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ENDELIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND TIL DAMBRUG
Beliggenhed

Herningvej 45, Barde, 6920 Videbæk.

Ejend. reg. nr.

681-000096-8

Anlægsnr.

681-V60-0002-00

Boringer

DGU nr. 84.2623, UTM 482789 / 6217924
DGU nr. 84.2624, UTM 482706 / 6218095
DGU nr. 84.2625, UTM 482757 / 6218084

Omfang

Indvinding: 1.314.000 m3/år, 150 m3/time fra
boringer og 1.314.000 m3/år, 150 m3/time fra dræn.

Formål

Vandet skal anvendes i husholdning, til klækning og
opdræt af yngel samt almindelig dambrugsdrift.

Tilsyn

Tilsynsmyndighed er Videbæk kommune.

Tidsfrist

Denne tilladelse bortfalder den 1. november 2019.
Hvis indvindingen til den tid ønskes fortsat, skal der
inden tidsfristens udløb søges og opnås en fornyet
tilladelse.

Ringkjøbing Amt sender og modtager breve, dokumenter og andre informationer fuldt elektronisk via e-post og
websider. Læs mere på www.e.gov.dk/eDag. Adressen til Teknik og Miljø er: tm@ringamt.dk

Lovgrundlag
Denne tilladelse er givet i henhold til §§ 20-21 i lovbekendtgørelse nr. 130 af
26. februar 1999 om vandforsyning med senere ændringer, jfr.
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 3 af 4. januar 1980 om vandindvinding og
vandforsyning.
Ansøgning
Amtsrådet har modtaget Deres ansøgning om tilladelse til at indvinde
grundvand i husholdning, til klækning og opdræt af yngel samt almindelig
dambrugsdrift på Abild Dambrug.
Udtalelser indhentet af amtsrådet
Kommunalbestyrelsen har ingen bemærkninger til det ansøgte.
Amtsrådets afgørelse
Amtsrådet har vurderet, at indvindingen ikke vil påvirke omgivelsernes kvalitet
væsentligt.
Vilkår for tilladelsen
1.

Boringer må ikke ændres, udbedres eller erstattes af nye boringer, uden
det først er anmeldt til Ringkjøbing Amt, Teknik og Miljø.
Erstatningsboringer skal placeres inden for en afstand af 5 meter fra en
eksisterende boring.
Erstatningsboringer skal indrettes efter reglerne i Miljøministeriets
bekendtgørelse nr. 672 af 26. juli 2002 om udførelse og sløjfning af
boringer og brønde på land.

2.

Der skal monteres en timetæller på anlægget til at registrere anlæggets
driftstid, så de oppumpede vandmængder kan beregnes. Amtsrådet kan
til enhver tid bestemme, at målemetoden skal ændres.
De skal sende oplysning til kommunen om den indvundne vandmængde i
hvert kalenderår inden den følgende 1. februar.

3.

Et område indtil 5 meter fra enhver boring er fastsat som fredningsbælte i
medfør af miljøbeskyttelseslovens § 24. Der må ikke gødes, opblandes
eller bruges bekæmpelsesmidler i fredningsbæltet.
Opbevaring af bekæmpelsesmidler, herunder tømt emballage, samt
andre stoffer, der kan forurene grundvandet, er heller ikke tilladt i
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fredningsbæltet, jfr. lov om miljøbeskyttelse og lov om kemiske stoffer og
produkter.
4.

Driften af anlægget må ikke genere naboer.

5.

Denne tilladelse må ikke resultere i et højere foderforbrug end fastsat
efter dambrugsbekendtgørelsen af 5. april 1989, eller meddelt i en
miljøgodkendelse efter 5. april 1989.

6.

Udover ovennævnte vilkår gælder de vilkår, der står på tilladelsens side
1.

Tilsidesættes de stillede vilkår, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning,
jfr. vandforsyningslovens § 34.
Erstatningsregler
Som ejer af anlægget er De erstatningspligtig for skader, der under anlæggets
udførelse og drift voldes i bestående forhold ved ændring af
grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer, jfr.
vandforsyningslovens § 23.
Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af
Taksationsmyndighederne.
Klagevejledning
Denne afgørelse kan De eller andre interesserede klage over til
Miljøstyrelsen. Eventuel klage sendes til Ringkjøbing Amt, Teknik og Miljø,
Postbox 154, 6950 Ringkøbing. Klagen vil herfra blive sendt videre.
Klagen skal være amtet i hænde senest 4 uger efter, at dette brev er
modtaget. De vil herfra få besked, hvis andre klager over afgørelsen.
Bilag
1.

Kortbilag 1:25.000.

Med venlig hilsen

Tage Rasmussen
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Kopi sendt til:
Videbæk Kommune, raadhus@videbaekkom.dk
Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K, mst@mst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen i Videbæk Kommune.
Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsåesgade 1, 7100 Vejle.
Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K.
Embedslægeinstitutionen for Ringkjøbing Amt.
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