbindelse med efterbehandling.
Der er i 2015 givet tilladelse til grundvandssænkning og indvinding af grundvand
på nabomatrikler i forbindelse med råstofgravning, og i 2016 er der givet tilladelses til grundvandssænkning i forbindelse med eksisterende tilladelse til udvinding af råstoffer gældende til juli 2026. Tilladelsen til grundvandssænkning skal
forlænges, så den er tilpasset tilladelsen til råstofindvinding.
Gravning under grundvandsspejlet søges for samme periode, som der er ansøgt om råstofindvinding, og inden for råstofindvindingens areal, dog med de
begrænsninger der følger af skrænthældning og eventuelle krav om fladt areal
ved skråningsbund.
Afgørelse
Herning Kommune vurderer, at grundvandssænkningen ikke vil forringe vandkvaliteten og miljøet i området i væsentlig grad, så længe tilladelsens vilkår
overholdes.
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Herning kommune giver hermed tilladelse til midlertidig sænkning af grundvandet som beskrevet ovenfor og hvis de nævnte vilkår er opfyldt.
Tilladelsen er givet i henhold til § 26 i Vandforsyningsloven1.
Vilkår for tilladelsen
1.

Driften af anlægget må ikke genere naboer.

2.

Vandindvindingsboringer i området må ikke påvirkes i væsentlig grad.

3.

For at undgå en akkumuleret effekt af grundvandssænkning, må sænkning af grundvandet på matrikel nr. 2ac Lergrav Hgd., Aulum, ikke foregå på samme tid som grundvandssænkningen på nabomatrikel (2z Lergrav Hgd., Aulum).

4.

Der må ikke være aktiv pumpning eller afledning/bortledning af grundvand i forbindelse
med gravning under grundvandsspejlet uden tilladelse.

5.

Aktiv pumpning af grundvand eller afledning/bortledning af grundvand, kræver anmeldelse til Herning Kommune.

6.

Hvis det bliver nødvendigt med aktiv pumpning af grundvand, må ydelsen højest være
100 m3 pr. time eller 800 m3 pr. døgn.

7.

Tilladelsen kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forudsætninger, der
ligger til grund for tilladelsen ændres væsentligt (§ 26 stk. 3 i Vandforsyningsloven).

8.

§ 3-søen i graveområdet og § 3-områder generelt, må ikke påvirkes i væsentlig grad af
vandindvinding og grundvandssænkning.

Udover ovennævnte vilkår gælder de vilkår, der står i skemaet på forsiden.
Denne tilladelse annullerer tidligere tilladelser til grundvandssænkning, der er givet på ejendommen.
Hvis vilkårene ikke overholdes, kan kommunen kalde tilladelsen tilbage uden erstatning i
henhold til § 34 i Lov om Vandforsyning.
Erstatningsregler
Erstatningsregler i henhold til § 28 i Vandforsyningsloven.
Vurdering af ansøgningen
Herning Kommune vurderer, at grundvandssænkning i forbindelse med gravning af råstoffer
på matr. nr. 2ac m.fl. Lergrav Hgd., Aulum ikke forringer vandkvaliteten og miljøet i området i
væsentlig grad på nuværende tidspunkt.
Ved opstart af råstofindvinding under grundvandsspejlet vil der ske en øjeblikkelig lokal
sænkning af grundvandsspejlet på baggrund af de fjernede råstofmaterialer. Størrelsen af
grundvandssænkningen vil også være afhængig af det tilløbende grundvand.
Afhængig af gravesøens størrelse vil effekten aftage, da gravesøen vil have en buffereffekt,
hvor sænkningen i gravesøen er øjeblikkelig, mens tilløb foregår langsommere.
Effekten er også afhængig af råstofindvindingens hastighed. Erfaringsmæssigt er sænkningen minimal, om målbar, og som oftest væsentlig mindre end de naturlige vandspejlsvariationer i løbet af året.
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Da der er tale om en mindre lokal sænkning i forbindelse med gravning af råstoffer, vurderes
der ikke at være væsentlig påvirkning af vandløbsoplande.
Natura2000
Området for gravning af råstoffer ligger ca. 10 km fra det nærmeste Natura2000-område,
Ovstrup Hede med Røjen Bæk. Hedeområder er normalt ikke afhængig af grundvandsstanden. Desuden vurderes der kun at være små lokale ændringer af grundvandsstanden i råstofgraven. Herning Kommune vurderer derfor, at grundvandssænkning ikke vil påvirke Natura2000-området.
Naturbeskyttelsesloven
Det nærmeste våde naturområde er en sø, som ligger i graveområdet. Da der er tale om en
mindre lokal sænkning i forbindelse med gravning af råstoffer, vurderes der ikke at være væsentlig påvirkning af § 3-søen. Vandindvinding/sænkning af grundvandsspejlet vurderes derfor at være uden kritisk indflydelse på naturområdet.
VVM-afgørelse
Der er ikke tale om nyetablering, udvidelse eller ændring i forhold til tidligere meddelt tilladelse fra 2016. Der er dermed ingen ændring af de nuværende forhold. Der skal derfor ikke
foretages anmeldelse af anlægget i henhold til § 18 i Miljøvurderingsloven2.
Offentliggørelse
Region Midtjylland offentliggør tilladelsen.
Klagevejledning
Herning Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til §
80 i Vandforsyningsloven.
Kommunens VVM-afgørelse kan kun påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige
spørgsmål ifølge § 58, stk. 1 nr. 4 i Planloven3. Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig
interesse i sagens udfald. Man kan f.eks. klage, hvis man ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen.
En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, som kan findes via dette link https://naevneneshus.dk/start-din-klage/. Klagenævnet opkræver et gebyr for behandling af en klage.
Klagen skal være indsendt, så den er tilgængelig for Herning Kommune senest 4 uger efter
offentliggørelse af tilladelsen.
Sagen kan desuden indbringes for domstolene senest 6 måneder efter, at tilladelsen er modtaget
Med venlig hilsen
Lucia Aagaard
Miljømedarbejder
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Kort fra Efterbehandlingsplan 4. februar 2019
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