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Accept af midlertidig grundvandssænkning ved byggemodning på Skovkanten i 
Skørping 
 
Rebild Vand og Spildevand A/S har med ansøgning modtaget den 19. april 2021 søgt om tilla-
delse til midlertidig sænkning af grundvand i forbindelse med byggemodning på Skovkanten i 
Skørping, matrikel 32h og 33g Skørping by, Skørping. Grundvandssænkningen skal foretages i 
forbindelse med etablering af regn- og spildevandsledninger og langs dette trace. Se mere i 
kortbilag.  
 
I materialet står, at der skal indvindes og udledes maksimalt 21.500 m3 grundvand fra vac-
cumbelastet sugespidsanlæg (20 sugespidser) i en periode på maksimalt 8 uger i perioden 
april til august 2021.  
På baggrund af den geotekniske rapport havde bygherre vurderet at der ikke var behov for 
grundvandssænkning. Det har vist sig at i forbindelse med udgravning til en pumpestation 
at der alligevel var grundvand (sekundært magasin). Derfor søger bygherre om grund-
vandssænkning i hele området, da de frygter der kan være mere grundvand.    
 
Grundvandsspejlet har bygherre vurderet er beliggende omkring 3,9 meter under terræn de 
fleste steder og et enkelt sted 2,7 meter under terræn. Bygherre vil sænke grundvandsspej-
let med op til 1,5 meter langs ledningstracéet. Bygherre har vurderet, at grundvandssænk-
ningen vil give en udbredelse af sænkningstragten på maksimal. 40 m. Jernbanen er belig-
gende 60 fra nærmest ledningstrace så bygherre har vurderet at den ikke bliver påvirket.  
 
Den nærmeste bebyggelse ligger omtrent 80 m fra hvor grundvandssænkningen skal fore-
tages. Bygherre vurderer at grundvandssænkningen ikke vil give risiko for sætningsskader 
på bygninger. Der er registreret en V1 kortlagt grund ca. 440 m fra grundvandssænkningen 
og dermed uden for sænkningstragtens udbredelse.  
Afledning af oppumpet grundvand vil ske til til Otterup Mosegrøft via eksisterende regn-
vandsledning (Se separat afgørelse).  
 
Den nærmeste vandindvindingsboring til almene vandværker tilhører Skørping Vandværk og 
ligger ca. 1,2 km syd for projektet. Nærmeste boring til husholdning er beliggende ca. 60-
70 m syd for selve grundvandssænkningen. Det er boring med DGU 41.1599. Der er ikke 
husholdningsboringer eller andre boringer inden for sænkningstragten. Projektet er belig-
gende uden for område med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande. Strøm-
ningsretning er fra sydøst mod nordvest og det primære grundvandsspejl er registreret 
minimum 20 meter under terræn beregnet ud fra potentialekurver.   
Det vurderes ikke at en midlertidig grundvandssænkning på op til 1,5 m i op til 8 uger (i 
sommerhalvåret 2021) langs det beskrevne ledningstrace vil medføre tilstandsændring eller 
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væsentlig påvirkning af naturarealer i området. Der er over 40 m (sænkningstragt) til de 
nærmeste våde naturtyper. 
 
Afgørelsen om at grundvandssænkning ikke kræver en tilladelse offentliggøres på Rebild 
Kommunes hjemmeside den 23. april 2021. 
 
Hvis forholdene ændrer sig eller hvis der bliver brug for permanent at sænke grundvandet 
skal I kontakte kommunen. 
 
Klagevejledning 
Afgørelser efter Vandforsyningsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
inden 4 uger fra offentliggørelsen på Rebild Kommunes hjemmeside.  
 
Afgørelsen kan påklages af: 

 Ansøger 
 Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 Danmarks Sportsfiskerforbund 
 Danmarks Naturfredningsforening 
 Forbrugerrådet 

 
Klage over denne afgørelse, skal ske til Miljø- og fødevareklagenævnet. Klagen indsendes 
via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Der skal logges på 
www.borger.dk eller på www.virk.dk, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Kla-
geportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.  
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der 
klages, skal der betales et gebyr. Gebyret er på kr. 900 for private, og kr. 1800 for virk-
somheder og foreninger. Gebyret betales med betalingskort eller indbetalingskort til Mil-
jø- og fødevareklagenævnet. 
 
Miljø- og fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. For at blive fritaget for at 
bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der 
har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- 
og fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imøde-
kommes. 
 
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen på Rebild Kommunes hjemmeside, og fristen 
udløber den 21. maj 2021. 
 
En klage har ikke opsættende virkning i dette tilfælde, men udnyttelsen af afgørelsen 
sker på eget ansvar, da Miljø- og Fødeklagenævnet kan ændre afgørelsen. 
 
Hvis I har spørgsmål til ovenstående, er I meget velkomne til at kontakte undertegnede. 
 
Behandling af dine oplysninger 
I din sag kan der ske behandling af personlige oplysninger. De vil blive behandlet fortroligt og 
efter Databeskyttelsesforordningen og lov på området. Har du spørgsmål til dette kan du kon-

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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takte kommunens databeskyttelsesrådgiver på telefon 9988 7618 eller e-mail dpo@rebild.dk. 
Du kan også læse mere om Rebild Kommunes persondatapolitik på www.rebild.dk.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mark Bech Højfeldt  
Civilingeniør 
 
Kopi til 
Danmarks Naturfredningsforening, dnrebild-sager@dn.dk   
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk,  
himmerland@sportsfiskerforbundet.dk 
Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk   
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Bilag: Oversigts- og detaljekort  
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Kort fra ansøgningen – med blå er vist hvor bygherre eventuelt vil sænke grundvandet  

 

 

 

 


