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Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i 

forbindelse med gravning under grundvandsspejl 

ved Aulum Grusgrav.  

Ansøgning 

Poul Jørgensen, Midtjyske Grusgrave A/S, har søgt Region Midtjylland om tilladelse til 

indvinding af råstoffer i Holstebro Kommune på matr.nr. matr.nr. 3i, 3y og 5r, Havris, Tvis 

frem til 2030. I den forbindelse søges der ved Holstebro Kommune om tilladelse til midlertidig 

grundvandssænkning i forbindelse med gravning under grundvandsspejl på matr.nr. 3i, 

Havris, Aulum, Ll Urlundvej 12, 7500 Holstebro.  

Grundvandet sænkes ikke aktivt, men sænkningen vil ske kortvarigt, når der fjernes råstoffer 

under grundvandsspejlet, indtil der meget hurtigt igen opstår ligevægt, når grundvand 

udfylder rummet efter det fjernede sediment. 

Afgørelse 

Holstebro Kommune vurderer, at grundvandssænkningen ikke vil forringe vandkvaliteten og 

miljøet i området i væsentlig grad. 

Holstebro Kommune meddeler på den baggrund tilladelse efter Vandforsyningslovens1 § 26, 

stk. 2 til det ansøgte, på de vilkår der findes herunder. Tilladelsen er tidsbegrænset og gælder 

i den periode, hvor Region Midtjylland har meddelt tilladelse til råstofindvinding på matriklen.  

Den midlertidige grundvandssænkning er vurderet efter bilag 2 i Miljøvurderingsloven2. Der 

træffes afgørelse om, at det beskrevne projekt med de stillede vilkår ikke er VVM-pligt efter § 

21, stk. 1 i Miljøvurderingsloven. 

  

                                           

 

1 Lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018, Vandforsyningsloven 

2 Lovbekendtgørelse 2018-10-25 nr. 1225 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
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Tilladelsens vilkår 

1. Indvinding af råstoffer under grundvandsspejl må foretages som oplyst i ansøgningen inden 

for areal vist på kort i bilag 1. 

2. Tilladelsen må først tages i brug, når Region Midtjylland har meddelt tilladelse til 

råstofindvinding under grundvandsspejl på matriklen. 

3. Driften af anlægget må ikke genere naboer. 

4. Vandindvindingsboringer i området må ikke påvirkes i væsentlig grad. 

5. Der må ikke være aktiv pumpning eller afledning af grundvand i forbindelse med gravning 

under grundvandsspejlet. 

6. Tilladelsen kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forudsætninger, der 

ligger til grund for tilladelsen ændres væsentligt (§ 26 stk. 3 i Vandforsyningsloven). 

Udover ovennævnte vilkår gælder de vilkår, der står under afsnittet Afgørelse. 

Hvis vilkårene ikke overholdes, kan kommunen kalde tilladelsen tilbage uden erstatning i 

henhold til § 34 i Lov om Vandforsyning. 

Erstatningsregler 

Bygherren er erstatningspligtig for skader, der under anlæggets udførelse og drift voldes i 

bestående forhold ved ændring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller 

vandstanden i søer m.v. Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, for så vidt skaden kan 

tilregnes den skadelidte selv eller er en følge af særlige forhold på skadelidtes ejendom, som 

skadelidte findes at burde bære risikoen for, § 28 i Vandforsyningsloven. 

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

taksationsmyndighederne. 

Vurdering af ansøgningen 

Holstebro Kommune vurderer, at grundvandssænkning i forbindelse med gravning af råstoffer 

på matr.nr. 3i, Havris, Aulum ikke forringer vandkvaliteten og miljøet i området i væsentlig 

grad. 

Ved opstart af råstofindvinding under grundvandsspejlet vil der ske en øjeblikkelig lokal 

sænkning af grundvandsspejlet på baggrund af de fjernede råstofmaterialer. Størrelsen af 

grundvandssænkningen vil være afhængig af det tilløbende grundvand. 

Afhængig af gravesøens størrelse vil effekten aftage, da gravesøen vil have en buffereffekt, 

hvor sænkningen i gravesøen er øjeblikkelig, mens tilløb foregår langsommere. 

Effekten er også afhængig af råstofindvindingens hastighed. Erfaringsmæssigt er sænkningen 

minimal og som oftest væsentlig mindre end de naturlige vandspejlsvariationer i løbet af året. 

Da der er tale om en mindre lokal sænkning i forbindelse med gravning af råstoffer, vurderes 

der ikke at være væsentlig påvirkning af vandløbsoplande eller nærliggende vandindvindinger 

(drikkevand og markvanding). 
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Natura2000, Bilag IV arter og Naturbeskyttelse 

Området for gravning af råstoffer ligger ca. 8 km fra det nærmeste Natura2000-område. Der 

er ikke kendskab til bilag IV arter i området. Nærmeste våde §3 beskyttede naturområde, en 

mose, ligger ca. 100 meter imod nord-nordvest.  

Der vurderes kun at være meget kortvarige og meget små lokale ændringer af 

grundvandsstanden i råstofgraven. Holstebro Kommune vurderer derfor, at 

grundvandssænkningen ikke vil påvirke Natura2000-området eller mosen væsentlig. 

Høring og offentliggørelse 

Nærværende tilladelse sendes af Region Midtjylland i offentlig høring sammen med udkast til 

råstofindvindingstilladelsen. Når Region Midtjylland træffer den endelige afgørelse, 

offentliggøres nærværende midlertidige grundvandssænkningstilladelse samtidg. 

Klagevejledning 

Ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig 

individuel interesse i sagens udfald, kan klage over afgørelsen. Kommunens VVM-afgørelse 

kan kun påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål ifølge § 49 i 

Miljøvurderingsloven. 

Klagen sendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via www.borger.dk. Hvis du er 

virksomhed eller forening, skal du klage via www.virk.dk. Du skal logge ind med NemID. Når 

du er logget ind, kan du søge på ”klagenævnet”, hvor du bliver guidet igennem 

klageprocessen. Det koster et gebyr at få behandlet klagen. 

Klagen skal være indsendt, så den er tilgængelig for Holstebro Kommune senest 4 uger efter 

offentliggørelse af tilladelsen. 

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. Kommunen sender 

anmodningen videre til klagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse. 

Aktindsigt 

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for, 

hvilket materiale kommune må udlevere, er fastlagt i forvaltningsloven, offentlighedsloven og 

lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

 

På Holstebro Kommunes vegne 

Lise Kristensen Geolog  

Team Vand og Ressourcer 
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Bilag 4 

  

 


