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Det er vurderet, at den ansøgte vandmængde kan indvindes samt at indvindingen
ikke vil være til væsentlig gene eller ulempe for bestående anlæg eller medføre
uacceptable følgevirkninger for omgivelserne.
Denne tilladelse erstatter tidligere meddelte tilladelse af 30. januar 2013, der hermed betragtes som bortfaldet.
Afgørelsen er truffet i medfør af vandforsyningslovens § 20 og 21 samt miljøbeskyttelseslovens § 24.
Tilladelsen er meddelt på følgende vilkår, der er fastsat i henhold til gældende bekendtgørelser og normer:
Vilkår
a. Formål
Indvinding af vand fra anlægget, herunder jordledninger må kun anvendes til
vanding af landbrugsafgrøder.
b. Placering
Boringen DGU.nr. 76.1257 er placeret på matr.nr. 3a Firehuse, Frederiks.
Placeringen er vist på bilag 1.
c. Vandmængde
Der må indvindes op til i alt 55.000 m3 / år.
Vandmængden til vanding er fastsat ud fra Viborg Kommunes administrationspraksis om tildeling af grundvandvand i forbindelse med fornyelse af tilladelser til vanding.
Vandmængden fastsættelse således: den højeste indvundne vandmængde de
seneste 10 år, her perioden 2010-2020 plus 10 %.

Den årlige tilladte vandmængde bliver herefter 50.000 m3 + 5.000 m3 i alt
55.000 m3/år.
d. Tidsfrist
Tilladelsen til vanding gælder til den 1. juli 2036.
e. Indretning
Anlæggets overbygning skal være indrettet efter gældende regler, jf. bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.
Viborg Kommune fører tilsyn med anlægget.
g. Mængdekontrol
De indvundne vandmængder til vanding skal registreres med timetæller. En
anden målemetode skal godkendes af kommunen. Målemetoden kan til enhver tid ændres af Kommunen.
Den årligt indvundne vandmængde (1. januar til 31. december) skal sendes til
Viborg Kommune, inden den følgende 1. februar.
h. Fredningsbælte
Et område på 5 m fra boringen fastlægges som fredningsbælte. Her må der ikke gødes, anvendes eller foretages opblanding af insekt- eller ukrudtsdræbende midler. Fredningsbæltet skal være vedvarende markeret i terrænet, f.eks.
med beplantning.
Indenfor fredningsbæltet må de nævnte stoffer, herunder tømt emballage, ikke midlertidigt eller varigt opbevares.
i. Ændringer af anlægget
Det etablerede anlæg, herunder boring, pumper, m.v. må ikke ændres væsentligt, uden Viborg Kommunes godkendelse. Dette omfatter dog ikke almindeligt vedligehold af anlægget.
Sagens behandling
Ansøgning om fornyet tilladelse til vanding af landbrugsafgrøder Firehusevej 2,
Karup er modtaget hos Viborg Kommune den 13. april 2021.
Denne tilladelse erstatter tidligere meddelte tilladelse af 30. januar 2013 der hermed er bortfaldet.
Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 30. november 2017 besluttet at ændre
administrationspraksis ved tildeling af grundvand i forbindelse med fornyelse af
tilladelse til vanding.
Dette indebærer at den tilladte vandmængde er fastsat ud fra den højeste indvundne vandmængde de seneste 10 år, her perioden 2010-2020 plus 10 %.
Boringen DGU.nr. 76.1257 er 38 meter dyb. Jordbunden består af smeltevandssand og boringen er filtersat fra 29-38 meter under terræn. Grundvandets naturlige strømningsretning vurderes at være vestlig mod Rabis bæk, grundvandsspejlet
forventes at findes ca. 16 meter under terræn.

Erstatningsregler
Anlæggets ejer er erstatningspligtig efter reglerne i vandforsyningslovens § 23 for
skader, der voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden,
vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v. under prøveboringer og prøvepumpninger og under anlæggets udførelse og drift. I mangel af enighed indbringes erstatningsspørgsmålet for taksationsmyndigheden efter lov om offentlige veje.
Afgørelse om ikke Miljøvurderings-pligt i forbindelse med fornyelse af tilladelse
til vanding af landbrugsafgrøder.
Viborg Kommune meddeler hermed, at det anmeldte anlæg samt indvinding af
vand ikke kræver miljøvurdering. Afgørelsen er truffet i henhold til Bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 (Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
I medfør af bekendtgørelsen, skal Kommunen efter modtagelse af en anmeldelse
af anlæg omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 vurdere, om anlægget på grund af
dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, så der skal udarbejdes en miljørapport.
Indvinding af vand er omfattet af om miljøvurdering af planer og programmer og
af konkrete projekter (VVM). Bilag 2, afsnit 2.c.
Ifølge § 36, skal en afgørelse om, at der ikke er miljøvurderings-pligt, offentliggøres. Miljøvurderings-afgørelsen bliver sammen med anmeldelsen offentliggjort på
Kommunens hjemmeside www.viborg.dk
Hvis det anmeldte projekt ændres, skal ændringen anmeldes til Kommunen, der
skal vurdere, om ændringen skal miljøvurderes.
VVM-screening
Det ansøgte anlæg til vanding af landbrugsafgrøder falder ind under VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 2c: Vandforsyningsboringer.
Det er vurderet at der i oplandet til Karup Å er tilstrækkelige grundvandsressourcer til indvinding af 55.000 m3/år.
I henhold til de Statslige Vandplaner må indvinding af grundvand ikke være større
end, at målsætningen for vandløbenes miljøkvalitet kan opfyldes. Det godkendte
anlæg ligger i oplandet til Karup Å, som i henhold til Vandplanen er målsat som
god økologisk tilstand. Det er vurderet, at den konkrete indvinding og anvendelse
af vandet ikke vil påvirke målsætningen af miljøkvaliteten for Karup Å.
Anlægget 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.

På den baggrund træffer Viborg Kommune hermed afgørelse om, at det ansøgte
anlæg ikke antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og dermed at
anlægget ikke kræver en miljøvurdering.
Denne afgørelse vil blive annonceret i uge 27 på Viborg Kommunes hjemmeside.
Klagevejledning
Klage efter vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven
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 4. august 2021.
En klage skal sendes skriftligt til den myndighed der har truffet afgørelsen via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal.
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
Klageportalens 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.
Klage efter planloven
Kommunalbestyrelsens afgørelse om VVM kan ifølge planlovens § 58, stk. 1 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.
En klage skal sendes skriftligt til den myndighed der har truffet afgørelsen via Klageportalen www.naevneneshus.dk
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.
Klage har ikke opsættende virkning, men Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at en meddelte tilladelse ikke må udnyttes, og at iværksat bygge- og anlægsarbejde skal standses.
Der gælder i øvrigt samme betingelser for behandling af klagen som under ”Klage
efter vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven”
Du får besked, hvis der klages over afgørelsen.
Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger er du velkommen til at
kontakte mig på telefon 87 87 56 10, e-mail naturogvand@viborg.dk.
Med venlig hilsen
Dorthe Elmbo
Miljøtekniker
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