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THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S
Vestergade 53
7790 Thyholm

Tilladelse til at indvinde vand fra gravesø til grusvask og nedsivning i grusgrav

Thyholm Vognmandsforretning A/S ansøgninger om tilladelse til at indvinde 5.000 m3/år til 
grusvask fra en gravet sø i bunden af råstofgraven og vandforbrug i forbindelse med grav-
ning/oppumpning af materialer under grundvandsspejlet samt tilladelse til at nedsive van-
det efter grusvaskningen i bunden af råstofgraven.

1 Afgørelse og vilkår

På grundlag af nedenstående redegørelse har Struer Kommune besluttet at give tilladelse 
til at Thyholm Vognmandsforretning A/S indvinder vand fra gravesø, forbrug af vand i for-
bindelse med gravning/oppumpning af materialer under grundvandsspejlet, samt tilladelse 
til nedsivning af vandet i bunden af søen. Tilladelsen gives i medfør af §§ 20, 21 og 26 i 
vandforsyningsloven jævnfør lovbek. nr. 118 af 22. februar 2018 og §§ 19 og 28 i miljøbe-
skyttelsesloven jævnfør Bekendtgørelse nr. 241 af 13. marts 2019 af lov om miljøbeskyttel-
se 

Tilladelsen gælder frem til 1. juli 2028.

Struer Kommune vurderer, at det ansøgte hverken i sig selv eller i forbindelse med andre 
projekter vil påvirke omgivelserne væsentligt, og træffer afgørelse om ikke VVM-pligt, 
jævnfør lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 
448 af 10. maj 2017 offentliggjort den 8. juni 2018.

Tilladelse til indvinding af overfladevand til vådsorteringsanlæg

Tilladelse i medfør af §§ 20 og 21 i vandforsyningsloven jævnfør lovbek. nr. 118 af 22. 
februar 2018 på følgende vilkår:

a) Det tillades at indvinde 5.000 m3 overfladevand årligt, med et maksimalt forbrug på 
30 m3/t, fra en gravesø på matrikel 49, 51 og 52 Fovsing By, Fovsing, og til forbrug 
af vand ved gravning/oppumpning af materialer under grundvandsspejlet i en 
50x50 m sø i bunden af grusgraven (med maksimal 8 meters dybde), jævnfør kort-
bilag. Det samlede maksimale forbrug af vand fra de to aktiviteter må ikke overstige 
5.000 m3/år.

b) Den indvundne vandmængde fra grusvaskningen skal registreres og årligt indbe-
rettes til kommunen.

c) Anlægget må ikke ændres væsentligt uden forudgående tilladelse.
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d) Vandet må kun anvendes i vådsorteringsanlægget og gravning under grundvands-
spejlet, og vandet fra de to aktiviteter nedsives i bunden af grusgraven.

e) Ejeren af anlægget er erstatningspligtig efter reglerne i vandforsyningslovens § 23 
for skader, der voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, 
grundvandskvaliteten, vandføring i vandløb, vandstanden i søer eller beskyttet na-
tur m.v. under drift af anlægget.

Tilladelse til nedsivning

Tilladelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens1 §§ 19, stk. 1 og 28, stk. 1 samt spilde-
vandsbekendtgørelsens2 kapitel 9 på følgende vilkår:

a) Skyllevandet skal nedsives i bunden af råstofgraven.
b) Der må ikke tilsættes stoffer, der ved nedsivning kan forurene grundvandet, hver-

ken under eller efter vaskeprocessen.
c) Overfladisk afstrømning af skyllevand til vandløb, vandforsyningsanlæg eller om-

kringliggende ejendomme må ikke finde sted.
d) Det skal sikres, at det udledte skyllevand ikke på nogen årstid, direkte eller via 

drænledninger, afvandingsgrøfter eller andet, kan føres til vandløb eller søer.

2 Redegørelse

Ansøgning

Struer Kommune har den 25. februar 2019 og juli 2019 modtaget en ansøgning om tilladel-
se til indvinding af vand fra en dertil etableret gravesø i grusgraven, og nedsivning af vand 
i bunden af grusgraven. Derudover ønsker ansøger at grave/oppumpe støbesand under 
grundvandsspejlet fra en 50x50 meter sø (8 meters dybde). I denne forbindelse vil der 
være et mindre forbrug af vand der sidder i sandet når det graves op. 

Der søges om indvinding af 5.000 m3 vand til vask af materialer årligt, med en ydelse på 
30 m3/t ca. 8 timer per dag i en periode på 3 uger årligt. Der graves over grundvandsspej-
let i grusgraven, men der vil blive etableret et mindre bassin, hvorfra den ansøgte vand-
mængde oppumpes. Vandet ledes til et sorteringsanlæg, hvor gruset oversprinkles. Va-
skevandet nedsiver i grusgraven. Slam fra vaskningen lægger sig under sorteranlægget og 
fjernes efter behov.

Det er planen at anvende et mobilt vaskeanlæg, som bliver placeret i bunden af den eksi-
sterende grusgrav.

Geologiske og hydrogeologiske forhold

Grusgraven er placeret på en smeltevandslette. Ud fra den nærmeste boring er der 14 
meter sand øverst, og herunder ler. Arealet ligger i et område med Særlige Drikkevandsin-

1 Bekendtgørelse nr. 241 af 13. marts 2019 af lov om miljøbeskyttelse
2 Bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens 
kapitel 3 og 4
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teresser (OSD). Det er en del af indvindingsoplandet til Kobbelhøje Vandværk. Afstanden 
til den nærmeste vandværksboringer 2,8 km.

Det sekundære magasin er frit magasin med grundvandsspejl ca. 6 m under det oprindeli-
ge terræn. Grundvandsstrømningen forventes at være mod nord.
.
Nærmeste brønd/boringer i området er ejers egne brønd, der ikke anvendes længere, 
samt boring dgu-nr. 63.374, 300 m mod nord der anvendes til vandforsyning. 

Påvirkningsradius er beregnet til 45 meter. Det er Struer Kommunes vurdering, at omkring 
90 % af vandet reinfiltrerer. Hvis de to aktiviteter der ansøgt om skal have en samlet på-
virkning af grundvandet på under 5.000 m3/år, må der ikke graves mere end 112.500 m3 
per årmateriale op under grundvandsspejlet, hvilket ansøger har bekræftet at de holder sig 
under. Det er her forudsat at der en porøsitet på 40 % og at 90 % af vandet reinfiltrerer. 

Det er Struer Kommunes vurdering, at ingen andre indvindinger vil blive påvirket af indvin-
dingen. Da gravesøen står i direkte forbindelse med det øvre sekundære grundvand, vil 
sænkninger i grundvandet fra indvindingen meget hurtigt forsvinde efter pumpestop, da det 
det oppumpede grundvand reinfiltrer hurtigt gennem de sandede aflejringer. Det er Struer 
Kommunes vurdering (og Region Midt erfaring), at grundvandsspejlet vil være reetableret 
indenfor et døgn. 

Øvrige natur og miljøforhold

Det nærmeste areal omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven ligger 200 meter sydøst for 
gravesøen. Dette ligger udenfor påvirkningsradius, og det er Struer Kommunes vurdering, 
at de ikke vil blive påvirket.

Der er ingen forurenede grunde indenfor påvirkningsradius.

Nedsivning/udledning

Der ansøges om at oppumpe 5000 m3 grundvand om året til vask af grus og gravning un-
der grundvandsspejlet. Vaskeperioden udgør sammenlagt 3 uger om året. Der etableres to 
mindre bassin/sø, hvorfra den ansøgte vandmængde oppumpes. Vandet ledes til et sorte-
ranlæg, hvor gruset oversprinkles. Vaskevandet nedsiver i grusgraven under sorteranlæg-
get. Der nedsives indenfor en afstand af 25 meter fra bassinet/søen, der vil foregå en 
nedsivning til jorden, men der forventes også at ske en udledning til bassinet/søen.

Den kombinerede nedsivning/udledning vurderes ikke at udgøre en risiko for forurening af 
anlæg til indvinding af vand eller grundvandsressourcer, der er anvendelige til vandforsy-
ningsformål. 

Vurdering i forhold til internationalt beskyttede områder - Natura 2000

Nærmeste Natura 2000 område, nr. 224 Flynder Å og heder i Klosterheden Plantage, lig-
ger i fugleflugt godt 3 km væk. Struer Kommune vurderer derfor ikke at det bliver påvirket 
af denne vandindvinding grundet afstanden til det. 
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Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag IV-arter) 

I forbindelse med vurdering af projektet, er der foretaget en vurdering af potentielle påvirk-
ninger af arter på Habitatdirektivets bilag IV. 

Bilag IV arterne er beskyttet gennem Habitatdirektivets artikel 12, som i dansk lovgivning 
er implementeret gennem habitatbekendtgørelsens §§ 01 og 11 (jf. bek. nr. 1595 af 6. de-
cember 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter). Vurderingen afklarer om projektet har negativ indflydelse 
på bilag IV dyrearternes yngle- og rasteområder, samt kan ødelægge bilag IV plantearter. 

I Struer Kommune kan følgende bilag IV arter forekomme: 
- spidssnudet frø
- stor vandsalamander 
- strandtudse
- odder
- birkemus
- markfirben
- ulv
- flagermus (Vand-, dam-, syd-, brandts-, dværg-, trold-, skimmel-, langøret- og 

brunflagermus) 

Struer Kommune vurderer ikke at strandtudse forekommer i netop dette område og derfor 
ikke have nogen effekt på denne.

Kommunen vurderer at spidssnudet frø og stor vandsalamander vil kunne forekomme i 
lokalområdet, men det vurderes ikke at de vil være i den aktive grusgrav og dermed vil 
vandindvindeingen have en neutral effekt på disse.

Odder og Ulv kan forekomme i området, men vil grundet den menneskelige aktivitet højest 
passere forbi samtidig med at det vurderes, der i området er mange andre egnede raste-
muligheder og dermed vil indvindingen have en neutral effekt på disse.

Birkemus kan forekomme i lokalområdet, men grusgraven er ikke et egnet habitat, så det 
vurderes af den grund at indvindingen ingen effekt har på denne.

Markfirben kan potentielt forekomme i lokalområdet, men kommunen vurderer ikke at den 
findes i den aktive grusgrav og dermed vil indvindingen ikke have en effekt på denne.

Nogle af flagermusene, som der er forekommende i Struer kommune kan benytte nærom-
råde i deres fødesøgning, og specielt dam- og vandflagermus kan evt. søge føde over 
gravesøen, som der pumpes vand op af. Men det vurderes at indvindingen vil have en 
neutral effekt på disse.

Struer Kommune vurderer derfor at indvindingen ikke vil have en væsentlig effekt på nogle 
af de ovennævnte bilag IV-arter.       
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Samlet vurdering

Ovenfor er det vurderet, at det ansøgte, ikke vil få nogen væsentlig påvirkning af omgivel-
serne, hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter. 

Ovenfor har kommunen vurderet, at indvindingen ikke vil have en væsentlig påvirkning af 
forureninger eller våd- og naturområder omkring boringen. Vurderingen har inddraget de 
relevante punkter i en VVM-screening, samt screeningskema indsendt af ansøger og Re-
gion Midtjylland.

På baggrund af ovenstående vurderer Struer Kommune, at indvindingen er ikke VVM-plig-
tig3. 

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres den 3. april 2019 på Struer Kommunes hjemmeside.

Klagevejledning for VVM-afgørelsen

Afgørelse i forhold til VVM-reglerne kan i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10. maj 2017) påklages indtil 4 uger 
efter offentliggørelsen. VVM-afgørelsen kan kun påklages i henhold til retlige spørgsmål.

Da der allerede er truffet en afgørelse om ikke VVM-pligt, 

Evt. klage skulle være indtastet i Klageportalen senest den 1. maj 2019.

Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger.

Ifølge loven kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder 
efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Klagevejledning for vandforsyningsafgørelsen

Afgørelse efter vandforsyningslovens § 20 kan i henhold til lovens §§ 75 og 77 påklages
indtil 4 uger efter offentliggørelsen. Hvis du vil klage over denne afgørelse, skal du klage til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal indbringes 
inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, reg-
nes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede 
afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld. Klagen indgives til den myndighed, der har 
truffet afgørelsen (Struer kommune), ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageporta-
len , der findes på www.borger.dk og www.virk.dk). For behandling af klager, der indbrin-
ges for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. 

3 § 3 i "Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning" (BEK nr. 926 af 27-
06-2016).

http://www.virk.dk/
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Hvis du har særlige grunde til ikke at klage via Klageportalen, skal du sende en begrundet 
ansøgning om fritagelse til Struer Kommune. Kommunen sender din ansøgning videre til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der afgør, om du 
kan blive fritaget fra at bruge Klageportalen.

Evt. klage skal være indtastet i Klageportalen senest den 4. september 2019.

Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger.

Rettidig klage efter denne lov indebærer, at en tilladelse, der forudsætter udførelse af byg-
ge- og anlægsarbejde, ikke må sættes i gang, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-
fet afgørelse. Nævnet kan i særlige tilfælde give tilladelse til at påbegynde bygge- og an-
lægsarbejde inden afgørelse er truffet.

Klageberettigede 
• Adressaten for afgørelsen. 
• Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
• Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. 
• Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 
og miljø. 

Ifølge loven kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder 
efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Klagevejledning for afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven

Der kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over denne afgørelse.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. 
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor der kan logges på med NEM-
ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. 
Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/orga-
nisation. 

Privatpersoner skal således betale et gebyr på 900 kr. dette gælder også for en anmod-
ning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i 
alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive frita-
get for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, 
der har truffet afgørelsen i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 
imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.
 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgen-
de hverdag.
 
Klagefrist for denne afgørelse er senest den 4. september 2019.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenæv-
net bestemmer andet. Udnyttelsen af tilladelsen sker på ansøgerens eget ansvar og inde-
bærer ingen indskrænkelse i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen. 

Klageberettigede 
• Adressaten for afgørelsen. 
• Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
• Sundhedsstyrelsen
• Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative 
interesser som formål og som har meddelt kommunen, at de ønsker underretning om af-
gørelsen som har en væsentlig interesse i afgørelsen. 
• Landsdækkende organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørel-
se
• Landsdækkende foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller 
rekreative interesser som formål.

Endelig skal Struer Kommune gøre opmærksom på, at der generelt er ret til aktindsigt i 
sagen jf. forvaltningslovens § 9.

Med venlig hilsen

Dennis Rosenblad Noe

Kopi sendt til:
Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dn@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk 
Dansk fritidsfiskerforbund, Formand Arne Rusbjerg, e-mail: teamstr@gmail.com
Forbrugerrådet, e-mail: fbr@fbr.dk 
Region Midt

Struer Kommune bruger IT i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge databeskyttelsesloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov:
- Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysnin-

gerne er forkerte.
- Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger.

Vil du vide mere om databeskyttelsesloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

mailto:dn@dn.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:teamstr@gmail.com
mailto:fbr@fbr.dk
http://www.datatilsynet.dk/
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Kortbilag


