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Sænkning og bortledning af grundvand - Libravej 32, Vejlby 
 

Du har den 9. januar 2022 anmeldt grundvandssænkning på Libravej 32, 
Vejlby. 

Grundvandet skal sænkes da det indendørs svømmebassin skal renoveres 
og grundvandet trykker bunden op. Til grundvandssænkningen ønskes an-
vendt de eksisterende drænrør, der ligger under terrassen. Vandet pumpes 
op af en brønd og ledes fra Libravej 32 over offentligvej til en lavning ved 
Libravej 30.  

1. Afgørelser og vilkår 

På grundlag af nedenstående redegørelse og screening af miljøpåvirkninger 
har Lemvig Kommune besluttet at give tilladelse til at sænke grundvands-
spejlet og bortpumpe grundvand i forbindelse med renovering af sommer-
hus. Afgørelsen er truffet i hht. § 26 i vandforsyningsloven jf. lovbek. nr. 
602 af 10. maj 2022. 

1.1. Oppumpningen af grundvand skal anmeldes, og kræver tilladelse, 
hvis mængden er over 100.000 m3/år i mere end 2 år, eller hvis der 
er indvindingsboringer inden for 300 m. af pumpestedet.  

Oppumpningen er anmeldt 9-1 2023 og ud fra anmeldelsen og vurderet 
behov for oppumpning kræver oppumpningen ikke tilladelse efter vand-
forsyningsloven. Anmeldelsen skal dog screenes for miljøpåvirkning, på 
baggrund af ansøgers oplysninger – se afsnit 1.4. 

1.2. Bortledning af vandet over vej kan kræve tilladelse fra Vej og Park 
ved Lemvig Kommune.  

Jeg har derfor videresendt oplysningerne afdelingen, der vil tage kon-
takt til dig vedr. krav om afmærkning af slangen. 

1.3. Udledning og nedsivning af grundvandet kræver tilladelse såfremt 
vandet kan påvirke det område det udledes til. Området er en lav-
ning bevokset med hybenrose. Der er ikke registreret forureninger 
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i området, og arealet der pumpes fra, er ikke registreret som ok-
kerpotentielt.  

Det vurderes derfor at vandet kan udledes urenset. Konstateres der 
forureninger ved lugt eller syn af det udpumpede vand skal dette straks 
meddeles til kommunen. 

Vandet udpumpes til nedsivning på Libravej 30. Ejeren af Libravej 
30 har over for kommunen, telefonisk accepteret at modtage van-
det, under forudsætning af, at det ikke oversvømmer Libravej 28 
og 30 samt arealerne omkring disse sommerhuse.   

Det er dit ansvar at sikre at der ikke sker oversvømmelse. Du skal der-
for jævnligt i pumpeperioden sikre dig at vandet kan nedsives i områ-
det. Specielt i forbindelse med større nedbørshændelser mm. skal der 
føres tilsyn. 

Der gøres opmærksom på at den, for hvis regning eller i hvis interesse 
indvindingen af grundvand udføres, er erstatningspligtig for skader 
som sker i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden 
m.v., jf. vandforsyningslovens § 28. 

1.4. VVM screening (Vurdering af Virkning på Miljøet) 

Grundvandssænkningen og udledningen er screenet og Lemvig 
Kommune har på baggrund af VVM-screeningen vurderet, at pro-
jektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er 
omfattet af krav om miljøvurdering.  
Afgørelsen er truffet efter § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvur-
dering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), 
den 11-1 2023 og annonceret på kommunens hjemmeside fra den 
12. januar 2023.  

1.5.  Vurdering i forhold til internationalt beskyttede områder Natura 
2000 og beskyttede arter.   

Vurderingen af hele anlægsprojektet er foretaget i forbindelse 
med VVM screeningen. Konklusionen er at Natura 2000 områder 
og Bilag IV arter ikke påvirkes. 

2. Redegørelse 

Grundvandssænkningen er startet i uge 1, og er efterfølgende anmeldt til 
kommunen den 9. januar. Det er oplyst, at det forventes at sænkningen af 
grundvandet vil vare i max. 5 uger dvs. til uge 6 (den 6.-12. februar 2023). 
Der er ikke angivet vandmængder i anmeldelsen. Ud fra videooptagelser 
ved tilsyn den 9. januar, vurderes det, at der udledes under 20 m3/time 
svarende til under 20.000 m3 i pumpeperioden. Vurderingen af mængder 
er usikker, da der ikke er målt på vandmængden, men det vurderes at 
20.000 m3 vil være en maksimalmængde.  
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Der er ikke oplysninger om, hvor dybt drænene under terrassen ligger.   

Der er ikke registreret vandindvindingsboringer inden for 300 meter af 
pumpestedet, så det vurderes at ingen vandindvindinger påvirkes af op-
pumpningen. 

Arealet vandet udledes til er registreret som hede. Arealet er lavtliggende 
og bevokset med hybenrose. Det vurderes at naturområdet ikke påvirkes af 
oppumpningen. 

3. Klagevejledning 

Afgørelsen kan efter Vandforsyningslovens § 75 påklages til Miljø-og Føde-
vareklagenævnet.  

Klageberettigede er afgørelsens adressat og enhver, der må antages at 
have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 

Du kan klage over afgørelsen inden for fire uger, fra offentliggørelsen. Det 
betyder at, klagefristen udløber torsdag den 9. februar 2023. 

Du klager via Klageportalen, som du finder på et link til på www.nmkn.dk . 
Klageportalen ligger på www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på li-
gesom du plejer – typisk med NEM-id. På www.nmkn.dk kan du også finde 
information om hvordan du klager via klageportalen bl.a. korte videovej-
ledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og e-mailadresse til 
supportfunktion i klagenævnet. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer udenom klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis 
du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en be-
grundet anmodning til Lemvig Kommune, Miljø og Natur. Vi sender anmod-
ningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter om din an-
modning kan imødekommes. 

Når du klager skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for 
virksomheder, myndigheder og organisationer. Du betaler gebyret med be-
talingskort i klageportalen. Du kan finde vejledning om gebyrordningen på 
klagenævnet hjemmeside (www.nmkn.dk). 

Hvis udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse forudsætter udførelse af 
anlægsarbejder, må sådanne arbejder ikke påbegyndes før klagefristens 
udløb, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Miljø- og Fødevareklage-
nævnets afgørelse foreligger. Lemvig Kommune underretter straks den, der 
har fået tilladelsen eller godkendelsen, om at afgørelsen er påklaget. 

Søgsmål 

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt 
inden 6 måneder, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at en-
delig afgørelse foreligger.  
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Med venlig hilsen 
 

Kirsten Harbo 
Kemiker 

 
Kopi af afgørelsen er sendt til ejer af Libravej 28 og 30.


