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Tilladelse til at indvinde vand til støvdæmpning 

 

Kære Helle Ryel 

 

Du har ved Region Sjælland søgt om tilladelse til råstofgravning på en del af 

din ejendom. 

 

I den forbindelse har du også søgt om tilladelse til at grave et hul til 

grundvandsspejlet i graven, så der kan indvindes vand til støvdæmpende 

tiltag i og ved råstofgraven. Du forventer at skulle bruge 3000 m3 vand om 

året til formålet. 

 

Du har søgt om lov til at tilsætte et støvbindende middel til vandet. 

 

Du får af Lejre Kommune lov til at grave et bassin/hul til 

grundvandsspejlet i råstofgraven og indvinde vand derfra til 

støvdæmpning 

 

Lejre Kommune giver tilladelsen i henhold til vandforsyningslovens § 20. 

 

Du må indvinde op til 3000 m3 vand om året. Følgende vilkår gælder: 

 

 

• Tilladelsen udløber samtidig med planen for efterbehandlingen et år 

efter gravningens ophør, hvilket vil sige senest den 3. november 2031. 

 

• Formålet med indvindingen fra bassinet er støvbekæmpelse i 

grusgraven og på tilkørselsvejen. 

 

Lejre Kommune 

Møllebjergvej 4 

4330 Hvalsø 
T 4646 4646 

F 4646 4615 

H www.lejre.dk 
 

Center for Teknik & Miljø 

Tue Steffensen 
46464953 

tuste@lejre.dk  

 
Dato: 3. november 2020 
J.nr.: 20/1267  
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• Vandindvindingen fra bassinet må ikke overstige 3.000 m3 om året. 

Den indvundne vandmængde skal registreres med vandmåler, 

timetæller eller lignende. 

• Indvindingsmængden for det foregående kalenderår (1. januar – 31. 

december) skal indberettes digitalt en gang om året, senest den        

1. februar til CTM@lejre.dk. 

 

• Der må ikke tilsættes støvbindende midler til det vand, der anvendes 

til støvdæmpende tiltag i råstofgraven. 

 

 

Lejre Kommunens vurdering 

Vi mener ikke, at vandindvindingen vil påvirke det vandhul, hvor der er løgfrø 

og heller ikke det vandhul, hvor du efter aftale gør klar til, at der kan leve 

løgfrø 

 

Vi vurderer, at du ikke skal have lov til at tilsætte et støvbindendende middel 

til det vand, der skal anvendes til støvdæmpende tiltag i råstofgraven. Det er 

vores vurdering, at der vil være begrænset biologisk aktivitet i jorden til at 

nedbryde midlet. Selv om der ikke er drikkevandindvindingsinteresser i 

området, mener vi, at grundvandet skal beskyttes alligevel. Desuden ligger 

der mod vest er et Natura 2000 område langs kystskrænten, der skal 

beskyttes. Grundvandet under graven når på et tidspunkt derud. 

 

Offentliggørelse af beslutningen 

Vi skriver på Lejre Kommunes hjemmeside, at du har fået lov til at indvinde 

vand til støvdæmpende tiltag i grusgraven. 

Vi sender kopi af tilladelsen til visse klageberettigede organisationer. 

 

Tilladelsen kan påklages 

Tilladelsen fra Lejre Kommune kan påklages. Vi har vedlagt en 

klagevejledning som bilag 2. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Tue Steffensen 

Grundvandsmedarbejder 

 

 

Bilag 1: Oversigtskort over, hvor der ønskes indvundet grus de næste 10 år.   

Bilag 2: Klagevejledning 

mailto:CTM@lejre.dk
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Bilag 1  

 

Oversigtskort over, hvor der ønskes indvundet grus de næste 10 år 
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Bilag 2 

 

Klagevejledning, søgsmål, aktindsigt 

Afgørelse efter vandforsyningsloven kan påklages til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. 

 

Klagefrist 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 

offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

 

Din klage skal være indgivet senest den 1. december 2020. 

 

Hvordan klager du? 

Hvis du ønsker at klage, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via 

Klageportalen, www.naeveneshus.dk. 

 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet 

afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 

Klageportalen. 

 

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i 

Klageportalen. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 

kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis 

du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 

begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 

Myndigheden videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som 

træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Klageberettigede 

Afgørelse efter vandforsyningsloven kan påklages af: 

o Miljøministeren 

o enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en 

nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 

o landsdækkende foreninger og organisationer, der som 

hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen 

af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på 

betingelse af 

▪ at foreningen eller organisationen har vedtægter eller 

love, som dokumenterer dens formål, og 

▪ at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 

100 medlemmer. 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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Søgsmål 

Hvis ansøger vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 

måneder fra endelig afgørelse. 

 

Aktindsigt 
Vi gør opmærksom på, at alle har mulighed for at få aktindsigt i denne sag1. 

 

 

                                           

 

 

 
1 Offentlighedsloven nr. 606 af 12. juni 2013, Forvaltningsloven nr. 571 af 19. 

december 1985 (jf. lovbek.nr.433 af 22.april 2014), og Lov om aktindsigt i 

Miljøoplysninger nr. 292 af 27. april 1994 (jf. lovbek.nr.980 af 16. august 2017) 
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