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TILLADELSE TIL MIDLERTIDIG GRUNDVANDSSÆNKNING NORD
FOR FJELSTERVANG SOM KONSEKVENS AF RÅSTOFINDVINDING
UNDER GRUNDVANDSSPEJLET
Beliggenhed

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del,
Vorgod (figur 1).

Anlægsnr.

760-V-005450.

Udledningssted og
omfang

I forbindelse med råstofindvinding under
grundvandsspejlet vil der ske en grundvandstilstrømning til området. Råstofindvindingen vil
ske frem til 2025. Der vil ikke ske udledning.

Denne tilladelse er givet i henhold til § 26 i lovbekendtgørelse nr. 1199
af 30. september 2013 om vandforsyning m.v. og § 28 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer.

Dato

1. juni 2015
Sagsnummer

2015030186TA

Figur 1: Omtrentlig omfang af grundvandssænkning, markeret med rødt.

Ansøgning
Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget Sten Laursen’s ansøgning
om tilladelse til en midlertidig grundvandssænkning som følge af råstofindvinding på matr. nr. 2b, St. Fjelstervangs nordlige Del, Vorgod.
Kommunens afgørelse
Der må forventes at ske mindre påvirkning af omkringliggende vandindvindingsanlæg som følge af grundvandssænkningen, hvorfor afhjælpende foranstaltninger kan blive påkrævet.
Der ligger en boring inden for projektområdet. Der stilles krav om at
den skal sløjfes af en autoriseret brøndborer inden der indvindes råstof
fra arealet hvor boringen er placeret.
Vandløb og beskyttet natur: Projektet er blevet tilpasset så råstofindvinding under grundvandsspejl ikke sker inden for en afstand på 30
meter fra vandløb og beskyttet natur for at tilgodese disse. Det er derfor kommunens vurdering at disse ikke bliver påvirket.
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.
Tilladelsen gælder frem til 1. juni 2025.

Tilladelsens vilkår
1.

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

2.

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

3.

Boringen, med DGU-nr. 84.1959, skal sløjfes af en autoriseret
brøndborer inden der indvindes råstof fra arealet hvor boringen er
placeret.

4.

Hvis der i tilknytning til grundvandssænkningen konstateres vandsvigt i omkringliggende dræn, boringer, brønde, vandløb eller søer
beliggende indenfor 300 meter fra grundvandssænkningens arbejdsområde, pålægges det råstofindvinderen eller dennes entreprenør at foretage afhjælpende foranstaltninger, indtil forholdene
normaliseres.

Denne tilladelse kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis
de forudsætninger, som ligger til grund for afgørelsen, viser sig urigtige eller ændres væsentligt, jfr. vandforsyningslovens § 26, stk. 3.

Erstatningsregler
Den, i hvis interesse bortledning m.v. foretages, er erstatningspligtig
for skade, som voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v.,
jfr. vandforsyningslovens § 28.
I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af Taksationsmyndighederne.
Klagevejledning over vandindvindingstilladelse
Vandindvindingstilladelsen 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.
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 den 22.07 2015.
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

Thomas Mosgaard
Biolog

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.

