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Viborg Kommune har den 22. juli 2021 modtaget en ansøgning om en midlertidig
udvidelse af den årlige vandmængde til vanding for to eksisterende anlæg til vanding med
anlægs nr. 61656 tilhørende ejendommen Åhusevej 13, Karup.
Vandmængden ønskes udvidet for hvert enkelt anlæg fra de nuværende 47.000 m 3/år til
94.000 m3/år for vandingssæsonen 2021.

Afgørelse
Viborg Kommune fastsætter på baggrund af nedenstående vurdering den samlede årlige
tilladte indvinding fra anlægget i 2021 til 70.500 m3/år.
Den udvidede vandmængde er kun gældende for indvindingsåret 2021, herefter er
vandmængden 47.000 m3/år.
Afgørelsen er truffet med hjemmel i vandforsyningslovens § 20 og er et tillæg til tidligere
tilladelse af 15. november 2016.
Tilladelsens øvrige vilkår er således fortsat gældende indtil 18. november 2021.

Sagens behandling
Vandmængden ønskes ændret fra de nuværende 47.000 m3/år til 94.000 m3/år. for
anlægs nr. 61656. Den tilladte indvinding er senest fastsat af Viborg Kommune i tilladelse
af 15. november 2016.
På grund af tørre perioder i juni-juli er der opstået akut behov for mere vand til vanding af
langbrugsafgrøderne og der er søgt om udvidelse af vandmængden for vandingssæsonen
2021.
Anlægget er beliggende 350 m fra Karup Å, og det er vurderet at indvindingen på
baggrund afstanden til vandløbet vil øge påvirkningen af sommervandføringen for Karup
Å.
Viborg Kommune har vurderet at en eksisterende markvandingstilladelse, nærmere end
400 meter fra vandløb kan tildeles en udvidet vandmængde på +50 % af den eksisterende
indvindingstilladelse i tørre perioder. Dette skal sikre, at vandløbet ikke overpåvirkes af
den øgede vandindvinding. Indvindinger som ligger nærmere end 400 meter fra vandløb
påvirker i højere grad vandføringen i vandløbene sammenlignet med indvindinger som er
beliggende længere væk.
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Det vurderet at der i oplandet til Karup Å, er tilstrækkelige grundvandsressourcer til en
midlertidig udvidelse af indvindingen i 2021 på 47.000 m3/år til 70.500 m3/år for anlægs
nr. 61656.
I henhold til de Statslige Vandplaner må indvinding af grundvand ikke være større end, at
målsætningen for vandløbenes miljøkvalitet kan opfyldes. Boringen ligger i oplandet til
Karup Å, som i Miljøstyrelsens Vandområdeplan for 2015 – 2021 er både målsat og
tilstandsvurderet til ’god økologisk tilstand’. Det er vurderet, at den konkrete indvinding
og anvendelse af vandet ikke øger påvirkning af målsætningen for Karup Å.
Boringen er placeret udenfor særligt beskyttelses område, habitatområde der er omfattet
af NATURA 2000, eller områder der er udlagt som beskyttet natur efter
naturbeskyttelseslovens § 3.
Desuden vurderer Viborg Kommune, at en eventuel sænkning af vandstanden med den
ansøgte indvinding ikke vil få betydning for indvindingen på eventuelle naboejendommes
vandforsyningsanlæg.

Klagevejledning
Du kan klage over Kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen
er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
Klagen skal være modtaget senest den 08. september 2021.
En klage skal sendes skriftligt til den myndighed der har truffet afgørelsen via
klageportalen, som kan findes på www.borger.dk eller www.virk.dk.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at klageren
indbetaler et gebyr på kr. 900 til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i klagen.
Der kan læses nærmere om klageadgang, hvordan klage indgives, gebyr m.v. på
klagenævnets hjemmeside: www.naevneneshus.dk.
Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101, kan afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven prøves
ved domstolene. En evt. sag skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er truffet.
Du får besked, hvis der klages over afgørelsen.

Såfremt du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger er du velkommen til at
kontakte mig på telefon 87 87 56 20, e-mail naturogvand@viborg.dk.

Med venlig hilsen

Ruslana Gladnyeva
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