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Sanggaard I/S
Bartholinsvej 1
7500 Holstebro

Dato: 30-06-2016
Sagsnr.: 13.02.01-P19-10-16

Henv. til: Jakob Larsen
Natur og miljø

Direkte tlf.: 9611 7798
Afdeling tlf.:9611 7557

teknik.miljoe@holstebro.dk
www.holstebro.dk

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra grundvandsfødt sø til vask af 
råstoffer samt nedsivningstilladelse

Beliggenhed Viborgvej, matr. 29h og 29m, den mellemste del Borbjerg

Ejendoms nr. 157712

CVR nr. 31907349

Anlægsnr. V84-101098

Indvindingssted UTM X: 485523  UTM Y: 6248482 

Omfang 1.200 m3/døgn, 150 m3/time

Formål Vandet skal anvendes til vask af råstoffer fra grusgravning og 
til forebyggelse af støvgener.

Tilsyn Tilsynsmyndighed er Holstebro Kommune.

Tidsfrist 31. december 2026

Lovgrundlag

Vandindvinding

Denne afgørelse er truffet i henhold til § 20 i LBK nr. 1584 af 10. december 2015 om 
vandforsyning m. v.

Nedsivning

Denne afgørelse er truffet i henholdt til miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1 jf. 
spildevandsbekendtgørelsens § 38 BEK nr. 46 af 12. januar 2016.

Ansøgning
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Kommunen har den modtaget din ansøgning af 18. december 2015 om 
vandindvinding fra passivt grundvandsfødt sø, der etableres i forbindelse med 
råstofgravning.

Vandindvindingen giver ikke anledning til udledning til recipient, men recirkulerer 
mellem sedimentationsbassin og vaskesø, der i alt har et areal på 1.500 m2. Den 
indvundne vandmængde er dermed langt overvejende recirkuleret vand.

Vandet skal anvendes til vask af råstoffer frem til 2026.

Holstebro kommunes miljøvurdering

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

Der er ikke drikkevandsbrønde eller drikkevandsboringer indenfor en afstand af 300 
m fra det ansøgte område.

Der vil være en mindre nedsivning fra området, men det nedsivende vand må 
betegnes som bestående af opslemmede jordpartikler.

Holstebro Kommunes afgørelse

Kommunen har vurderet, at indvindingsbehovet kan dækkes som ansøgt og at der 
ved overholdelse af de opstillede vilkår ikke er væsentlig påvirkning af miljøet og 
heller ikke påvirkning af grundvandsforekomster.

Vilkår for tilladelsen

1. Anlægget må være i drift fra kl. 7-16 mandag til fredag og 7-14 på lørdage

2. Anlægget må ikke ændres væsentligt uden forudgående tilladelse 

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 
retableres jf. råstoftilladelsentilladelsen, hvorefter arealet overgår til positivt 
skovrejsningsområde.

7. Udover ovennævnte vilkår gælder de vilkår, der står på tilladelsens side 1.
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Tilsidesættes de stillede vilkår, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning, jf. 
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, jf. vandforsyningslovens § 23.

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

Klagevejledning

Ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en 
væsentlig individuel interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen til Natur- og 
Miljøklagenævnet. 

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.holstebro.dk under 
bekendtgørelser den 5. juli 2016
Fristen for at klage over afgørelsen er den 2. august 2016.

Klagen skal indsendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via borger.dk, og hvis 
du er virksomhed eller forening, skal du klage via virk.dk. Du skal logge ind med 
NemID. Når du er logget ind, skal du søge på ”Klag til Natur- og Miljøklagenævnet”, 
hvor du vil blive guidet igennem klageprocessen. Der opkræves et klagegebyr på 500 
kr. for behandling af klagen.

Aktindsigt 

Der er mulighed for at se det materiale, der har indgået i sagens behandling. 
Reglerne for hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven, 
offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Søgsmål
Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for 
domstolene senest 6 måneder efter, afgørelsen er truffet.

Fritagelse for brug af klageportal
Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige 
omstændigheder. Fremsend anmodningen til Holstebro Kommune, der sender 
anmodningen videre til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om 
fritagelse. 

Med venlig hilsen

Jakob Larsen
Biolog
Natur og miljø
Kirkestræde 11, 7500 Holstebro

http://www.holstebro.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Bilag

Kort over 

 Lokalisering af råstofområdet.
 Indvindingssø/vaskesø placeret på matrikel.

Kopi sendt til: 

Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø – nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen i Holstebro Kommune dnholstebro-
sager@dn.dk  
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K, fbr@fbr.dk
Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandsvej 8, 8940 Randers SV – senord@sst.dk
Forbrugerrådet – fbr@fbr.dk
Morten Myrvig Region Midtjylland – morten.myrvig@ru.rm.dk 
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