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Tilladelse til etablering af pejleboringer, Affaldscenter Vest, 
Rom 

Nordiq Miljø Vest Aps har den 18. januar 2022, på vegne af Nomi4S i/s søgt 
om tilladelse til etablering af 4 pejleboringer ved affaldscenter vest, Fab-
jergkirkevej 28, Rom 76200 Lemvig. 

Afgørelse og vilkår 

Der gives tilladelse til at lave 4 korte pejleboringer. Kommunen har vurde-
ret, at etableringen af boringerne og evt. en minimal indvinding af vand til 
prøvetagning ikke vil påvirke omgivelsernes kvalitet væsentligt, og at an-
lægget ikke er VVM-pligtigt.  
Der gives derfor tilladelse til det ansøgte med vilkår. 
 
Når Lemvig Kommune har truffet afgørelse om, at ovennævnte tilladelse ik-
ke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet, skal der ikke laves en 
VVM redegørelse.  Det er desuden vurderet at ingen Natura2000 områder 
påvirkes og ingen bilag IV arter påvirkes af, at der laves 4 pejleboringer.  
 
Tilladelsen gives med følgende vilkår efter vandforsyningsloven.  
 
1. Boringerne skal udføres på den ansøgte placering – Se kortbilag.  

 
2. Boringerne skal udføres som angivet i ansøgningen, der er gengivet ne-

denfor i afsnittet ”Ansøgningen”. 
 

3. Boringerne indberettes til GEUS, så de får DGU numre. Boringerne skal 
lokaliseres med koordinater og koter på skemaet htt-
ps://www.geus.dk/media/7304/formular-lok_skema-valgfrit.pdf 
som indsendes til GEUS. Andet elektronisk format kan efter aftale an-
vendes. 
 

Afsender: Lemvig Kommune
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig

Nomi4s i/s 
Hjermvej 19
7500 Holstebro

Dato 15-02-2022

A01-2 Natur og Miljø
Rådhusgade 2
7620 Lemvig 
Telefon: 9663 1200
www.lemvig.dk

J.nr.: 13.02.01P19-7-22

Ref.: KIRH
Dir.tlf.: 9663  1114

https://www.geus.dk/media/7304/formular-lok_skema-valgfrit.pdf
https://www.geus.dk/media/7304/formular-lok_skema-valgfrit.pdf
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4. Pejlinger indberettes årligt til Jupiter på skemaet https://view.officeap-
ps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.geus.dk%2Fme-
dia%2F7306%2Fmasseindberetning-af-rettelser-til-eksisterende-dgu-
numre.xls&wdOrigin=BROWSELINK . 
Andet elektronisk format kan efter aftale anvendes. 
 

5. Evt. overskusdsjord fra boringerne skal bortskaffes efter kommunens 
anvisninger.  
 

6. Boringen kan udføres når godkendelsen er modtaget, dvs. før klagefri-
sten er udløbet, da kommunen finder anlægget ubetænkeligt. Udnyt-
telsen af tilladelsen sker for egen regning og risiko. 

Ansøgningen 

Det er oplyst at: 

 Der udføres 4 boringer til nedenstående dybder og jf. vedhæftet situa-
tionsplan. Nordiq Miljø Vest fører tilsyn med borearbejdet. Boringer udfø-
res af Kristian Rytter: 

 Boring B101 er beliggende i kote ca. 23 og skal derfor væ-
re ca. 4 meter dyb 

 Boring B102 er beliggende i kote ca. 23 og skal derfor væ-
re ca. 4 meter dyb 

 Boring B103 er beliggende i kote ca. 25,5 og skal derfor 
være ca. 6,5 meter dyb (laves foret) 

 Boring B104 er beliggende i kote ca. 33,5 og skal derfor 
være ca. 14,5 meter dyb (laves foret). 

o Der udtages jordprøver fra boringerne til PID-måling, og udføres 
en geologisk lagfølgebeskrivelse.  

  
 Boringerne indmåles med GPS. Der monteres regnmåler på en af borin-

gerne (B102 eller B103). 
 Boringer anmeldes til GEUS Jupiter database. 
 Der udføres pejling af de 4 boringer hver uge i 2 måneder, der pejles i alt 9 

gange. Der laves kort afrapportering til NOMI efter de to måneders moni-
tering (inkl. borejournaler, kurve over variationer i grundvandspotentiale 
og regnmængde) 

 Efterfølgende udføres der pejling af boringer per måned i 10 måneder, 
der pejles i alt 10 gange. Ovenstående notat opdateres med de nye pejle- 
og regnmængdedata og sendes til NOMI. 

 Som det fremgår skal boringerne anvendes minimum 1 år. Der er pt. ingen 
planer om at boringerne skal sløjfes. Men når boringerne har opfyldt de-
res formål vil disse blive sløjfet jf. forskrifterne.  

 
Sagens behandling 

Lovgrundlag og formål 

Ansøgningen behandles efter lov om vandforsyning (LBKG 2020-10-05 nr 
1450 Vandforsyningsloven) §21 og Boringsbekendtgørelsen (BKG 2013-10-28 nr 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.geus.dk/media/7306/masseindberetning-af-rettelser-til-eksisterende-dgu-numre.xls&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.geus.dk/media/7306/masseindberetning-af-rettelser-til-eksisterende-dgu-numre.xls&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.geus.dk/media/7306/masseindberetning-af-rettelser-til-eksisterende-dgu-numre.xls&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.geus.dk/media/7306/masseindberetning-af-rettelser-til-eksisterende-dgu-numre.xls&wdOrigin=BROWSELINK
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1260 Udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land) §2 og kap 2, samt ge-
nerelle bestemmelser. Boringer over 10 meter skal screenes i hht. bilag 2, 
punkt 2d i LBKG 2021-10-27 nr 1976 Miljøvurdering af planer og programmer og 
af konkrete projekter (VVM). 

Boringerne skal anvendes til pejling af vandspejlet. Der er ved sagens be-
handling desuden antaget at boringerne kan anvendes til prøvetagning 
mm. men ikke til egentlig vandindvinding. 

Oplysninger om borestedet 

Der ønskes at bore på syd og vestsiden af depotet som angivet på kortbilag 
1. 

Der er i området en del moniterings- og pejleboringer, der anvendes til 
overvågning af deponiet. De 4 nye boringer skal monitere grundvands-
strømningsretningen ved deponiet i et område, hvor der ønskes mere de-
taljerede informationer. 

Der bores i et område, der er registreret som kortlagt på vidensniveau 2, da 
det er et affaldsdeponi. Det omkringliggende areal er områdeklassificeret, 
med krav om analyser af jord der skal bortskaffes. 

Der er 67 meter fra den vestlig boring til nærmeste naturområde, der er en 
sø. Området er udpeget som landskabelige interesseområder, geologiske 
interesseområder, kulturhistoriske interesseområde - oldtidsvejen og ligger 
inden for skovbyggelinjen. Området er udpeget som niratfølsomt indvin-
dingsopland og OSD. Områderne er udpeget inden for indvindingsoplandet 
til det nu nedlagte vandværk i Lemvig. 

Området er et gammelt graveområde, så det øverste sand/gruslag er bort-
gravet. Der er dog forsat smeltevandssand i det øverste jordlag. Der er i 
sandslaget striber af smeltevandsler og silt.  

Vurderingen af påvirkningen  

Projekter med etablering af boringer dybere end 10 meter skal VVM scree-
nes, og etableringen. Én af de fire boringer skal være 14,5 meter, de øvrige 
er under 10 meter dybe. De relevante punkter fra Screeningsskemaet er 
gennemgået og det vurderes, at når de dybere boringer udføres som fore-
de boringer og med begrænset overbygning, så vil hverken grundvand eller 
landskabelige interesser mm. påvirkes.  

Klagevejledning 

Afgørelsen om ikke VVM-pligt kan påklages for så vidt angår retslige 
spørgsmål. Klageberettigede er enhver med retslig interesse i sagens udfald 
samt landsdækkende foreninger og organisationer, der har beskyttelse af 
natur og miljø som hovedformål, eller som varetager væsentlige brugerin-
teresser inden for arealanvendelse. 
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Tilladelsen til at lave boringerne kan du eller andre interesserede klage 
over.  

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort. Hvis klage-
fristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den 
følgende hverdag”. Klagefristen er onsdag d. 16. marts 2022. 

Hvis du ønsker at klage, skal du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du 
klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk. 
Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller 
virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Kla-
geportalen til Lemvig Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er ind-
givet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.  

Miljø- og fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 
begrundet anmodning til Lemvig Kommune. Kommunen videresender her-
efter anmodningen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som træffer afgørel-
se om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalings-
kort i Klageportalen. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørel-
se ændres eller ophæves, klageren får helt eller delvis medhold i klagen, el-
ler klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klagebe-
rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og fødevareklagenæv-
net kompetence. 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for at efterkomme afgørelse som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 

Miljø- og fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagege-
byret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller 
førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at 
klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilba-
ge, før Miljø- og fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshø-
ring. 

 

Med venlig hilsen 
 

http://nmkn.dk/
https://www.borger.dk/Sider/default.aspx
https://indberet.virk.dk/
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Kirsten Harbo 
Kemiker 

 
Kopi til  

Jacob Steffensen jcs@nordiq-group.dk, Nordiq Miljø Vest Aps 

Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K, fbr@fbr.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, 
dn@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, Lemvig, dnlemvig-sager@dn.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsåesgade 1, 7100 Vejle, post@sportsfiskerfor-
bundet.dk 
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Kortbilag 


