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Tilladelse til midlertidig nedsivning af oppumpet grundvand (Vestlige etape – Binderup til 
Nørager) 

 

Rebild Kommune, Center Natur og Miljø meddeler hermed Rebild Vand og Spildevand A/S tilladelse til 
midlertidig nedsivning af oppumpet grundvand til de lokale mark- og vejgrøfter, som er placeret i nærhe-
den af det planlagte ledningstracé: Se bilag 2. 

 
Tilladelsen omfatter maksimalt de ansøgte vandmængder, som er beskrevet i bilag 1, afsnit 4.1.  
Grundvandssænkningen foregår i forbindelse etablering af trykledning fra Aars til Tobberup og vil foregå i 
perioden primo april 2023 til primo 2024. 
 
Tilladelsen er midlertidig og meddeles i henhold § 19, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven1 samt § 44 stk. 1 i 
Spildevandsbekendtgørelsen2. 
 
Tilladelsen er givet på basis af det ansøgte og under forudsætning af at nedenstående vilkår overholdes. 
 
Tilladelsens vilkår 
 

1. Tilladelsen er gældende fra 13. marts 2023 til og med den 1. juni 2024. Herefter ophører tilladel-
sen uden yderligere varsel. 

 
2. Hvis der opstår behov for at forlænge tilladelsens gyldighed, skal ansøger hurtigst muligt kontak-

te Rebild Kommune herom. 
 

3. Tilladelsen omhandler udelukkende nedsivning af oppumpet grundvand, som beskrevet i ansøg-
ningen (se projektbeskrivelsen). Tilladelsen tager ikke stilling til andre projekter relateret til 
nedsivningen. 

 

 

1 Lovbekendtgørelse nr. 5 af 03/01/2023 (Miljøbeskyttelsesloven) 
2 Bekendtgørelse nr. 1393 af 21/06/2021 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 
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4. Udledningen og den udledte vandmængde skal være i overensstemmelse med det ansøgte (se bi-
lag 1, afsnit 4.1.), således der udelukkende gennemføres en nedsivning af det oppumpede 
grundvand i mark- og vejgrøfter.  

 
5. Der må ikke foregå afstrømning til vandløb. 

 
6. Tilladelsen forudsætter, at ansøger forinden nedsivningens opstart sikrer sig, at lodsejer af den 

matrikel, hvorpå nedsivningen vil ske, er indforstået hermed. 
 

7. Der må ikke foretages tilsætning af nogen art til det oppumpede grundvand, inden det nedsives. 
 

8. Det oppumpede grundvand skal nedsives, så det ikke medfører overfladisk afstrømning til andre 
arealer, end det aftalte.  

 
9. Nedsivningen må ikke medføre overfladisk afstrømning til vejarealer, eller på anden vis være til 

gene for omkringboende eller trafik. 
 

10. Forinden nedsivning gennemføres, skal ansøger sikre sig, at der ikke er kortlagt jordforurening på 
det pågældende areal. 

 
11. Hvis der under nedsivningen konstateres eller opstår mistanke om forurening af jord og/eller 

grundvand, skal nedsivningen straks standses og miljøvagten kontaktes via alarm 112. 
 

12. Nedsivningen må først genoptages, når Rebild Kommune har vurderet sagen og givet lov til gen-
optagelse. 

 
13. Der skal føres regelmæssigt – og i starten dagligt – tilsyn med nedsivningspunktet og gribes ind, 

hvis der sker erosion eller udledning af uønskede stoffer.  
 

14. Efter endt nedsivning skal alle eventuelle synlige aflejringer fjernes og eventuelle strømrender 
udjævnes. Alt fjernet materiale skal bortskaffes efter gældende regler. 

 
15. Der skal etableres en anordning, der gør det muligt at registrere den udledte eller oppumpede 

mængde grundvand. Hvis vandmængden nærmer sig den maksimale vandmængde anført i vilkår 
4, skal Rebild Kommune kontaktes med henblik på en revurdering af denne tilladelse. 
 

16. Et eksemplar af denne midlertidige nedsivningstilladelse skal udleveres til alle relevante medar-
bejdere, der arbejder med grundvandssænkningen. Et eksemplar skal til enhver tid være tilgæn-
geligt på selve arbejdsstedet. 
 

 
Generelle oplysninger  
 
Hvis der ønskes ændringer i forhold til det oplyste, skal det forinden meddeles Rebild Kommune, Center 
Natur og Miljø. Det gælder for eksempel ved ændring af oppumpet mængde, udledningshastighed, ud-
ledningstidspunkt, m.v.  
 
Hvis de i tilladelsen beskrevne forhold ændres væsentligt, kan det føre til bortfald af denne tilladelse. 
Rebild Vand og Spildevand A/S skal i så fald indsende en ny ansøgning om tilladelse til midlertidig 
nedsivning af oppumpet grundvand.  
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Rebild Kommune, Center Natur og Miljø kan i henhold til § 20 i miljøbeskyttelsesloven3 ændre vilkår fast-
sat i den nærværende midlertidige nedsivningsstilladelse, hvis myndigheden skønner, at anlægget ikke 
fungerer miljømæssigt forsvarligt, vilkårene anses for utilstrækkelige og/eller uhensigtsmæssige, eller 
forhold i recipienten eller renere teknologi på området taler herfor.  
 
 
Beskrivelse af sagen  
 
Rebild Kommune modtog den 22. december 2022 en ansøgning om tilladelse til midlertidig grundvands-
sænkning, samt tilladelse til nedsivning af oppumpet grundvand. Efterfølgende er der 9. marts 2023 
modtaget supplerende materiale. 
Grundvandssænkningen foregår i forbindelse med etablering af et ca. 9 km langt ledningstracé fra Bin-
derup til Nørager. 
  
 
Natur og Habitatvurdering  
Projektområdet ligger ca. 5-6 km fra nærmeste Natura 2000 område (Natura 2000 område nr. 30, Lovns 
Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk). Det vurderes, pga. afstanden, 
at grundvandssænkningen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af arter og naturtyper indenfor Natu-
ra 2000 området. 
 
En række dyr omfattet af naturbeskyttelseslovens § 29a og habitatdirektivets bilag IV kan have levested, 
fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Rebild Kommune er ikke bekendt med kon-
krete forekomster af bilag IV arter i umiddelbar nærhed af arealet, og projektet vurderes ikke at beskadi-
ge eller ødelægge arternes yngle- eller rasteområder. 
 
Der er flere § 3 beskyttet vandløb og tilstødende § 3 beskyttet eng og mose i området. Projektet vurde-
res ikke at medføre tilstandsændringer i strid med beskyttelsen eller at være til hinder for, at vandløbet 
kan opnå sit miljømål (god økologisk tilstand) når der slet ikke sker sænkning af grundvandet, men i 
stedet bliver spildevandsledning etableret som en styret underboring uden behov for grundvandssænk-
ning.  
 
 
Miljøvurdering 
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter4, skal det for pro-
jekter, som tilvejebringes i henhold til lovgivning og af offentlige myndigheder klarlægges, hvorvidt der 
skal foretages en miljøvurdering af den pågældende plan. 

I forbindelse med udarbejdelse af tilladelse til midlertidig nedsivningstilladelse er der udarbejdet en scre-
ening for miljøvurdering. Screeningen findes i bilag: Miljøscreening. 

Rebild Kommune vurderer, at den midlertidige nedsivningstilladelse fastlægger rammerne for anvendelse 
af flere mindre områder på lokalt plan. Kommunen har konkluderet, at den midlertidige nedsivningstilla-
delse ikke vil have en sådan indvirkning på miljøet, at der skal foretages en egentlig miljøvurdering efter 
lovens § 21. 

 
 
 
  

 
3 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 5 af 03/01/2023 (Miljøbeskyttelsesloven).   
4 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 03/01- 
2023. 
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Klagevejledning  
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
 
Klagen skal indgives inden den 11. april 2023.  
 
Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du log-
ger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rebild Kommune via 
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksom-
heder, organisationer og offentlige myndigheder.  
 
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Rebild Kommune. Hvis Rebild Kommune fastholder 
afgørelsen, sender Rebild Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får be-
sked om videresendelsen. 
  
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre 
du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Kla-
geportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender 
herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne 
for at blive fritaget på www.nmkn.dk. 
 
Aktindsigt  
Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen jf. 
forvaltningslo-ven5, offentlighedsloven6 og lov om aktindsigt i miljøoplysninger7. 
 
Offentliggørelse  
Afgørelsen offentliggøres på Rebild Kommunes hjemmeside, www.rebild.dk fra den 13. marts 2023. 

 
 
 

 
Med venlig hilsen  
 
Troels Madsen  
Spildevandsmedarbejder  
 
 
Bilag: Der henvises til Rebild Kommunes tilladelse til midlertidig grundvandssænkning.  

 
  

 
 
 

 
 
Kopi til:  
Rebild Vand og Spildevand A/S, forsyning@rebildforsyning.dk  
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, senord@sst.dk  
Greenpeace, hoering.dk@greenpeace.org  
Danmarks Naturfredningsforening, dnrebild-sager@dn.dk  
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk og himmer-
land@sportsfiskerforbundet.dk  

 
5 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, bekendtgørelse af forvaltningsloven   
6 Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen   
7 Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017, bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger   

http://www.nmkn.dk/


Side 5 af 5

Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk  
Lindenborg Å Sammenslutningen, jhylling@gmail.com  
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  
Dansk Fritidsfiskerforbund att. Arne Rusbjerg, teamstr@gmail.com  
Dansk Ornitologisk Forening (DOF), rebild@dof.dk  
Aktive fritidsfiskere i Danmark, afid@aktivefritidsfiskere.dk og stormyleif@gmail.com. 
Envidan, Att.: Jonas Press Vieland, (jpn@envidan.dk) 
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