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Accept af midlertidig grundvandssænkning ved etablering af spildevands- og 

regnvandsledninger samt regnvandsbassiner på Ilderen og Skovmåren i Støv-
ring  

 

Rådgivende ingeniørfirma Envidan har med ansøgning modtaget den 22. juni 

2022 på vegne af Rebild Vand og Spildevand søgt om tilladelse til midlertidig 

sænkning af grundvand i forbindelse med etablering af spildevands- og regn-

vandsledninger samt regnvandsbassiner på et område på matr. nr. 3a, 14æ, 24f, 

21b og 16p Støvring By, Buderup. Se kort i bilag. 

 

I materialet står, at der skal indvindes og udledes maksimalt 94.000 m3 grund-

vand i en periode på 38 uger. Grundvandsspejlet vil bygherre sænke med op til 

2-5 meter anhængig af metode. Bygherre vil bruge sugespidser, tæppedræn og 

nedpløjede dræn og hvis det ikke er nok til sænke grundvandet, vil bygherre 

foretage filterboringer. Sænkningstragtens udbredelse er 80-170 m og er vist i 

kortbilaget.  

 

Afledning af oppumpet grundvand vil ske via eksisterende regnvandsledninger til 

Lindenborg Å og er mindre end 100.000 m3 på et år (Se separat afgørelse).  

 

De nærmeste vandindvindingsboringer (DGU 41.1546 og 41.1547) tilhørende et 

alment vandværk (Støvring vandværk) er beliggende ca. 700 m nordvest fra 

projektet.    

 

Projektet er beliggende uden for område med særlige drikkevandsinteresser og 

uden for indvindingsopland til almene vandværker. Nord for projektet er der tid-

ligere foretaget større grundvandssænkninger uden væsentlig påvirkning af om-

givelser.  

 

Projektet er beliggende tæt på en V2 kortlagt og nedlagt losseplads syd for pro-

jektet. Lossepladsen er beliggende på matrikel 16ad, Støvring By, Buderup. 

Ejendommen er beliggende i udkanten af den forventede sænkningstragt og der 

forventes en meget lille eller ingen sænkning her. De områder som er tæt på 

hvor vi skal grave er meget præget af tørv og gytje som kun kan lænses for 

grundvand og derfor bliver tragten meget mindre. Rebild Vand og Spildevand 

opsætter pejlerør for at sikre at der ikke sker sænkning af grundvand ved ejen-

dommen for at sikrer at evt. forurening i grundvandet ikke flyttes. 

 

Projektet er beliggende tæt ved en enkeltindvindere med en drikkevandsbrønd 

med DGU 41.1834. Ejendommen er beliggende på Ny Kærvej 14. Afstanden fra 

sugespidser til drikkevandbrønd er ca. 15 m. Brønden er 4 meter dyb og vand-

spejlet er 2 meter under terræn. Der er umiddelbart risiko for at brønden løber 

tør for drikkevand, da ejendommen er beliggende i sænkningsområdet. Rebild 

vand og spildevand vil sikre vandforsyningen til ejendommen ved at følge grund-
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vandsstanden tæt med pejlerør eller ved eventuel tilslutning til Støvring vand-

værks vandledning som er forholdsvis tæt på.   

 

På den baggrund accepterer Rebild Kommune, at Rebild Vand og Spildevand A/S 

sænker grundvandsstanden i forbindelse med etablering af spildevands- og 

regnvandsledninger samt regnvandssøer med de forudsætninger, der er beskre-

vet i materialet.  

 

Afgørelsen om at grundvandssænkning ikke kræver en tilladelse offentliggøres 

på Rebild Kommunes hjemmeside den 15. juli 2022. 

 

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 Fødevareklage-

nævnet 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 Klageportalen 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 virksomheder og foreninger. Gebyret betales med betalingskort eller 

indbetalingskort til Miljø- 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 anmod-

ning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videre-

sender herefter anmodningen til Miljø- og fødevareklagenævnet, der træffer af-

gørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

 

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen på Rebild Kommunes hjemmeside, og 

fristen udløber den 12. august 2022. 

 

En klage har ikke opsættende virkning i dette tilfælde, men udnyttelsen af afgø-

relsen sker på eget ansvar, da Miljø- og Fødeklagenævnet kan ændre afgørelsen. 

 

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, er I meget velkomne til at kontakte under-

tegnede. 

 

 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Med venlig hilsen 

Mark Bech Højfeldt 

Civilingeniør 

 

Kopi 

Danmarks Naturfredningsforening, dnrebild-sager@dn.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, himmer-

land@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk 

Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk 

Region Nordjylland – jordforurening, region@rn.dk 

Ejer af jorden, Hybel Nord A/S, info@hybelhuse.dk 

Rådgiver Envidan, Mads, mkj@envidan.dk 

Rebild Vand og spildevand, Michael, mgj@rebildforsyning.dk 

Ejer af Ny Kærvej 14, flemming@mosen.dk 
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Bilag: Kort med sænkning af grundvand (lysegrøn polygon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


