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Tilladelse til etablering af 8 korte boringer til grundvandssænkning på
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Tilladelse:
Varde Kommune giver tilladelse til etablere en 8 korte boringer til
grundvandssænkning på ejendommen Hvidbjerg Strandvej 41, matrikel nr,42ct,
Vandflod By Oksby.
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Boringerne skal etableres på følgende vilkår:
Vilkår
1. Den samlede indvinding fra de 8 boringer må maximalt indvinde 2.500.000 m³
grundvand i hele anlægsperioden.
2. Ydelsen på hver boring må ikke overstige 100 m³ pr. time
3. Boringernes maksimale dybde må ikke overstige 10 m under terræn
4. Tilladelsen omfatter kun etablering af 8 boring og kun på det anviste sted. Hvis du
ønsker en anden placering af boringerne skal du kontakte Varde Kommune
5. Brøndboreren skal være bekendt med denne tilladelse inden borearbejdet bliver må
iværksættes.
6. Tidspunkt for opstart af borearbejde skal brøndborer anmelde til Varde Kommune på
haot@varde.dk
7. Boringen skal være udført efter kapitel 2 i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af
boringer og brønde på land1. Brøndboreren skal etablere boringen, så den ikke kan
medføre fare for forurening af grundvandet.
8. Borerapporter og prøvepumpningsdata skal inddateres til www.geus.dk, senest 3
måneder efter opstart på pumpearbejdet.
9. Udledning af grundvand fra prøvepumpning skal ledes til søterritoriet via pipeline, dog
skal der observeres, at der ikke udledes større okkermængder.
10. Støj fra etablering af boringerne og prøvepumpning af skal begrænses mest muligt.
11. I driftsperioden skal boringerne være beskyttede med et kort stålrør rundt om
boringerne og hævet mindst 30 cm over terræn.
12. Brøndboreren der foretager borearbejdet, skal sørge for at boringen bliver lokaliseret
med et GPS-koordinat, samt fremskaffe et DGU. nr. til den aktuelle boring. Varde
Kommune, Naturcentret skal modtage en kopi.
13. Hvis der under gravearbejdet opstår mistanke om en eksisterende jordforurening, skal
du stoppe arbejdet og kontakte Naturcentret.
Ansøgning
Varde Kommune har den 25. maj 2016 modtaget en ansøgning om at etablere en 8 korte boringer
til grundvandssænkning på ejendommen Hvidbjerg Strandvej 41, matrikel nr,42ct, Vandflod By
Oksby.

1

Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land nr. 1260 af 28. oktober 2013
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Når anlægget er etableret
Brøndboreren skal indsende en færdigmelding til Varde Kommune sammen med en borerapport.
Tilladelsen gælder i 1 år. Hvis boringen ikke er færdigmeldt inden bortfalder tilladelsen.
Når tilladelsen udløber
Hvis i ønsker at boringerne skal være permanente, skal du søge tilladelse dertil efter udløb af
denne tilladelse
Hvis du ikke ønsker at bruge boringen mere, skal den sløjfes efter gældende regler af en
brøndborer med A- eller B-bevis.
Lovgrundlag og klagevejledning
Tilladelsen er givet efter §§ 20 og 21 i vandforsyningsloven2
Ifølge vandforsyningslovens § 34 kan Kommunen tilbagekalde eller ændre tilladelsen uden
erstatning.
Dette kan ske hvis:


Vilkårene i tilladelsen ikke overholdes



Indvindingen har betydning for drikkevandsressourcerne



Der opstår skade på omkringliggende arealer

Det er muligt, at klage over tilladelsen til Natur- og Miljøklagenævnet
En eventuel klage skal du sende via Klageportalen som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.
Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, med NEM-ID.
Klageportalen videresender klagen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig
for Varde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om
gebyrordning kan du finde på www.nmkn.dk.
Natur- og Miljøklagenævnet 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 Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde
eller vardekommune@varde.dk.
Varde Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer
afgørelsen om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Ønskes afgørelsens gyldighed prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter
tilladelsens dato.
Du kan ifølge Forvaltningsloven3 anmode Varde Kommune om aktindsigt i denne afgørelse. Det
gør du ved at henvende dig til Varde Kommune, og henvise til denne sag.
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Lov om vandforsyning, nr. 1199 af 30. september 2013
Forvaltningsloven, nr. 433 af 22. april 2014
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Gyldighedsperiode
Tilladelse er gældende fra den 7. september 2016 til den 9. august 2017. Dog er tilladelsen er er i
offentlig høring på Varde Kommunes hjemmeside til den 7. september 2016.
Hvis tilladelsen påklages før klagefristens udløb den 7. september 2016, må arbejdet med
etablering af boringerne stoppe indtil det foreligger en afgørelse fra www.nmkn.dk
Hvis denne tilladelse giver anledning til spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.
Venlig hilsen
________________
Hans Otzen
Jord & Grundvand

Kopi til:
Johansson & Kalstrup P/S
Morten Lundkvist ml@j-k-as.dk
Christina Husted Andersen <cha@j-k-as.dk
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, svana@svana.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dnvarde-sager@dn.dk
DSF- lokal, Cliff Kristensen. cvkprivat@gmail.com

4

