
Åbnings- og telefontider 

Mandag 10.00-17.00  

Tirsdag-fredag 10.00-13.30 

 

  
Ringkøbing-Skjern Kommune passer godt på borgernes data, vil du vide mere, 

kan du besøge https://www.rksk.dk/databeskyttelse 

Returadresse 

Land, By og Kultur – Land og Vand 

Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing 

 

VILLYS SAND & GRUSGRAV ApS 

Herningvej 137 
6950 Ringkøbing 

 

 

 

 

 

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og indvinding af 

vand fra grundvandsfødt sø i forbindelse med råstofindvinding 

samt nedsivningstilladelse 

 

 

 

Beliggenhed  Matr. nr. 17l, 18a og 25b, Den Sydvestlige Del, Brejning  

Anlægsnr.  760-V-005525 

Mængde  26.000 m3/år 

Udledning  Vandet recirkuleres tilbage til samme sø, som der indvindes fra 

Formål  Vask af råstoffer og forebyggelse af støvgener 

Tilsyn  Tilsynsmyndighed er Ringkøbing-Skjern Kommune 

Tidsfrist  Tilladelsen udløber 1. marts 2029 

 

Lovgrundlag 

Denne tilladelse er givet i henhold til § 20 i lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om 
vandforsyning med senere ændringer, bekendtgørelse nr. 832 af 27. juni 2016 om vandindvinding og 
vandforsyning med senere ændringer samt § 19 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 
1121 af 3. september 2018 med senere ændringer. 

 

Kommunens afgørelse 

På baggrund af de oplysninger kommunen har modtaget i forbindelse med behandling af din 
ansøgning om grundvandssænkning og indvinding af vand samt nedsivning/udledning af dette i 
forbindelse med råstofindvinding, giver kommunen hermed tilladelse til at indvinde vand fra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsbehandler 

Susanne Plesner 

Direkte telefon 

99741363 

E-post 

susanne.plesner@rksk.dk  
Dato 

15. januar 2019 

Sagsnummer  

18-026960 

https://www.rksk.dk/databeskyttelse
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grundvandsfødt sø samt nedsivning/udledning på matrikel nr. 17l, 18a og 25b, Den Sydvestlige Del, 
Brejning. Der gives samtidig tilladelse til den grundvandssænkning, der måtte finde sted i forbindelse 
med råstofgravningen. 

Søens placering fremgår af bilag 1. 

 

Vilkår for tilladelsen 

 

1. Den årlige indvinding må ikke overstige 26.000 m3/år  
 

2. Anlægget må være i drift mandag til fredag kl. 07.00 til 17.00, dog ikke helligdage. 
 

3. Der må ikke tilsættes stoffer, der ved nedsivning kan forurene grundvandet. 
 

4. Overfladisk afstrømning af skyllevand til vandløb eller omkringliggende ejendomme må ikke 
forekomme. 
 

5. Driften af anlægget må ikke genere naboer og skal overholde gældende støjgrænser. 
 

6. Når vandindvindingstilladelsen udløber, og der ikke kan opnås en fornyet tilladelse, skal 
eventuelle installationer fjernes og området omkring pumpestedet reetableres jf. 
råstoftilladelsen. 
 

7. I henhold til vandforsyningsloven kan en tilladelse til vandindvinding ændres eller 
tilbagekaldes uden erstatning, såfremt: 
 

 tilladelsen er givet på grundlag af urigtige oplysninger eller vilkårene tilsidesættes 
 

 der ikke er sket indvinding inden for et sammenhængende tidsrum på 5 år 
 

 det vurderes at indvindingen har fået negative konsekvenser for vandstanden i 
området eller vandføringen i nærliggende vandløb 
 

Tilsidesættes de stillede vilkår, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning, jfr. vandforsyningslovens 
§ 34.  

 

Erstatningsregler 

Som ejer af anlægget er du erstatningspligtig for skader, der under anlæggets udførelse og drift voldes 
i bestående forhold ved ændring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i 
søer, jfr. vandforsyningslovens § 23. 

Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af 
Taksationsmyndighederne.  
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Ansøgning 
 

Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget din ansøgning om grundvandssænkning og 
vandindvinding fra passivt grundvandsfødt sø, der etableres i forbindelse med råstofgravning. Der 
ansøges desuden om nedsivning/udledning af vaskevandet.  

Vandindvindingen giver ikke anledning til udledning til recipient men recirkuleres mellem 
bundfældningsbassin og den grundvandsfødte sø. Den reelt indvundne mængde vil derfor ikke være 
nævneværdig. 

 

Vurdering af indvindingens påvirkning på miljøet 

Vandindvindingen til det nævnte formål giver ikke anledning til påvirkning af andre recipienter i 
oplandet og vurderes dermed ikke problematisk ved et vandindtag jf. de opstillede vilkår.  

Der findes 2 vandindvindingsboringer indenfor en afstand af 300 meter men kommunen vurderer af 
hverken sænkning, indvinding eller nedsivning vil påvirke disse boringer. 

 

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.  

 

Klagevejledning vedr. vandindvindingstilladelse 

Vandindvindingstilladelsen 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 NEM-
ID. 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.  
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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.  

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 

 

Råstofgraveområdet er markeret med grønt. Indvinding, sænkning og nedsivning af vand vil ske inden for dette 
område. 


