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1 Ansøgning 

 
Den 19. november 2020 modtog Struer Kommune ansøgning om fornyelse af tilladelse til 
indvinding af grundvand til husholdnings- og landbrug fra boring DGU nr. 44.559. Der er 
ansøgt om en samlet indvindingsmængde på 7.000 m3/år.  
 
Den eksisterende tilladelse dækker en samlet indvinding på 4.000 m3/år. Tilladelsen udløb 
december 2018. Struer Kommune har kendskab til, at der har været en tilladelse til indvin-
ding fra boringen siden 2003.  

2 Afgørelse 

 
Ud fra ansøgning og den miljøtekniske beskrivelse og vurdering, meddeler Struer Kom-
mune hermed tilladelse til indvinding af grundvand til husholdnings- og landbrug, jævnfør 
nedenstående. Tilladelsen er givet i henhold til §20 i lovbekendtgørelsen nr. 1450 af 05. 
oktober 2020 om vandforsyning.  
 
Struer Kommune har vurderet, at indvindingen ikke vil påvirke omgivelsernes kvalitet væ-
sentlig i forhold til den nuværende tilstand, og at vandforsyningsanlægget kan benyttes til 
husholdnings- og landbrug. 
 
Relevante kriterier, der skal anvendes ved vurdering af, om et anlæg kan få væsentlig ind-
virkning på miljøet er behandlet i afsnittet om ”Miljøteknisk beskrivelse og vurdering”. 
Struer Kommune vurderer at det ansøgte ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og 
træffer hermed afgørelse om ikke VVM-pligt1. 
 
Tilladelsen erstatter tidligere tilladelser til vandindvinding fra boringen. 

3 Stamdata  

 
Boring DGU-nr. 44.559 
 Jupiter ID 101581 
 
Borings beliggenhed Hovedvejen 136, 7790 Thyholm, se kort på forsiden. 
 UTM 32 Euref89: UTMx: 465.591,28 UTMy: 6.279.572,5 
 
Ejer I/S Højgård / Erik Villadsen / Henrik Villadsen, Hovedvejen 

136, 7790 Thyholm. 
 
Formål  Husholdningsbrug og landbrug 
 
Omfang 7000 m3/år, ydelse 3 m3/t 
 
Tilsyn og godkendelse  Myndighed er Struer Kommune  
 
Tidsfrist Denne tilladelse bortfalder den 1. marts 2036.  
 

 
1 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 
973 af 25.06.2020) 
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4 Generelle regler og vilkår 

 
1. Boringen må ikke ændres, udbedres eller erstattes af nye boringer. 
 
 Der stilles vilkår om udbedring af tørbrønden således at tørbrønden er tør. Udbedrin-

gen skal ske inden for 6 måneder fra tilladelsens ikrafttræden. Struer Kommune skal 
orienteres om løsningsforslaget til udbredning af tørbrønden før arbejdet igangsæt-
tes.  

 
2.  Der må indvindes 7000 m3/år.  
 
3. Vandet fra boringen skal anvendes til husholdningsbrug og landbrugsdrift. 
 

Hvis boringerne ønskes anvendt til et andet formål end formålet i denne tilladelse, 
skal man have tilladelse af kommunen hertil, inden man påbegynder den nye anven-
delse.  

 
4. Der skal være monteret en vandmåler på anlægget. Kommunen kan til enhver tid be-

stemme, at målemetoden skal ændres. 
 
 Du skal i slutningen af hvert kalenderår aflæse den oppumpede vandmængde. 
 
 Oplysningerne om den oppumpede vandmængde sendes til Struer Kommune, Plan 

og Miljø inden den følgende 1. februar. 
 
5. Et område på mindst 5 meter fra enhver boring er fastsat som fredningsbælte i med-

før af Miljøbeskyttelseslovens § 24. 
 
 Der må ikke gødes eller opblandes gødning i fredningsbæltet, dette gælder både na-

turligt gødning og kunstgødning. 
 
 Der må ikke opblandes eller bruges bekæmpelsesmidler i fredningsbæltet. 
 

Der må ikke bygges eller opføres andre anlæg i fredningsbæltet. 
 
6. Driften af anlægget må ikke genere naboer. 
 
7. For at undgå skader, når der ryddes sne og slås græs, gælder følgende regel: 
 
 Hydranter, ventiler og rørledninger, der placeres nærmere end 4 meter fra grænsen 

mellem mark og vejareal, må ikke rage op over terræn. 
 
 Vejmyndigheden kan dispensere fra denne afstandsregel. 
 
 Særlige byggelinjepålæg kan være tinglyst på ejendommen, I tvivlstilfælde – spørg 

vejmyndigheden. 
 
8. Hvis boringen ikke længere ønskes anvendt eller boringen ikke længere er i drift, 

skal dette straks meddeles Struer Kommune og boringen skal hurtigst muligt sløjfes 
efter Miljøministeriets gældende regler for sløjfning af boringer og brønde på land. 
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9. Tilladelsen bortfalder d. 1. marts 2036. Hvis indvindingen til denne tid ønskes fortsat, 
skal der inden tidsfristens udløb søges om og opnås en fornyet tilladelse. 

 
 
Erstatningsregler 
Som ejer af anlægget er du erstatningspligtig for skader, der under anlæggets udførelse 
og drift voldes i bestående forhold ved ændring af grundvandsstanden i vandløb eller 
vandstanden i søer2. 
 
Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af Taksations-
myndighederne. 
 

5 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering 

5.1 Samlet vurdering  

Struer Kommune vurderer ud fra nedenstående, at indvindingen af grundvand er 
miljømæssigt forsvarligt, og at den tilladte indvindingsmængde ikke vil påvirke omgivelser-
nes kvalitet i nævneværdig grad, hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre indvindin-
ger. 
 
Der er ingen forhold, der taler for at begrænse tilladelsens løbetid på maksimalt 15 år. 
 
Struer Kommune har konstateret, at bortset fra at der står vand i tørbrønden, så lever an-
lægget op til gældende krav. Der er stillet vilkår til udbedring af tørbrønden.  
 
Nedenfor har Struer Kommune vurderet at det ansøgte ikke vil påvirke omgivelserne væ-
sentligt, hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre indvindinger. 
 
 

5.2 Oplysninger om anlægget og tilsyn 

Boringen er etableret i 2002 (bilag 1). Boringen er 43 meter dyb. Der indvindes vand fra 37 
til 43 meter under terræn. 
 
Der er udført tilsyn på boringen d. 26.01.2021 (bilag 2). Struer Kommune har ikke kend-
skab til, at der tidligere har været udført tilsyn med indvindingsboringen. 
 
Ved tilsynet blev det konstateret, at der står vand i brønden. Ejer oplyser at brønden er tør 
om sommeren, og våd når der er faldet nedbør. Dette indikerer tilstedeværelsen af et ter-
rænnært grundvandsmagasin.  
 
Der er installeret vandmåler på anlægget.  
 
Fredningsbæltet på 5 meter er overholdt, jævnfør nedenstående billede. 
 
 

 
2 §23 i Bekendtgørelse af lov om vandforsyning (LBK nr. 1450 af 05.10.2020) 
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Det oppumpede vand bliver ført gennem et sandfilter placeret i tilstede bygning. Sandfilte-
ret rensens ved tilbageskyld. Filtermaterialer udskiftes efter behov.  
 
Det er ved tilsynet vurderet, at anlægget er i fin stand, hvilket også fremgår af historikken 
for vandanalyser. 
 
Der er ansøgt om tilladelse til at indvinde 7.000 m3/år med en ydelse på 3 m3/timen. Der er 
indvundet mellem 4.234 og 5.927 m3/år de sidste 10 år, se tabel nedenfor.  
 

 
 
Formålet med indvindingen af grundvand er til husholdnings- og landbrug. Der kræves ikke 
vandanalyse fra en boring forsynende én ejendom, men det anbefales af Struer Kom-
mune, at der foretages en kontrol med drikkevandet fra din boring mindst hvert 5. år. Dette 
er for at sikre, at vandets kvalitet lever op til almindelige kvalitetsanbefalinger. 
 
Hvis du er mælkeproducent, skal vandet analyseres hvert år for bakterier. Hvis ejendom-
men udlejes, anvendes til kommercielle formål eller anlægget forsyner mere end 1 ejen-
dom med vand er der krav om regelmæssig kontrol af vandet. 
 

5.3 Indvindingsoplandet  

Boringen er placeret udenfor områder med særlig drikkevandsinteresse OSD og områder 
med drikkevandsinteresse (OD, Bilag 3). Boringen er også placeret udenfor 
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indvindingsopland til almene vandværker, nitratfølsomme indvindingsområder og boring-
snære beskyttelsesområder BNBO.  
 
Det nærmeste almene vandværk er Lyngs Vandværk med kildeplads 1100 meter fra borin-
gen (bilag 3). Nærmeste private husholdningsboring er placeret 1300 meter nordøst fra bo-
ringen, og nærmeste markvandingsboring er 8500 meter mod sydøst.  
 
Det nærmeste §3-naturområde ligger ca. 160 meter fra boringen, og er et beskyttet over-
drev (bilag 4). I en afstand af ca. 400 meter ligger en beskyttet sø, i en afstand af ca. 500 
meter ligger en beskyttet strandeng, og i en afstand på 770 meter ligger endnu en beskyt-
tet sø.  
 
Nærmeste Natura2000-område er Nissum Bredning ca. 160 meter fra boringen (bilag 5).  
 
Nærmeste målsatte vandløb er Barslev Bæk 3100 meter sydøst for boringen. 
 
Projektet er placeret inden for strandbeskyttelseslinjen.  
 
Afstanden fra boring til kysten er 180 meter.  
 

5.4 Hydrogeologisk vurdering af området 

Geologisk set er boringen placeret i et morænelandskab fra Weichel. Jordartskort fra 
GEUS beskriver, at de overfladenære jordarter består af moræneler.  
 
En overordnet beskrivelse af geologien i nærområdet er foretaget ud fra borebeskrivelsen 
af indvindingsboringen, samt omkringliggende boringer: 44.188 mod nordvest, 44.189 mod 
sydøst og 44.8B, 44.8C, 44.445, 44.450, 44.406 mod nordøst. Boringen tættest på indvin-
dingsboringen er placeret 230 meter mod nordvest. 
 
I indvindingsboringen består de øverste 10 meter af sandet moræneler. Derefter følger 24 
meter fedt smeltevandsler. Under de i alt 34 meter med ler, findes et 9 meter tykt lag med 
smeltevandssand. Det er fra dette sandmagasin indvindingen af grundvand finder sted. 
Boringen er afsluttet i sandlaget 43 meter under terræn.  
 
Boringsdata fra de tættest beliggende boringer (44.188 og 44.189) udviser overordnet 
samme stratigrafiske lagdeling. Disse boringer ligger også tæt ved kysten. 
 
Boringerne mod nordøst ligger længere inde i land (ca. 1000 meter). Boringsdata herfra 
viser, at det sandmagasin der ønskes indvinding fra, her liggere tættere ved overfladen. 
Stratigrafien består her af et øvre lerlag til omkring 11 meter under terræn. Derefter følger 
et tykt lag med smeltevandssand – ca. 25 meter tykt. Under dette findes et ca. 3 meter tykt 
lerlag, efterfulgt af 2 meter sand. Boring med DGU nr. 44.450 er 100 meter dyb, og viser, 
at det tynde sandlag er efterfulgt af 59 meter ler.  
 
Boringen er filtersat 37 til 43 meter under terræn. Grundvandet træffes omkring kote 2, 
svarende til 5 meter under terræn, baseret på pejling fra 2002 ved etablering af boringen. 
Der er en opadrettet grundvandsgradient fra indvindingsmagasinet, omkring 24 meter ler 
og en potentialeforskel på 29 meter mellem det terrænnære grundvand og indvindingsma-
gasinet.  
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Der blev i forbindelse med tilsynet på boringen konstateret stående vand i brønden. Dette 
indikerer tilstedeværelse af et terrænnært sekundært grundvandsmagasin. Vandet i brøn-
den stod ca. 1,5 meter under terræn. Der vurderes, at der er en nedadrettet grundvands-
gradient fra det terrænnære magasin ned til 4-5 meter under terræn. Der forventes ingen 
yderligere nedadrette gradient herunder, derimod en opadrette gradient fra det primære 
grundvandsmagasin.  
 
Derfor vurderer Struer kommune, at der ikke er nogen hydraulisk kontakt af betydning mel-
lem indvindingen og overfladevand/terrænnær vand. 
 
Nedbøren i området er beregnet til gennemsnitligt 927 mm/år, som gennemsnit over årene 
fra 2011til 2020. Grundvandsdannelsen er ud fra MiljøGIS bestemt til mellem 400-600 
mm/m2.  
 
Når der pumpes fra boringen, vil der dannes en sænkningstragt. Udbredelsen af sænk-
ningstragten vil afhænge af, i hvor lang tid der pumpes og magasinet ydeevne. Der er lavet 
en beregning, der tager udgangspunkt i, at der pumpes jævnt hele året, indtil tilladelsen er 
opbrugt. Under disse forudsætninger vil sænkningstragten brede sig 3000 meter ud fra bo-
ringen i indvindingsmagasinet. Den høje påvirkningsradius beregnet i modellen skyldes i 
høj grad den lave infiltration fra det øvre fire magasin til det nedre spændte magasin, forår-
saget af det tykke lag med smeltevandsler med lav hydraulisk ledningsevne. Modellen ta-
ger ikke højde for hydrauliske barriere, såsom afstanden til kysten. På baggrund heraf, 
vurderes det, at påvirkningsradiussen er væsentligt lavere end de 3000 meter.  
 
Der er beregnet en sænkning på ca. 1 meter i indvindingsmagasinet i en afstand på 5 me-
ter fra boringen. I afsnittet ”påvirkning af nærliggende beskyttet natur og vandløb” er på-
virkningen af en række naturområder desuden undersøgt.  
 

5.5 Omkringliggende boringer 

Boringerne DGU-nr. 44.445 og 44.406 er de nærmeste vandindvindingsboringer. De tilhø-
rer Lyng Vandværk. Boringerne er placeret 1100 meter fra indvindingsboringen.  
 
Lyngs Vandværk indvinder vand fra sammen sandlag, men i en dybde på 21-28 m. Grund-
vandet findes her i omkring kote 4 svarende til mellem 6 og 7 meter under terræn. Der er 
således 14 meter fra grundvandsspejlet til indvindingsfilteret. Grundet den komplekse geo-
logiske opbygning af jordlagene på Thyholm vides det ikke om der er en direkte forbin-
delse mellem magasinerne, hvorfra vandet indvindes fra Lyngs Vandværk og indvindings-
boringen. Det er i vurderingen dog antaget at der er forbindelse, se evt. Grundvandsrede-
gørelse – Struer Kommune, udarbejdet af Rambøll i 2019.   
 
Struer Kommune vurderer, at indvinding af grundvand fra boringen ikke vil påvirke indvin-
dingen til Lyngs Vandværk.  
 
Alle øvrige boringer ligger længere væk, og Struer kommune vurderer derfor, at de heller 
ikke vil blive væsentlig påvirket. 
 

5.6 Påvirkning af nærliggende beskyttet natur og vandløb 

Grundet det tykke lerlag mellem det terrænnære magasin og indvindingsmagasinet vurde-
res det, at der vil være en minimal påvirkning af overfladenær natur. De beregnede 
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sænkninger i modellen tager ikke højde for kystens nære placering, og det forventes derfor 
at eventuelle sænkninger vil være lavere end beregningerne.  
 
§3 beskyttet natur  
 
Inden for et område på 180 meter er der et beskyttet overdrev (§3 område). Grudent over-
drevets kystnære placering vurderes det, at overdrevet ikke vil blive yderligere påvirket af 
forøgelsen i denne indvindingstilladelse.   
 
Påvirkningen er også vurderet for to beskyttede søer (§3 natur) liggende henholdsvis 400 
og 770 meter nordøst fra boringen, altså uden for påvirkningsradiussen.  
 
For den nærmeste sø er der beregnet en sænkning på 0,7 cm, hvilket svarer til 0,3 cm 
mere end den sænkning som er forårsaget af den nuværende sænkning ved en indvin-
dingstilladelse på 4000 m3/år. Søen er beliggende i ler, hvorfor det vurderes at søen har 
en god evne til at holde på vandet. Dette sammenholdt med boringens placering tæt ved 
kysten, gør at det vurderes, at den potentielle sænkning i søen er lavere end de bereg-
nede 0,7 cm. Det vurderes, at påvirkningen ikke vil give anledning til tilstandsændringer i 
søen.    
 
Søen beliggende 770 meter nordøst fra boringen er beliggende tæt ved indvindingsborin-
gerne til Lyngs Vandværk. Søen er beliggende i kote 7,5, mens grundvandsstanden i 
Lyngs Vandværks indvindingsboringer er beliggende i omkring kote 4, og det vurderes der-
for, at der ikke er nogen hydraulisk kontakt mellem indvindingsmagasinet og søen. Der vil 
således ikke ske nogen påvirkning af søen.  
 
Natura2000 område  
Nissum Bredning ligger inden for 180 meter fra boringen. Grundet den store vandmængde 
i Nissum Bredning vurderes det dog, at indvinding fra boringen ikke målbart vil påvirke om-
rådet.  
 
Beskyttede vandløb  
Indvinding fra boringen vurderes til ikke at påvirke nogle beskyttede vandløb, særligt med 
baggrund i den store afstand til nærmeste beskyttede vandløb (Barslev Bæk, 3100 meter).  
 
Ovenfor er det vurderet, at der ikke er nogen væsentlig hydraulisk kontakt mellem det 
øverste grundvand og indvindingsmagasinet. Struer Kommune vurderer derfor, at der ikke 
vil ske nogen væsentlige ændringer af tilstanden i den §3 beskyttede natur, Natura 2000 
områder og beskyttede vandløb, som konsekvens af indvindingen. 
 

5.7 Forureningskilder 

Der er registeret en mulig jordforurening (V1) 680 meter øst for boringen (bilag 6). Kort-
lægningen er sket da der er fundet forurening af tungmetaller på grunden fra afbrænding af 
kabler. Kortlægningen ligger sideværts i forhold til grundvandsstrømningen (som er mod 
kysten) i både det terrænnæregrundvand og i indvindingsmagasinet. Der er også et be-
skyttende lerlag over indvindingsmagasinet, der er vurderet til hydraulisk at adskille det ter-
rænnære vand og indvindingsmagasinet. Derfor vurderer Struer Kommune, at der ingen 
risiko er ved indvindingen i forhold til denne kortlægning.  
 
I et område ca. 870 meter nordøst fra boringen, findes flere kortlagte arealer, herunder to 
på V1 og to på V2.  
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De V1-kortlagte arealer indbefatter et tidligere værksted og tankstation og Lyngs jernbane-
station. Ved Lyngs jernbanestation er der muligt forurening med tungmetaller. Ved det tidli-
gere værksted og tankstation er der mistanke om jordforurening med kulbrinter. En del af 
matriklen er desuden kortlagt som V2 grundet fund af smøreolie og dieselolie.  
 
Et område er desuden V2-kortlagt da der er fundet kulbrinter i jorden og målt indhold af 
kulbrinter i vandprøve fra en boring på grunden. Boringen er 9 meter dyb, og prøven er 
derfor taget fra det terrænnære grundvand.  
 
Området nordøst for boringen ligger sideværts med hensyn til grundvandsstrømningen i 
forhold til boringen. Desuden er der et beskyttende lerlag mellem det overfladenære vand 
og indvindingen. Derfor vurderer Struer kommune, at der ikke er nogen risiko ved at ind-
vinde grundvand fra boringen i forhold til den mulige forurening.  
 
Det er derfor usandsynligt, at indvindingen vil kunne påvirke de registrerede forureninger 
eller deres mobilitet. 
 
Der er ikke registreret jordforurening (V2) eller mulig jordforurening (V1) inden for en for-
ventet påvirkningsradius. Det er derfor usandsynligt, at indvindingen vil kunne påvirke 
nogle registrerede forureninger eller deres mobilitet. 
 
Struer Kommune vurderer derfor, at der ikke skal ske nogle beskyttelsesforanstaltninger i 
forhold til det vand, der skal indvindes3.  
 

5.8 Habitatsafgørelse  

Påvirkning af internationale beskyttede naturområder og dyr. 
Det er et krav efter Habitatbekendtgørelsen (jf. § 7 og § 9 i Bek. nr. 1595 af 06.12.2018), at 
forud for meddelelse af tilladelse til etablering af en ny vandforsyningsboring samt tilla-
delse til indvinding af grundvand foretages en vurdering af, om etableringen og indvindin-
gen i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter, kan påvirke et Natura 2000-område 
væsentligt.  
 
Indvindingsstedet ligger uden for internationalt naturbeskyttelsesområder. Der er 160 m til 
nærmeste Natura 2000-område, som er Nissum Bredning.  
 
Struer kommune har på baggrund af indvindingsmængden, geologien og af afstanden til 
de internationale naturbeskyttelsesområder beregnet hvor meget indvindingen kan påvirke 
omgivelserne (se ovenfor), herunder også Natura-2000 områder. Struer Kommune vurde-
rer, at den meddelte tilladelse til indvinding af grundvand hverken alene eller i kumulation 
med andre projekter vil kunne påvirke internationale naturbeskyttelsesområder herunder 
arter på udpegningsgrundlaget og områdernes bevaringsmålsætning.  
 
Internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag IV-arter): 
Der fremgår yderligere af habitatbekendtgørelsen, at en tilladelse til vanding ikke kan med-
deles, såfremt projektets gennemførelse kan 1) beskadige eller ødelægge yngle- eller ra-
steområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdi-
rektivets bilag IV, litra a), eller 2) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirekti-
vets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.  

 
3 §§ 22-24 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 1218 af 25.11.2019). 
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Følgende bilag IV-arter kan tænkes at forekomme i Struer kommune: 
 

spidssnudet frø 
stor vandsalamander  
markfirben  

strandtudse 
odder 

birkemus 
småflagermus 

 
Det vurderes at meddelte tilladelse til indvinding af grundvand ikke vil kunne påvirke disse 
arter eller beskadige eller ødelægge deres yngle- eller rasteområder. Dette med udgangs-
punkt i vurderingen af, et de eksisterende §3-beskyttede naturområder ikke vil blive påvir-
ket negativt af indvindingen.  
 

5.9 VVM-screening 

Ovenfor har kommunen vurderet, at indvindingen ikke vil have en væsentlig påvirkning af 
forureninger eller våd- og naturområder omkring boringen.  
 
Der er på baggrund af ansøgning om VVM udarbejdet en VVM-screening. På baggrund af 
ovenstående samt VVM-screeningen vurderer Struer Kommune, at indvindingen er ikke 
VVM-pligtig4. 
 

6 Offentliggørelse og klagevejledning 

 

6.1 Offentliggørelse 

Afgørelsen offentliggøres den 1. marts 2021 på Struer Kommunes hjemmeside. 
 

6.2 Klagevejledning for VVM-afgørelsen 

Afgørelser truffet i forbindelse med kommunens vurdering af, om et anlæg skal VVM-vur-
deres eller ej, kan påklages til Miljø-og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlig-
spørgsmål, jf. § 49, stk. 1, nr. 4 i Miljøvurderingsloven (VVM)5, indtil fire uger efter offentlig-
gørelse.  
 
Fristen for at klage over afgørelsen er den 1. april 2021. 
 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageporta-
len på https://kpo.naevneneshus.dk, alternativ er det muligt at indgive klagen til portalen 
via www.borger.dk.  
 
Yderligere vejledning om nævnets klagebehandling herunder gebyr, sagsbehandlingstid, 

retlige spørgsmål m.v. findes på klagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/.  
 
Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger. 
 

 
4 Lovbekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK 
nr. 973 af 25.06.2020) 
5 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 
973 af 25.06.2020) 

https://kpo.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
https://naevneneshus.dk/
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Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, men udnyttelsen 
af afgørelsen sker på eget ansvar, da Natur- og Miljøklagenævnet kan ændre afgørelsen.  
 
Klageberettigede  
• Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.  
• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af 
natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendel-
sen. 
 
Ifølge planlovens § 62 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 
måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. 
 
 

6.3 Klagevejledning for vandforsyningsafgørelsen 

Afgørelse efter vandforsyningslovens § 20 kan i henhold til lovens §§ 75 og 77 påklages 
indtil 4 uger efter offentliggørelsen6.  
 
Fristen for at klage over afgørelsen er den 1. april 2021. 
 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageporta-
len på https://kpo.naevneneshus.dk, alternativ er det muligt at indgive klagen til portalen 
via www.borger.dk.  
 
Yderligere vejledning om nævnets klagebehandling herunder gebyr, sagsbehandlingstid, 

retlige spørgsmål m.v. findes på klagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/.  
 
Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger. 
 
Rettidig klage efter denne lov indebærer, at en tilladelse, der forudsætter udførelse af 
bygge- og anlægsarbejde, ikke må sættes i gang, før Natur- og Miljøklagenævnet har truf-
fet afgørelse. Nævnet kan i særlige tilfælde give tilladelse til at påbegynde bygge- og an-
lægsarbejde inden afgørelse er truffet. 
 
Klageberettigede 
• Adressaten for afgørelsen. 
• Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 
• Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. 
• Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 
og miljø. 
 
Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for dom-
stolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet. 
 

6.4 Aktindsigt 

Endelig skal Struer Kommune gøre opmærksom på, at der generelt er ret til aktindsigt i sa-
gen jf. forvaltningslovens § 9. 
 

 
6 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. (LBK nr. 1450 af 05.10.2020) 

https://kpo.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
https://naevneneshus.dk/
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6.5 Orientering om afgørelsen 

Følgende orienteres om afgørelsen: 
 
Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dn@dn.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: himmerland@sportsfiskerforbundet.dk 
Dansk fritidsfiskerforbund, Formand Arne Rusbjerg, e-mail: teamstr@gmail.com 
Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K, fbr@fbr.dk  
Kystdirektoratet, e-mail: kdi@kyst.dk  
Lyngs Vandværk, e-mail: bendylyngs@gmail.com  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mette Meldhede  
Geolog 
 
 
  

mailto:dn@dn.dk
mailto:himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:teamstr@gmail.com
mailto:fbr@fbr.dk
mailto:kdi@kyst.dk
mailto:bendylyngs@gmail.com
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7 Bilag 

 

7.1 Bilag 1: Borerapport, 2002 
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7.2 Bilag 2: Tilsynsrapport 

 

Tilsynsskema / lokaliseringsskema 
 
 

Lokaliseringsdato: 

 

26.01.2021 

DGU nr. 

 

44.559  

Lokaliseret af, initialer 

 

MHM 

 

Borestedets 

adresse 

Vejnavn og nr. 

Hovedvejen 136 

   

Postnr. og By 

 
7790 Thyholm 

Kommune 

 

Struer 

 

Borestedet forvist af (navn, rolle) 

 

Ejer 

 

Anvendelse (typer) 

Markvanding     Havevanding    Husdyr    Mælkeproduktion X 

Drikkevand     X    Gartneri            Andet: Landbrugsdrift 

 

 

Overbygningens ydre Indretning af overbygning 
Overbygning tæt Ja:  X        Nej: Tæt rørgennemføring Ja: X          Nej: 

Hævet over terræn Ja:  X        Nej: Tør Ja:              Nej:  X 

Kan den oversvømmes Ja:             Nej:  X Ryddelig/ren Ja: X          Nej: 

Terrænhældning væk fra b. Ja:             Nej:  X Forerør 20 cm over gulv Ja: X          Nej: 

Fredningsbælte overholdt Ja:  X        Nej: Forerør tæt Ja: X          Nej: 

Kan den åbnes af en person Ja: X         Nej: Pejlbar Ja: X            Nej: 

Bemærkninger 

 

Betondæksel kan skubbes til siden 

 

Fredningsbælte på 5 m er overholdt 

 

 

 

 

Bemærkninger 

 

Der stod vand i brønden. Ejer oplyser at brønden er tør 

om sommeren, og våd om vinteren. Dette indikerer tilste-

deværelsen af et terrænnært grundvandsmagasin, ca. 1,5 

meter under terræn.  

 

Pumpen blev aktiveret under tilsynet, og der sås intet læk 

fra installationen. Der skete ligeledes ingen ændring i 

vandstanden i brønden.   

 

  
Beliggenhedsskitse (indsæt luftfoto med boringens placering indtegnet)  

 

5 meters fredningsbælte er overholdt   
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Anlæggets indretning (indsæt foto fra tilsyn) 
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Sandfilter  

Ejer oplyser at de renser filteret ved tilbageskyl og at sandet skiftes efter behov.  
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7.3 Bilag 3: Drikkevandsinteresser  

 

 

  

 Boring, DGU nr.:  44.559 

 500 meters radius 

 Område med drikkevands-

interesse 

 
Indvindingsopland, Lyngs 

Vandværk  

 

 

 

7.4 Bilag 4: §3-beskyttet natur 

 

 

  

 Boring, DGU nr.:  44.559 

 500 meters radius 

 Beskyttet sø 

 Beskyttet overdrev 
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7.5 Bilag 5: Natura2000-områder 

 

 

  

 Boring, DGU nr.:  44.559 

 500 meters radius 

 Habitatområder  

 Fuglebeskyttelsesområde 

 

 

 
 

7.6 Bilag 6: Jordforurening  

 

 

  

 Boring, DGU nr.:  44.559 

 500 meters radius 

 V1-kortlagt areal 

 V2-kortlagt areal 

 

 

 
 
 


