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Tilladelse til etablering af overvågningsboring på matr. nr. 10d, Hvidbjerg By, Hvidbjerg
Denne tilladelse er givet i henhold til §21 i Bekendtgørelse af lov om vandforsyning nr. 1584 af 10.
december 2015.

Ansøgning
Struer Kommune har d. 29. april 2016 modtaget ansøgning fra Naturstyrelsen Aalborg om tilladelse
til udførelse af en ca. 60 meter dyb grundvandsovervågningsboring på matr. nr. 10d, Hvidbjerg By,
Hvidbjerg. Matriklen er ejet af Peter Skafsgaard Madsen, Grøndalvej 1, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Vedlagt ansøgningen er en lodsejeraftale indgået mellem Naturstyrelsen Aalborg og førnævnte Peter Skafsgaard Madsen af 19. februar 2016, hvor lodsejer giver tilladelse til etablering af boringen.
Boringen skal indgå som led i det landsdækkende overvågningsprogram for grundvandet og skal
anvendes til prøvetagning med henblik på at fastlægge og monitere grundvandskvaliteten samt pejling af grundvandsstanden. Der ønskes dispensation fra opretholdelse af beskyttelseszone omkring
boringen, da man ønsker at overvågningen skal afspejle uændret arealanvendelse på de omkringliggende arealer.
I forbindelse med renpumpningen af boringen agter Naturstyrelsen, at det oppumpede vand, ca. 510 m3, udledes til nedsivning på arealerne omkring boringen efter aftale med lodsejer. Der vil løbende blive ført tilsyn med borearbejdet og under renpumpningen.

Struer Kommunes afgørelse
I henhold til § 21 i ”Lov om Vandforsyning” (lovbekendtgørelse nr. 1584 af 10. december 2015),
giver Struer Kommune hermed tilladelse til at udføre boringen som beskrevet ovenfor og på nedenstående vilkår.

Vilkår for tilladelsen
1. Forinden borearbejdet påbegyndes, skal der gives endelig besked til Struer Kommune om,
hvem der skal udføre arbejdet. Struer Kommune skal underrettes om opstartspunkt inden
borearbejdet påbegyndes.
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2. Boringen skal etableres efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.
3. Der må maksimalt bores til en dybde af ca. 60 meter under terræn som angivet i ansøgningen. Hvis der ønskes at bore dybere, skal der først opnås tilladelse hertil fra Struer Kommune.
4. Inden borearbejdets opstart, skal der gives besked til Struer Kommune om, hvordan forsyningen af vand til borearbejdet kommer til at foregå.
5. Denne tilladelse skal forevises udførende brøndborer med A-bevis, som I henhold til §69 i
”Lov om Vandforsyning” skal sende borerapport, koordinater m.m. for boringen ind til
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse senest 3 måneder efter at borearbejdet er
afsluttet. Kopi skal fremsendes til Struer Kommune, Plan og Miljø på e-mail teknisk@struer.dk.
6. Boringens placering fremgår af vedlagte kortbilag, Bilag 1. Afstandskrav på 5 meter for boringer til ikke-almene vandforsyninger er overholdt med hensyn til vej og skel. Borestedets
placering må ikke ændres uden forudgående aftale med kommunen.
7. Omkring boringen skal der indrettes en fritliggende let tilgængelig overbygning, enten en
tørbrønd eller et hus, der ikke må anvendes til andre formål end at beskytte boringen og de
evt. tilhørende pumpe- og elinstallationer. Overbygningen skal indrettes efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfninger af boringer og brønde på land.
8. Opbevaring af bekæmpelsesmidler, herunder tømt emballage, samt andre stoffer, der kan
forurene grundvandet, er ikke tilladt i en 5 meter zone omkring boringen. Der må ikke bygges eller opføres andre anlæg, der kan forhindre, at boringen kan sløjfes retmæssigt. Risiko
for påkørsel og lignende skal minimeres.
9. Oppumpet vand skal bortledes til terræn ved overrisling, hvorefter det skal nedsives. Arealerne omkring boringen skal anvendes. Ved frost skal det vurderes, om nedsivning er muligt, og hvis vandet ikke kan nedsive, skal borearbejdes stoppes. En udledning må ikke give
anledning til gener på naboarealer eller i eventuelle omkringliggende overfladerecipienter.
10. Boringen ejes af Naturstyrelsen Aalborg. Såfremt Naturstyrelsen vil lade boringen sløjfe,
skal det ske efter gældende regler.

Påvirkning af omgivelserne
Struer Kommune har vurderet, at etablering af boringen og midlertidig bortledning af vand ved
nedsivning fra terræn ikke vil påvirke omgivelsernes kvalitet væsentligt.
Boringen placeres i det nordøstlige hjørne af en dyrket mark. Lokaliteten ligger 1400 m fra nordøst
for et udpeget §3 område (beskyttet vandløb, mose, overdrev). 1600 m mod nordvest ligger Natura
2000 (fuglebeskyttelsesområder, habitatområder) samt natur- og vildtreservater.
Da der hverken vil forekomme væsentlig vandindvinding fra boringen eller udledning af betydning,
vurderer Struer Kommune på den baggrund, at overvågningsboringen ikke vil påvirke hverken Na-
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tura 2000-områder, §3-områder eller bilag IV-arter ligesom natur- og vildtreservaterne ikke vurderes påvirket.
Gyldighed
Tilladelsen er gyldig straks efter modtagelsen, dog kan den først tages i anvendelse når VVM anmeldelsen er færdigbehandlet af Naturstyrelsen.
Efter §35, stk.2 i bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning nr. 154 af 25. februar 2016
gives der tilladelse til, at overvågningsboringen kan påbegyndes inden klagefristens udløb, idet
Struer Kommune finder boringen ubetænkelig.
Ved klage kan Natur- og Miljøklagenævnet bestemme, at klagen har opsættende virkning. Hvis
tilladelsen udnyttes inden klagefristens udløb, er det på egen regning og risiko, idet tilladelsen kan
påklages og eventuelt blive ophævet eller ændret i en klagesag.
Tilladelsen bortfalder såfremt anlægget ikke er etableret indenfor 2 år fra dags dato.
Offentliggørelse
Tilladelsen offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside den 9. juni 2016.
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.
Fristen for at klage over afgørelsen er 4 uger efter offentliggørelsen, dvs. den 7. juli 2016.
Klagen skal sendes 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,
kan du søge på ”Klag til Natur- og Miljøklagenævnet”, hvor du bliver guidet igennem klageprocessen. Det koster 500 kr. i klagegebyr at få behandlet klagen.
Aktindsigt
Der er mulighed for at se det materiale, der er 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, at afgørelsen er truffet.
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Fritagelse for brug af klageportal
Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Struer Kommune, der sender anmodningen videre til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

Med venlig hilsen

Susanne Plesner
Geolog

Bilag
1. Kortbilag

Kopi sendt til:
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 8100 København Ø, e-mail: dn@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postbox 2188, 1017 København K, e-mail: fbr@fbr.dk
Naturstyrelsen Vestjylland: vjy@nst.dk
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Bilag 1

Placering af overvågningsboring på matr. nr. 10d, Hvidbjerg By, Hvidbjerg

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven 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
oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger.
Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk
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