
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Vesthimmerlands Kommune ▪ Vestre Boulevard 7 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ www.vesthimmerland.dk 

 

Revideret tilladelse til midlertidig grundvandssænkning 

Efter aftale med ansøger tilbagekaldes tilladelsen af 12. marts 2021 og erstattes af denne tilladelse. 
 
Vesthimmerlands Kommune giver hermed tilladelse til midlertidigt at sænke grundvandstanden på 
Seminarievej 22, 9681 Ranum i forbindelse med etablering af et regnvandsbassin 
 
Afgørelsen er truffet med hjemmel i Vandforsyningslovens

1
 § 26 

1. Tilladelsen gives på følgende vilkår 

 

a. Grundvandssænkningen skal udføres i overensstemmelse med det indsendte projekt 
 

b. Tilladelsen er gyldig indtil 30. november 2021 
 

c. Indvindingen må højest udgøre 100.000 m
3
. 

 
Der må højest indvindes 25 l/s. Anlæggets pumpekapacitet må kun ændres efter godkendelse 
fra kommunen. 

 

d. Den oppumpede vandmængde skal måles, og indberettes til kommunen ved projektets 

afslutning 

 

e. Det kræver en særskilt udledningstilladelse til afledning af det oppumpede vand, hvis det skal 

afledes til bækken. 
 

f. Der skal laves en rende øst for regnvandsbassinet som vist på tegningen fra 25. februar 2021, 

og med de dimensioner som fremgår af tegningen 
 

Rende skal konstant være vandfyldt, mens grundvandstanden sænkes 
 

g. Der skal etableres en pejleboring ca. 5 m øst for renden med kontakt til det terrænnære 

grundvandsmagasin. 
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 LBK 118 af 22. februar 2018 – Lov om vandforsyning m.v. 

Dato: 24. marts 2021 

 

Teknik- og Økonomiforvaltning 

Frederik IX's Plads 1 

9640 Farsø 

 

Sagsnr.:  

09.04.00-P19-1-21 

 

Bastian Egede Jensen 

Telefon: 99 66 71 08 

Mail: beg@vesthimmerland.dk 

 

  

Vesthimmerlands Forsyning 
Stengårdsvej 33 
9670 Løgstør 
 
Sendt til: ars@vhforsyning.dk  

mailto:ars@vhforsyning.dk
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h. Pejleboringen skal pejles inden grundvandssænkningen igangsættes, og derefter mindst 1 

gang dagligt. Resultaterne skal noteres, og indberettes til kommunen. 
 

i. Hvis pejlingerne viser, at vandspejlet i mosen falder, skal kommunen kontaktes. 
 

Hvis der er en væsentlig sænkning af vandspejlet udover sæsonvariation, skal 

grundvandssænkningen straks standses. 
 

j. Der skal etableres en landmålerstok i Ranum Bæk umiddelbart nedstrøms for 

grundvandssænkningen. 
 

k. Før opstart af grundvandssænkningen skal vandspejlet i bækken markeres på 

landmålerstokken med en strip. 
 

l. Vandspejlet i bækken skal kontrolleres daglig ved landmålerstokken. Hvis der er en væsentlig 

reduktion af vandspejlet udover sæsonvariationen, skal grundvandssænkningen straks 

standses og kommunen kontaktes. 

 

m. Tilladelsen kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forudsætninger, som lå til 

grund for afgørelsen, viser sig urigtige eller ændres væsentligt. 
 

2. Sagsfremstilling 
I forbindelse med separatkloakeringen af Ranum skal der etableres et regnvandsbassin ved 
Seminarievej 22. Da der er højtstående grundvand i området har Vesthimmerlands Forsyning søgt om 
tilladelse til midlertidig at sænke grundvandstanden. 
 
Grundvandsstanden forventes sænket med 3-5 m.u.t., hvilket potentielt kan påvirke mosen øst for 
regnvandsbassinet. For at modvirke en eventuel påvirkning af mosen, skal der etableres en vandfyldt 
rende øst for grundvandssænkningen, som kan fastholde grundvandspejlet i mosen. Renden holdes 
konstant fyldt med vand, og når sænkningstragten fra grundvandssænkningen når til renden, vil der 
bliver trukket vand fra den, mens grundvandspejlet på østsiden af renden fastholdes. 
 
Der er ca. 50 m fra regnvandsbassinet hen til den nærmeste af Ranum Vandværks indvindingsboringer.  
Boringerne er lokaliseret nord for Ranum Bæk, mens regnvandsbassinet er syd for bækken. Bækken 
fungerer således som en hydraulisk barriere mellem grundvandssænkningen og boringerne. Endvidere 
er vandværksboringerne filtersat i kote – 17 og dybere, mens grundvandspejlet ved regnvandsbassinet 
kun skal sænkes 3-5 m. Det vurderes derfor, at grundvandssænkningen ikke vil have nogen betydning 
for Ranum Vandværk. 
 

2.1. Screening for potentielt væsentlig indvirkning på miljøet 
Projektet er omfattet af kategori 10b (Anlægsarbejder i byzoner)og 10m (Indvinding af grundvand) i 
Miljøvurderingslovens Bilag II, og skal derfor screenes for potentiel væsentlig indvirkning på miljøet.  
 
Da grundvandssænkningen er en del af det samlede projekt med separatkloakering i Ranum, er der lavet 
en samlet VVM-screening for hele projektet. 
 
Der er 13. februar 2020 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt 
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2.2. Offentliggørelse 
Tilladelsen til midlertidig grundvandssænkning er 24. marts 2021 offentliggjort på kommunens 
hjemmeside. 

2.3. Erstatningsbestemmelser 
Ifølge vandforsyningslovens § 28 er den, for hvis regning eller i hvis interesse bortledning m.v. foretages, 
erstatningspligtig for skade, som voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, 
vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v. I mangel af enighed afgøres 
erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndighederne. 

3. Klage- og søgsmålsvejledning 
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
 
Afgørelsen kan påklages af enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, samt en 
række foreninger og organisationer.  
 
Hvis du vil klage 
Klagen skal indsendes inden 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen. 
 
Klagen indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via hjemmesiden Nævnenes Hus 
https://naevneneshus.dk/.  
 
Klagenævnet opkræver et gebyr for at behandle klagen, og taksten fremgår ligeledes af hjemmesiden. 
 
Hvis der kommer en klage 
Hvis vi modtager en klage, vil du blive orienteret. 
 
En klage over afgørelser efter Vandforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven har opsættende virkning. 
Bygge- og anlægsarbejde må derfor ikke igangsættes, hvis der indkommer en klage.  
 
Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt 
 
Søgsmål 
Hvis du ønsker at indbringe kommunens afgørelser for domstolene, skal sagsanlæg ske inden 6 
måneder fra offentliggørelsen af afgørelsen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bastian Egede Jensen 
Naturgeograf 
 

https://naevneneshus.dk/


 

 

Kopi til: 

 Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dnvesthimmerland-sager@dn.dk og vesthimmerland@dn.dk  

 Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk og 

himmerland@sportsfiskerforbundet.dk  

 Ranum Vandværk, ohaarbo@gmail.com  

 WSP Danmark, Mikael.Huber@wsp.com  
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