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Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning på Brejningvej 44 og 46 i 
forbindelse med råstofindvinding under grundvandsspejlet 

 

Beliggenhed Matr. nr. 2f og 5au, Den sydvestlige Del, Brejning (figur 1) 
 

Anlægsnr. 760-V-005478 
 

Udledningssted og 
omfang 

I forbindelse med råstofindvinding under grundvandsspejlet vil der ske 
en grundvandstilstrømning til området. Råstofindvindingen vil ske 
frem til 2026. Der vil ikke ske udledning men tilbageløb af vand fra de 
opgravede råstoffer til gravesøen. 
 

 

Denne tilladelse er givet i henhold til § 29 i lovbekendtgørelse nr. 1584 af 12. december 2015 om 

vandforsyning m.v. og § 28 i lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse 

med senere ændringer. 

 

Sagsbehandler 

Susanne Plesner 

Direkte telefon 

99741363 

E-post 

susanne.plesner@rksk.dk  
Dato 

22. september 2016 

Sagsnummer  

16-024164 



 

 

Figur 1: Omtrendt omfang af grundvandssænkning markeret med gult. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ansøgning 

Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget Ove Kristensen’s ansøgning på vegne af Brejning Grusgrav 

Aps om tilladelse til midlertidig grundvandssænkning som følge af råstofindvinding under 

grundvandsspejlet på matr. nr. 2f og 5au, Den sydvestlige Del, Brejning. 

 

Kommunens afgørelse 

Der må forventes at ske en mindre påvirkning af omkringliggende vandindvindingsanlæg som følge af 

grundvandssænkningen, hvorfor afhjælpende foranstaltninger kan blive påkrævet. 

Beskyttet natur 

Den nærmeste sø ligger 18 m fra området, hvor der ønskes gravet. Der hvor der skal graves under 

grundvandsspejlet ønskes indsat vilkår i tilladelsen om, at de holder sig 50m fra den nordlige §3 sø (jf. 

figur 2). På denne måde sikres det, at der ikke vil ske en påvirkning af tilstanden i søen. De øvrige 

naturarealer ligger så langt fra projektområdet, at det vurderes, at de ikke vil blive påvirket. 

 
Figur 2. Viser den nordligste sø (blå skravering) tæt på det ønskede projekt område (rød skraveret). 

 

På grundlag af nuværende viden vurderes det, at det ansøgte projekt ikke vil medføre negativ 

påvirkning af bilag IV-arter. Det er endvidere kommunens vurdering, at projektet ikke vil skade yngle- 

eller rasteområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV. 

Vandløb 

Kommunen vurderer, at den midlertidige grundvandssænkning ved indvinding af 20.000 m3 råstoffer 

under grundvandsspejlet så er lille at den ikke vil påvirke vandløbene (Kildsig-Røjkum Bæk samt 

Kildsig Grøft med tilløb) i nærheden. 



 

Afstand til vej og skel 

Projektet bliver tilpasset så der ikke sker råstofindvinding under grundvandsspejl i en afstand tættere 

end 25 meter til vej mod nord og skel mod øst. 

Forurenede arealer 

Der er i forbindelse med tilladelse til råstofindvinding i 2010 på matr. nr. 2f, Den sydvestlige Del, 

Brejning, lokaliseret 3 forurenede grunde syd og sydøst for nærværende råstofindvindingsområde. 

Den nærmeste ligger ca. 300 meter fra den sydligste del af nærværende råstofindvindingsområde. 

Kommunen vurderede i 2010, på baggrund af Region Midtjyllands udtalelser på dette tidspunkt, at 

grundvandssænkningen dengang ikke udgjorde en forøget risiko for grundvandet. Kommunen 

vurderer for nærværende tilladelse at grundvandssænkningen ikke udgør en risiko for spredning af 

forureningen. 

Kommuneplaner og vindmøller 

Der er ingen konflikter mellem udførelsen af projektet og eksisterende kommuneplaner og planer for 

vindmøller. 

 

Kommunen finder på ovenstående grundlag, at den ansøgte grundvandssænkning ikke vil medføre 

væsentlige skader på omgivelserne og giver hermed tilladelse efter vandforsyningsloven til ansøgte 

projekt. Tilladelsens gyldighed følger samme tidsramme som råstofindvindingstilladelsen, den 

vedrører. 

 

Tilladelsens vilkår 

1. Der må ikke uden særlig tilladelse foretages oppumpning eller bortledning af grundvand, der 

medfører grundvandssænkning. 

 

2. Grundvandssænkningen må ikke overstige den sænkning, der naturligt forekommer ved årlig 

indvinding af 20.000 m3 råstoffer under grundvandsspejlet. 

 

3. Hvis der i forbindelse med grundvandssænkningen konstateres vandsvigt i omkringliggende 

boringer, brønde, dræn, vandløb eller beskyttede søer indenfor 300 meter fra 

grundvandssænkningens graveområde pålægges råstofindvinderen at foretage afhjælpende 

foranstaltninger indtil forholdene normaliseres. 

 

4. Afhjælpende foranstaltninger, jf. punkt 3, indebærer som minimum ophør af 

indvindingsaktivitet i gravesøen og ophør indtil vandstanden i gravesøen ligger på et stabilt 

niveau. Herefter kan indvinding først genoptages, når der er etableret monitering af 

grundvandsstanden og moniteringsprogrammet er godkendt af kommunen. 

 

5. Sammenhængende lerlag, som ligger under det terrænnære grundvandsspejl, må ikke 

gennemgraves. 

 

6. Der må ikke graves under grundvandsspejlet tættere end 50 meter på den nordlige § 3 sø, jf. 

figur 2. 

 



 

Denne tilladelse kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forudsætningen, som ligger til 

grund for afgørelsen viser sig urigtige eller ændres væsentligt, jf. vandforsyningslovens § 26, stk.  

 

Erstatningsregler 

Den, i hvis interesse bortledning m.v. foretages, er erstatningspligtig for skade, som voldes i bestående 

forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføring i vandløb eller vandstanden i søer m.v., jf. 

vandforsyningslovens § 28. 

 

Klagevejledning over vandindvindingstilladelse eller VVM-screening 

Vandindvindingstilladelsen eller VVM-screeningen kan du eller andre interessenter klage over til 

Natur- og Miljøklagenævnet. 

Ved klage kan Natur- og Miljøklagenævnet 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. 

For VVM-screeningen gælder det, at kun retlige spørgsmål kan påklages. Det vil sige, at der kan klages 
over spørgsmål angående afgørelsens lovlighed, herunder afgørelsens tilvejebringelse og kommunens 
hjemmel til at træffe afgørelsen. 

Der kan derimod ikke klages over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden 

afgørelse. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen 

ligger 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. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du 

betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

 

Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelsen og udløber 22. marts 2017 

 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 

Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 

Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i 

sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer 

afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

 

Venlig hilsen 



 

 
Susanne Plesner 

Geolog 

 
Land, By og Kultur – Land og Vand 

Ringkøbing-Skjern Kommune 

 

Kopi sendt til: 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen i Ringkøbing-Skjern Kommune, ringkoebing-

skjern@dn.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk 

 

 

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver 

personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, 

blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at 

berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet. 

 

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig. 

 


