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Tilladelse til havevanding 

Beliggenhed Skalstrupvej 63, Vemb 

Ejend. nr. 6650077012 

Indvindingssted 8a, Skalstrup By, Nees 

Boringer 1, DGU nr. 63.1261 

Omfang 240 m3/år, max 5 m3/time 

Formål Havevanding, Vanding af 1000 m2 

Tilsyn Lemvig Kommune 

 

Tidsfrist Denne tilladelse bortfalder den 5. maj 2036. Hvis indvindin-
gen til den tid ønskes fortsat, skal der inden tidsfristens ud-
løb søges om og opnås en fornyet tilladelse.  

Lovgrundlag 

Denne tilladelse er givet i henhold til §§ 20 og 21 i Vandforsyningsloven (LBK nr. 1450 
af 5. oktober 2020)  

Ansøgning 

Kommunen har d. 2. november 2020 modtaget din ansøgning om tilladelse til indvin-
ding af grundvand til havevanding på din ejendom. Der er søgt om indvinding af 240 
m3/år fra en tidligere drikkevandsboring til vanding af 1000 m2 have på sandjord. 

  

Afsender: Lemvig Kommune
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig

Oluf Wang Hansen 
Skalstrupvej 63
7570 Vemb

Dato 05-05-2021

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

J.nr.: 13.02.01P19-11-20

Ref.: KIRH
Dir.tlf.: 9663  1114
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Lemvig Kommunes afgørelse 

Boringens beliggenhed 

Der er tale om en gammel drikkevandsboring (DGU nr. 63.1261) som er beliggende 
udenfor områderne med drikkevandsinteresser. Boringen henter vand fra et øvre ma-
gasin. Anlægget er adskilt fra ejendommens drikkevandsforsyning. Det er derfor mu-
ligt at få tilladelse til at anvende boringen til havevanding, hvis en konkret vurdering 
godtgør, at det ikke kan skade grundvandet.  

Naturbeskyttelseslovens §3 

Nærmeste område beskyttet af § 3 i naturbeskyttelsesloven er en mose som ligger ca. 
440 m. mod nord/øst i et plantageområde. Den meget begrænsede indvinding fra den 
aktuelle dybde skønnes ikke at påvirke dette areal. Der er en del grøfter i området, 
nærmeste §3 beskyttet grøft er Rimme grøft 670 meter fra boringen. 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der er ca. 1.000 meter til nærmeste Natura 2000 område (Område 65). Den meget 
begrænsede indvinding fra den aktuelle dybde skønnes ikke at påvirke disse arealer. 

Andre indvindingsinteresser 

Der er ingen nærliggende indvindingsboringer, der vil påvirkes væsentligt af denne til-
ladelses indvinding. Den mængde vand der oppumpes forventes at være mindre end 
forbruget før 2020, hvor ejendommen blev tilsluttet vandværk. 
 
Forurenede arealer m.v. 

Boringen ligger ca. 3.500 meter fra arealer, der er kortlagt som mistænkt at værende 
forurenede (V1). Der er tale om en flugtskydningsbane med forurening af blyhagl og 
tjærebeg(lerduer). Den meget begrænsede indvinding med lav pumpekapacitet fra 
den aktuelle dybde skønnes ikke at kunne trække en evt. forurening ud af det kortlag-
te område. 

Der er ikke andre mulige forureningskilder inden for de vejledende afstandskrav. 

Samlet vurdering 

Lemvig Kommune har samlet vurderet at, under henvisning til ovenstående oplysnin-
ger, indvindingen ikke vil påvirke omgivelserne negativt og der gives derfor tilladelse 
til det ansøgte.  

Afgørelse i forhold til VVM-reglerne 

Som led i sagsbehandlingen er der foretaget en vurdering af om anlægget er omfattet 
af VVM bekendtgørelsen. Der er ikke etableret jordledninger ifbm. anlægget. Jf. Vej-
ledning om VVM i planloven (Vejledning nr. 9339 af 12. marts 2009) er anlægget ikke 
omfattet af Bilag 2 pkt. 11 l, infrastrukturanlæg, da anlægget ikke har betydning for 
områdets infrastruktur. Borings dybe er ukendt og er derfor screenet ift. Bilag 2 pkt. 2 
c. Lemvig Kommune vurderer at den meget begrænsede indvinding med lav pumpe-
kapacitet fra det øvre magasin ikke vil være til skade for miljøet. 

På den baggrund har Lemvig Kommune besluttet, at anlægget og vandindvindingen ik-
ke er VVM-pligtigt. 
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Vilkår for tilladelsen 

1. Boringen må kun anvendes til havevanding.  

2. Vandet fra boringen skal være fuldstændig adskilt fra installationen til den alme-
ne vandforsyning. Der må ikke være risiko for sammenblanding af vandet, lige-
som der ikke må udføres installationer der lader sig forveksle med anlæg til drik-
kevand.  

3. Boringen må ikke ændres, udbedres eller erstattes af nye boringer, uden det 
først er anmeldt til Lemvig Kommune, Teknik & Miljø. 

4. Boringen og råvandsstation skal opfylde kravene i henhold til bekendtgørelse om 
udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land (BEK nr. 1260 af 28. oktober 
2013). Specielt skal der være opmærksomhed på, at der ikke ved spild på, eller 
oversvømmelse af, terræn kan ske tilbageløb til grundvandet gennem boringen. 

5. Anlægget skal indrettes så der senere kan etableres måler til registrering af den 
oppumpede vandmængde. 

6. Alle installationer skal udføres af en autoriseret brøndborer. Hvis boringen ikke 
bliver anvendt til det søgte, skal den i stedet for lukkes af en autoriseret brønd-
borer. 

7. Erstatningsboringer må kun udføres efter forudgående information af Lemvig 
Kommune, og kun hvis boringen pludselig bryder sammen i vandingssæsonen 
(tvangssituation). Erstatningsboringer skal placeres inden for en afstand af 5 me-
ter fra den boring, som skal erstattes og må ikke uden særskilt tilladelse bores 
dybere end denne. 
 
Erstatningsboringer skal indrettes efter reglerne i bekendtgørelse om udførelse 
og sløjfning af boringer og brønde på land (BEK nr. 1260 af 28. oktober 2013). 

8. Et område indtil 5 meter fra enhver boring er fastsat som fredningsbælte jf. § 24 
stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1218 af 25. november 2019).  
I fredningsbæltet må der:  
- ikke opblandes gødning eller gødes 
- ikke opblandes eller bruges bekæmpelsesmidler  
- ikke opbevares bekæmpelsesmidler, herunder tømt emballage, samt andre 
stoffer, der kan forurene grundvandet 
- ikke opbevares nogen form for kemikalier, herunder olie, rottegift eller andet i 
fredningsbæltet på fem meter.  
 
Fredningsbæltet skal markeres, så dette sikres. 

9. Driften af anlægget må ikke genere naboer. 

10. Der må ikke sælges afgrøder vandet med vand fra boringen, før dette er meddelt 
Lemvig Kommune og der er opsat et analyseprogram for vandet. 

11. Ønskes det oppumpede vand anvendt til vanding af spiselige afgrøder til eget 
forbrug bør der hvert år udtages en vandprøve der analyseres som en bakterio-
logisk forenklet kontrol. 
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12. Udover ovennævnte vilkår gælder de vilkår, der står på tilladelsens side 1. 

Tilsidesættes de stillede vilkår, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning, jfr. § 34 i 
vandforsyningsloven. 

Erstatningsregler 

Som ejer af anlægget er du erstatningspligtig for skader, der under anlæggets udførel-
se og drift voldes i bestående forhold ved ændring af grundvandsstanden, vandførin-
gen i vandløb eller vandstanden i søer, jfr. § 23 i vandforsyningsloven. 

Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af Taksa-
tions myndighederne.  

Klagevejledning 

Afgørelsen efter vandforsyningsloven og afgørelsen af, at projektet ikke er VVMplig-
tigt kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage via den digitale klagepor-
tal, som du finder på forsiden af Nævnenes Hus ( https://naevneneshus.dk/ ). Klagen 
sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 
 
Der skal betales et gebyr for at få behandlet en klage hos Miljø- og Fødevareklage-
nævnet. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret bliver tilbagebe-
talt, hvis klagefristen er overskredet, du ikke er klageberettiget eller Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Gebyret tilbagebetales 
også, hvis den, der klager, får helt eller delvis medhold i klagen. 
 
Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter 
modtagelsen af afgørelsen. 
Klagen skal være indgivet klageportalen senest 4 uger efter, at tilladelsen er annonce-
ret. 
Du vil herfra få besked, hvis andre klager over afgørelsen. 
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen offentliggøres på Lemvig kommunens hjemmeside www.lemvig.dk den 
7. maj 2021. 

Med venlig hilsen 
 

Kirsten Harbo 
Kemiker 

Bilag:  

Bilag 1 - oversigtskort 

Kopi sendt til:  

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

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, Torsvej 111, 7620 Lemvig, dnlemvig-
sager@dn.dk 

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

mailto:dn@dn.dk
mailto:dnlemvig-sager@dn.dk
mailto:dnlemvig-sager@dn.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
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Danmarks Sportsfiskerforbund, v/ Erik Schou Nielsen, Rosenvej 18, 8240 Risskov, 
enie@aabc.dk 

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandsvej 8, 8940 Randers 
SV,  senord@sst.dk 

 

Bilag 1 - oversigtskort

mailto:enie@aabc.dk
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