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Tilladelse til indvinding og efterfølgende udledning/nedsivning af vand fra
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Matr. nr. 14x, Degneboligen, Ølstrup
760-V-005540
Der udledes først til bundfældningsbassin og
herfra tilbage til gravesøen. Der vil desuden
forekomme nedsivning fra
bundfældningsbassinet
Tilsynsmyndighed er Ringkøbing-Skjern
Kommune
Tilladelsen er gældende i perioden 9. april 2024
til 31. august 2029

Tilsyn
Tidsfrist

Lovgrundlag
Denne tilladelse er givet i henhold til § 20 i Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v., LBK nr. 118
af 22. februar 2018 med senere ændringer og § 19 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr.
241 af 13. marts 2019 med senere ændringer.

Ansøgning
Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget ansøgning fra Villys Sand og Grusgrav Aps om tilladelse til
indvinding af vand fra grundvandsfødt gravesø på matr. nr. 14x, Degneboligen, Ølstrup. Vandet bruges
til grusvask. Der søges desuden om tilladelse til udledning/nedsivning af det indvundne vand. Det
udledes til bundfældningsbassin og senere til gravesøen, hvorved der sker en recirkulering af vandet.
Der vil ske nedsivning fra bundfældningsbassinet.

Kommunens afgørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune passer godt på borgernes data, vil du vide mere,
kan du besøge https://www.rksk.dk/databeskyttelse

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

På baggrund af de oplysninger kommunen har modtaget i forbindelse med behandling af ansøgningen
gives hermed tilladelse til indvinding af vand fra grundvandsfødt gravesø på matr. nr. 14x,
Degneboligen, Ølstrup. Vandet bruges til grusvask. Der gives desuden tilladelse til
udledning/nedsivning af det indvundne vand via bundfældningsbassin.
Nyt og eksisterende graveområde er vist på Bilag 1.

Vurdering af indvindingens påvirkning på miljøet
Indvindingen giver ikke anledning til påvirkning af andre recipienter i oplandet og vurderes dermed
ikke problematisk ved en indvinding jf. de opstillede vilkår.
Nærmeste indvinding af grundvand ligger mere end 350 meter fra graveområdet og kommunen
vurderer, at indvinding fra gravesøen ikke vil påvirke grundvandsstanden i indvindingsmagasinet på
denne afstand.

Habitatdirektiv og bilag IV-arter
Det er kommunens vurdering, at det ansøgte projekt ikke er af et sådan omfang at det i sig selv, eller i
forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke nærmeste Natura 2000-område
væsentligt eller medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle og rasteområder for de
arter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Vilkår for tilladelsen
1. Indvindingsmængden må ikke overstige 210.000 m3/år svarende til ca. 800 m3/døgn 5 dage
om ugen året rundt. Denne mængde er beregnet på opstart og skal i videst muligt omfang
erstattes med genanvendt vand fra bundfældningsbassin.
2. Den oppumpede vandmængde skal registreres. Registreringen skal foretages ved hjælp af
timetæller på pumpen eller en anden metode, der giver tilsvarende eller bedre nøjagtighed.
Kommunen kan til enhver tid bestemme, at målingen af den oppumpede vandmængde skal
foregå på en anden måde.
Hvis der anvendes timetæller, skal der udføres en måling, som viser den samlede
pumpeinstallations aktuelle kapacitet i m3/t. Vindindvindingen skal så vidt muligt ske
nedstrøms i forhold til nedsivningsstedet.
3. Hvis der i forbindelse med indvindingen konstateres vandsvigt i omkringliggende boringer,
brønde, dræn, vandløb eller beskyttede søer indenfor 300 fra indvindingsstedet pålægges
indvinderen at foretage afhjælpende foranstaltninger indtil forholdene normaliseres.
4. Afhjælpende foranstaltninger, jf. punkt 3, indebærer som minimum ophør af
vandindvindingsaktivitet fra gravesøen og ophør indtil vandstanden i gravesøen ligger på et
stabilt niveau. Herefter kan indvindingen først genoptages, når der er etableret monitering af
grundvandsstanden og moniteringsprogrammet er godkendt af kommunen.
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5. Skyllevandet fra grusvaskeprocessen skal udledes til et bundfældningsbassin. Der må ske
nedsivning fra bundfældningsbassinet, men vandet skal så vidt muligt genbruges i stedet for
nyt indtag af grundvand.
6. Bundfældningsbassinet skal placeres og dimensioneres således, at der ikke opstår overfladisk
afstrømning til omkringliggende ejendomme, vandløb og søer. Bassinet må ikke stå i direkte
forbindelse med den grundvandsfødte sø via gravede kanaler, rør eller lignende.
7. Der må ikke tilsættes stoffer til skyllevandet, der ved nedsivning kan forurene grundvandet.

Tilsidesættes de stillede vilkår, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning, jfr. vandforsyningslovens
§ 26.

Erstatningsregler
Den, i hvis interesse grundvandssænkningen foretages, er erstatningspligtig for skade, som voldes i
bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføring i vandløb eller vandstanden i
søer m.v. jf. vandforsyningsloves § 28.

Klagevejledning vedr. tilladelse til indvinding og udledning/nedsivning
Tilladelsen til indvinding og udledning/Nedsivning kan du eller andre interessenter klage over til
Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Ved klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at klagen har opsættende virkning på
udnyttelsen. Udnyttelse af tilladelsen i klageperioden og imens eventuel klage behandles sker på eget
ansvar.
Du vil få besked hvis andre klager over afgørelsen. Vær også opmærksom på, at du har mulighed for at
få aktindsigt i de oplysninger, som ligger på sagen.
Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, skal
klage via Nævnets digitale klageportal. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk
og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEMID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelsen af Region Midt’s tilladelse til
indvinding af råstoffer

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Det er en betingelse for behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr til det klagenævn, der
klages til. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr mens virksomheder og organisationer skal
betale et gebyr på 1.800 kr. Nævnet sender en opkrævning på gebyret, når de har modtaget klagen.
Nævnet påbegynder ikke behandling af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den
anviste måde og inden for betalingsfristen, afvises klagen. Vejledning om gebyrordningen findes på
Nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk .
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Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen, hvis den påklagede afgørelse
ændres eller ophæves eller klagen afvises af Nævnet som følge af overskredet klagefrist, manglende
klageberettigelse, eller hvis klagen ikke er omfattet af Nævnets kompetence. Det er alene Nævnet, der
kan beslutte at tilbagebetale et gebyr.
Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge § 81 i Vandforsyningsloven være anlagt
inden 6 måneder efter, at sagen er offentliggjort.

Venlig hilsen

Susanne Plesner
Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

Bilag
1.

Kortbilag

Kopi sendt på til:
Danmarks Naturfredningsforenings
Danmarks Sportsfiskerforbund
Forbrugerrådet
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BILAG 1 - Kortbilag

Det røde omrids angiver det nye gravområde. Det blå omrids indikerer det eksisterende graveområde,
hvor grusvask vil foregå indtil 9. april 2024, hvorefter det flyttes til det nye graveområde.
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