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Tilladelse til midlertidig bortledning af vand 
 

På vegne af Energinet har Kaj Bech A/S søgt om tilladelse til midlertidigt at 
sænke og bortlede grundvand i forbindelse med opførsel af GIS bygning, 
Voldervej 47. 

I landanlæggets § 25 tilladelse er angivet vilkår i forbindelse med grund-
vandssænkninger, samt at denne skal ske efter aftale med kommunen.  

Der søges om tilladelse til at sænke grundvandet til kote 3,35 i perioden 1. 
marts 2023 til 25. aug. 2023, ved at bortpumpe grundvand gennem ca. 80 
sugespidser, med en maksimalydelse på 320 m3/t. Ansøger har estimeret 
den samlede vandmængde til 1.428.480 m3 men også anført, at der for-
modentlig er tale om en væsentlig overestimering. Der er fremsendt teg-
ning der viser at sugespidserne placeres i kote ca. 2,9. 

Vandet ønskes udledt til et midlertidigt nedsivningsbassin der skal placeres 
øst for byggeriet. Da grundvandet til tider står højt, ønskes etableret et 
overløb, så vandet kan bortledes til vandløbet Rysensten bæk, hvis det ikke 
kan nedsives.  

Der er givet en §25 tilladelse til projektet, hvor grundvandssænkning og ud-
ledningen har været en del at den forudgående Miljøkonsekvensrapport. 
Dette projekt skal derfor ikke VVM screenes mm. igen.  

Tilladelse til grundvandssænkning og bortledning af grundvand. 

Det tillades at sænke vandspejlet i forbindelse med byggearbejde. Grundvandet 
må sænkes til kote 2,9 DVR. Vandet skal bortledes ved nedsivning og ved nødover-
løb til områdets grøfter.  
 
Tilladelsen gives på følgende vilkår: 
 

1. Drænvandet skal analyseres for jern(II) og jern(total). Såfremt indholdet er 
over 0,5 mg/L skal vandet iltes og renses før udledningen gennem overlø-
bet.  
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2. I forbindelse med udledningen skal det sikres, at der ikke sker erosion af 
brinker og bund i grøfter og vandløb.  

3. Udledningen må ikke medføre skade på og omkring bygværker.  
4. Når der er behov for udledning via overløbet skal tilladelseshaver føre til-

syn med at vilkår 2 og 3 overholdes. Datoer for tilsyn angives i pumpejour-
nalen (vilkår 5) 

5. Den oppumpede vandmængde måles og noteres dagligt – på arbejdsdage 
i en journal, der indsendes til kommunen på teknik@lemvig.dk senes én 
måned efter at oppumpningen er afsluttet. 

 
Der gøres opmærksom på at den, for hvis regning eller i hvis interesse indvin-
dingen af grundvand udføres, er erstatningspligtig for skader som sker i bestå-
ende forhold ved forandring af grundvandsstanden m.v., jf. vandforsyningslo-
vens § 28.  
 
Bemærk desuden at etablering af nedsivningsbassinet kræver en landzone tilla-
delse. 
 
Sagens behandling 

Redegørelse  
Geologiske og hydrogeologiske forhold  
Oprindeligt terræn er i kote 7 – 7,5 DVR. Der er kun få boringer i området, der kan 
anvendes til at beskrive de dybereliggende jordlag. I forbindelse med projektet er 
der etableret 11 geotekniske boringer til 6 m.u.t. I boringerne træffes, under ca. 
0,2 – 0,4 m muld, bæredygtige aflejringer af senglacialt/glacialt smeltevandssand 
med stedvis øvre indlejret lerlag, underlejret af glacialt ler og silt.  Mod vest findes 
glimmerler 11 m.u.t. Området ligger på kanten af en begravet dal, så mod øst og 
nord findes lag på mere end 30 meter af smeltevandssand. Der er ikke vandværks-
boringer i området, men mange markvandingsboringer. Nærmeste aktive private 
drikkevandsboring ligger >800 meter fra projektarealet og nærmeste vandværks-
boring ligger 2000 meter fra projektarealet.  
Der er korte havevandingsboringer ved mange af boligerne i området. Disse ind-
vinder fra det øverste magasin - samme niveau som der ønskes grundvandssæn-
kes i.  
Ifølge potentialekort for de øvre magasiner står grundvandet mellem kote 2,5 og 
5. De geotekniske boringer der er lavet i området i nov. 2021, viser at grundvan-
det står mellem kote 6 og 7, svarende til mellem 0,5 og 0,85 m.u.t. Da der ønskes 
anlagt kælder med gulv i kote 3,5, og punktfundamenter under dele af gulvet er 
det nødvendigt at sænke grundvandet. 
Strømningsretningen i det øverste magasin er mod sydvest, men kan være lettere 
påvirket af Rysensten Bæk, så den i projektområdet er mere sydligt. 
 
Øvrige natur og miljøforhold  
Det nærmeste areal omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven er ca. 300 meter fra 
projektområdet. Der er tale om en sø ved engarealer ved Rysensten Bæk sydøst 
for projektområdet. Søen ligger nedstrøms nedsivningsområdet og det vurderes 
derfor at den ikke påvirkes væsentligt af grundvandssænkningen. 
 
Vildt reservatet Nissumfjord og Natura2000 området Nissumfjord ligger ca. 3500 
meter fra projektarealet.  
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Grundvandet nedsives eller udledes til grøfter, der leder vandet i Rysensten Bæk, 
der igen afvander til Ramme Å, som så via pumpestationen udleder til Nissum-
fjord. Der stilles vilkår om at vandet iltes og renses for evt. jern før tilledning til 
Rysensten Bæk.  
 
Samlet vurdering  
Der er mere end 2000 meter fra projektet til nærmeste vandværksboring.  
Der indvindes ikke aktivt vand til almene vandforsyninger fra det øvre magasin. 
Sænkning af grundvandsspejlet foregår over en begrænset periode over ca. 6 
mdr., skønnes at være begrænset og uden betydning for anden vandindvinding.  
Naturområder påvirkes ikke og det sikres at okkerholdigt vand ikke udledes til 
pumpekanalerne. Der er ikke naturområder i nærheden, der kan påvirkes af 
grundvandssænkningen.  
 
Lemvig Kommune vurderer derfor samlet, at grundvandssænkningen og udlednin-
gen ikke udgør en yderligere belastning eller miljørisiko. 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan efter Vandforsyningslovens § 75 påklages til Miljø-og Fødevarekla-
genævnet.  

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

Du kan klage over afgørelsen inden for fire uger, fra offentliggørelsen den 09-3 
2023. Det betyder at, klagefristen udløber 5-4 2023. 

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

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

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

Hvis udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse forudsætter udførelse af anlægs-
arbejder, må sådanne arbejder ikke påbegyndes før klagefristens udløb, eller, hvis 
der er klaget over afgørelsen, før Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse fore-
ligger. Lemvig Kommune underretter straks den, der har fået tilladelsen eller god-
kendelsen, om at afgørelsen er påklaget. 

Søgsmål 
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Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 
måneder, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse 
foreligger.  

 

 

Med venlig hilsen 
 

Kirsten Harbo 
Kemiker 

Kopi til bygherre 
Energinet Eltransmission A/S, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia  
 


