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Grundvandssænkning

Grundvandsspejlet sænkes ikke aktivt. Der
bliver gravet råstoffer under grundvandsspejlet

Formål

Grundvandssænkning i forbindelse med
råstofgravning

Tilladelsens varighed

Tilladelsen gælder fra dato øverst til 31.
december 2029

Ansøgning
Poul Jørgensen har den 1. juli 2019 søgt Region Midtjylland om tilladelse til
indvinding af råstoffer frem til 2029. Indvindingen af råstoffer sker delvis under
grundvandsspejl.
Gravning under grundvandsspejlet søges for samme periode, som der er ansøgt om råstofindvinding, og inden for råstofindvindingens areal. Se kort side
4.
Afgørelse
Herning Kommune vurderer, at grundvandssænkningen ikke vil forringe vandkvaliteten og miljøet i området i væsentlig grad, så længe tilladelsens vilkår
overholdes.
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.
1

Lov om Vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018
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Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

Vilkår for tilladelsen
1.

Indvinding af råstoffer under grundvandsspejl må foretages som oplyst i ansøgningen
inden for areal vist på kort side 4.

2.

Driften af anlægget må ikke genere naboer.

3.

Vandindvindingsboringer i området må ikke påvirkes i væsentlig grad.

4.

Der må ikke være aktiv pumpning eller afledning af grundvand i forbindelse med gravning under grundvandsspejlet, undtagelse se vilkår 5.

5.

Til begrænsning af eventuelle støvgener på transportveje og materialebunker må den
nødvendige vandmængde tages fra gravesøen. Der må højst hentes/pumpes 25 m3 pr.
time.

6.

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

Udover ovennævnte vilkår gælder de vilkår, der står i skemaet på forsiden.
Hvis vilkårene ikke overholdes, kan kommunen kalde tilladelsen tilbage uden erstatning i
henhold til § 34 i Lov om Vandforsyning.
Erstatningsregler
Bygherren er erstatningspligtig for skader, der under anlæggets udførelse og drift voldes i
bestående forhold ved ændring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v. Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, for så vidt skaden kan
tilregnes den skadelidte selv eller er en følge af særlige forhold på skadelidtes ejendom,
som skadelidte findes at burde bære risikoen for, § 28 i Vandforsyningsloven.
Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af taksationsmyndighederne.
Vurdering af ansøgningen
Herning Kommune vurderer, at grundvandssænkning i forbindelse med gravning af råstoffer
på matrikel nr. 2a og 4m Okkels, Rind ikke forringer vandkvaliteten og miljøet i området i væsentlig grad.
Der skal samlet indvindes 300.000 m3 sand, grus sten og muld om året. Heraf indvindes
30.000 m3 under grundvandsspejlet.
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 og som oftest væsentlig mindre end de naturlige vandspejlsvariationer i løbet af
året.
Da der er tale om en mindre lokal sænkning i forbindelse med gravning af råstoffer, vurderes
der ikke at være væsentlig påvirkning af vandløbsoplande eller nærliggende vandindvindinger (drikkevand og markvanding).
Forventet vandmængde til støvbekæmpelse er vurderet til 1.000 m3 pr. år.
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Natura2000
Området for gravning af råstoffer ligger ca. 8,5 km fra det nærmeste Natura2000-område,
Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage. Der vurderes 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 100 m vest for 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. Sænkning af grundvandsspejlet vurderes derfor at være
uden kritisk indflydelse på naturområdet.
VVM-afgørelse
Grundvandssænkninger er omfattet Bilag 2 i Miljøvurderingsloven2. Der skal derfor laves en
VVM-redegørelse, hvis det må antages, at anlægget kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Vurdering af, om vandindvindingsanlægget vil få væsentlig indvirkning på miljøet, er truffet
på baggrund af udarbejdet screeningsnotat. Konklusionen på screeningen er, at sænkningen
af grundvandet i forbindelse med indvinding af råstoffer ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet.
Herning Kommune vurderer derfor, at der ikke skal laves en miljøvurdering for anlægget i
henhold til Miljøvurderingsloven (§ 21).
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 § 49 i Miljøvurderingsloven. 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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Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), bekendtgørelse nr. 1225 af 25.
oktober 2018
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Matrikel nr. 2a og 4m Okkels, Rind – tilladelse til sænkning af grundvand i forbindelse
med indvinding af råstoffer.
Tegning fra ansøgningsmaterialet:
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