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Tilladelse til reinfiltration af oppumpet grundvand
Vesthimmerlands Kommune giver hermed tilladelse til reinfiltration af oppumpet grundvand på
Havnepladsen 14, 9640 Farsø i medfør af Miljøbeskyttelseslovens1 § 19.
Tilladelsen gives på følgende vilkår:
1.

Anlægget skal udføres i overensstemmelse med det indsendte projekt, dog med de ændringer og
tilføjelser, der fremgår af vilkårene nedenfor.

2.

Der må maksimalt reinfilteres samme vandmængde, som der er oppumpet.

3.

Grundvandet skal reinfiltreres til samme magasin og samme område, som det er oppumpet fra.

4.

Tilladelsen er gyldig i et år

Sagsfremstilling
Vesthimmerlands Forsyning har brug for at lave grundvandssænkning i forbindelse med et mindre
kloakprojekt på Havnepladsen 14. Da den midlertidige grundvandsænkning har et begrænset omfang,
kræver det ikke tilladelse jf. Vandforsyningslovens § 26, stk. 2.
Området er V1 kortlagt, og det er vurderet, at projektet heller ikke kræver en tilladelse efter
jordforureningsloven.
Vesthimmerlands Forsyning har søgt om tilladelse til at reinfiltrere grundvandet for at undgå
sætningsskader på nabobygninger.
Generelle bemærkninger
Tilladelsen kan jf. Miljøbeskyttelseslovens § 20 til enhver tid og uden erstatning tilbagekaldes eller
ændres af hensyn til:
 fare for forurening af vandforsyningsanlæg
 gennemførelse af en spildevandsplan
 miljøbeskyttelsen i øvrigt

1

LBK 1121 af 3. september 2018 - Lov om miljøbeskyttelse

Vesthimmerlands Kommune ▪ Vestre Boulevard 7 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ www.vesthimmerland.dk

Klage- og søgsmålsvejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet Afgørelsen kan påklages af
enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, samt en række foreninger og
organisationer.
Klagen skal indsendes inden 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen. Klagen indsendes til Miljø- og
Fødevareklagenævnet via hjemmesiden Nævnenes Hus https://naevneneshus.dk/.
Klagenævnet opkræver i nogle tilfælde et gebyr for at behandle klagen, og taksten fremgår ligeledes af
hjemmesiden.
En klage har opsættende virkning. Bygge- og anlægsarbejde må derfor ikke igangsættes, hvis der
indkommer en klage.
Hvis du ønsker at indbringe kommunens afgørelser for domstolene, skal sagsanlæg ske inden 6
måneder fra offentliggørelsen af afgørelsen.

Med venlig hilsen
Bastian Egede Jensen
Naturgeograf

Kopi til:
Danmarks Naturfredningsforening, dnvesthimmerland-sager@dn.dk og vesthimmerland@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
Vesthimmerlands Museum, byggesager@vmus.dk
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