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Accept: Fristforlængelse til nedsivning af vand fra vask af grus i forbin-
delse med gravning af grus i Aulum Grusgrav

Aulum Grusgrav ApS søger om fristforlængelse af deres indvindingsperiode 
frem til og med 2029. Herning Kommune meddeler hermed fristforlængelse af 
tilladelsen til nedsivning af vaskevand meddelt i form af en accept den 5. okto-
ber 2015. Accepten forlænges til udgangen af december 2029 med samme 
vilkår som i gældende accept. 

Den tidligere meddelte fristforlængelse af 28. april 2016 bortfalder ved frem-
sendelse af denne fristforlængelse.

Jeg gør opmærksom på, at der er meddelt særskilt tilladelse til selve vandind-
vindingen og den skal forlænges særskilt, da den ikke er omfattet af nærvæ-
rende fristforlængelse.

Med venlig hilsen

Sisse Redeker

Vedhæftet:
Accept: nedsivning af vand fra vask af grus i forbindelse med grusgravning i
Aulum Grusgrav fra d. 5. oktober 2015.
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Accept: nedsivning af vand fra vask af grus i forbindelse med 
grusgravning i Aulum Grusgrav

Aulum Grusgrav ApS har 26. maj 2015 ansøgt om tilladelse til indvinding af 
sand og grus samt om tilladelse til nedsivning af vand fra vask af grus i 
grusvaskeværk. Det forventes, at der skal graves i området i ca. 10 år. I første 
omgang (2015-2020) i den sydlige del af matr. 2z. Efterfølgende (2020-2025) 
graves der på matr. 2ø. Se figur 1. 

Der er behov for indvinding af op til 100 m3 vand pr. time til brug i 
grusvaskeværket. Der meddeles særskilt tilladelse til selve vandindvindingen.

Der anlægges et nedsivningsbassin i tilknytning til grusvaskeværket. 
Vaskeværk, indtagssø og nedsivnings/bundfældningsbassin placeres på matr. 
2z, Lergrav Hgd., Avlum, som angivet i figur 2. Anlægget er sammenligneligt 
med et eksisterende værk i Ølstrup (figur 3).

Til vask i vaskeværket vil der primært blive genbrugt vand fra 
nedsivningsbassinet. I nødvendigt omfang suppleres med pumpet vand fra 
indtagssø.

Herning Kommune vurderer, at det er miljømæssigt uproblematisk, at nedsive 
vaskevandet fra grusvask lokalt. Projektet berører ikke områder med særlige 
drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande. Der vurderes ikke at være 
risiko for, at afledning af vaskevand vil ske til søer, vandløb eller øvrige 
beskyttede naturområder (figur 4). Projektet accepteres derfor som ansøgt 
under forudsætning af følgende vilkår:

1. Ved nedsivningens opstart skal kommunen underrettes. 

2. Tilladelsen er gældende til og med udgangen af december 2025. 

3. Nedsivning skal ske i en afstand af mindst 25 m til vandløb, søer og 
grøfter.

4. Nedsivningen må ikke give anledning til oversvømmelse af områderne 
uden for nedsivningsarealet, herunder nabomatrikler, ligesom der ikke må 
ske overfladisk afstrømning af fra nedsivningsarealet til nærliggende 
vandløb, søer og grøfter.
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5. Kommunen kan til en hver tid i projektperioden tilbagekalde tilladelsen eller revidere 
vilkårene, hvis nedsivningen m.v. anses for miljømæssig uforsvarlig.

Med venlig hilsen

Trine Grud Fisker

Figur 1. Det ansøgte område med angivelse af forventet graveperiode og adgangsvej (blå).

Figur 2. Placering af vaskeværk (gul), indtagssø (blå),
bundfældnings-/nedsivningsbassin (rød) og skurvogn (grøn).
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Figur 3. Vaskeværk, som det er sat op i Ølstrup.

Figur 4. Beskyttet natur i og nær grusgraven ved Aulum: hede (lilla), søer (mørkeblå) og vandløb (lys blå).


