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1 Ansøgning 
Den 2. december 2020 modtog Struer Kommune ansøgning om tilladelse til indvinding af 
grundvand til havevanding fra boring DGU nr. 53.1818. Der er ansøgt om en samlet ind-
vindingsmængde på 1.000 m3/år.   
 
Boringen har indtil for nyligt fungeret som drikkevandsboring til ejendommen på adressen. 
Ejendommen er nu tilsluttet alment vandværk og ønsker i den forbindelse at bibeholde 
boringen til havevanding. Struer Kommune har kendskab til, at der har været foretaget 
analyser af drikkevandet fra boringen tilbage til 1995.  
 

2 Afgørelse 
 
Ud fra ansøgning og den miljøtekniske beskrivelse og vurdering, meddeler Struer Kommu-
ne hermed tilladelse til indvinding af grundvand1 til havevanding, jævnfør nedenstående.  
 
Struer Kommune har vurderet at indvinding fra boring med DGU nr. 53.1818 ikke vil påvir-
ke omgivelsernes kvalitet væsentlig i forhold til den nuværende tilstand, og at vandforsy-
ningsanlægget kan benyttes til vanding af have. Der må indvindes 1.000 m3/år fra borin-
gen.  
 
Relevante kriterier, der skal anvendes ved vurdering af, om et anlæg kan få væsentlig ind-
virkning på miljøet er behandlet i afsnittet om ”Miljøteknisk beskrivelse og vurdering”. Stru-
er Kommune har vurderet at det ansøgte ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og har 
derfor truffet afgørelse om ikke VVM-pligt2 i selvstændig afgørelse.  
 
Tilladelsen erstatter tidligere tilladelser til vandindvinding fra boringen. 
 

3 Stamdata  
Ejer Brian Uhrbrand, Makholmvej 47, 7600 Struer. 
 
Formål  Havevanding 
 
Boring DGU nr. 53.1818 
 
Borings beliggenhed Makholmvej 47, 7600 Struer, se kort på forsiden. 

UTM 32 Euref89 x;y: 471.395; 6.264.738 
 
Omfang 1.000 m3/år  
 
Tidsfrist Denne tilladelse bortfalder den 4. maj 2026. Hvis indvindingen til 

denne tid ønskes fortsat, skal der inden tidsfristens udløb søges 
om og opnås en fornyet tilladelse. 

 

 
1 § 20 i Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. (LBK 2020-10-09 nr. 1450) 
2 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK 2020-
06-25 nr. 973) 
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4 Generelle regler og vilkår 
 

1. Der må indvindes 1.000 m3/år fra boring med DGU nr. 53.1818 til havevanding.  
 

2. Tilladelsen udløber d. 4. maj 2026.   
 

3. Et område på mindst 5 meter fra enhver boring er fastsat som fredningsbælte3.  
 
Der må ikke gødes eller opblandes gødning i fredningsbæltet, og der må ikke 
opblandes eller bruges bekæmpelsesmidler i fredningsbæltet.  
 
Der må ikke bygges eller opføres andre anlæg i fredningsbæltet. 

 
4. Boringen må ikke ændres, udbedres eller erstattes af nye boringer, med mindre 

Struer Kommune har givet tilladelse til det. 
 

5. Boringen må under ingen omstændigheder tilkobles ejendommens øvrige vandfor-
syningsledninger. 

 
6. Driften af anlægget må ikke genere naboer. 

 
7. For at undgå skader, når der ryddes sne og slås græs, gælder følgende regel: 

 
Hydranter, ventiler og rørledninger, der placeres nærmere end 4 meter fra grænsen 
mellem mark og vejareal, må ikke rage op over terræn. 

 
Vejmyndigheden kan dispensere fra denne afstandsregel. 

 
Særlige byggelinjepålæg kan være tinglyst på ejendommen, I tvivlstilfælde – spørg 
vejmyndigheden. 

 
8. Hvis boringen ønsker anvendt til et andet formål end formålet i denne tilladelse, skal 

man have tilladelse af kommunen hertil, inden man påbegynder den nye anvendel-
se4. 

 
9. Hvis boringen ikke længere ønskes anvendt eller boringen ikke længere er i drift, 

skal dette straks meddeles Struer Kommune, og boringen skal hurtigst muligt sløj-
fes efter Miljøministeriets gældende regler for sløjfning af boringer og brønde på 
land. 

 
10. Der skal ikke laves målinger i nærliggende boringer, vandløb eller naturområder i 

forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvir-
ker natur eller vandløb negativt, kan Struer Kommune begrænse indvindings-
mængden og/eller den maksimale ydelse5. 

 

 
3 § 24 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK 2019-11-25 nr. 1218) og §9 stk. 4 i Bekendtgørelse om 
udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land (BEK 2013-10-28 nr. 1260) 
4 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. (LBK 2020-10-09 nr. 1450) 
5 § 16, stk. 1, nr. 6 i Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning (BEK 2019-04-26 nr. 470). 
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11. Tilsidesættes de opstillede vilkår og generelle regler, kan tilladelsen tilbagekaldes 
uden erstatning6. 

4.1 Udbedring af boring DGU nr. 53.1818  
12. Forerøret skal afsluttes minimum 20 cm over tørbrøndens bund eller minimum 50 

cm over naturligt terræn.  
 

13. Tørbrønden skal afsluttes minimum 20 cm over terræn.   
 

14. Tørbrønden skal have tæt og aflåseligt låg. 
 

15. Tørbrønden skal være tæt og ryddelig. Der må ikke stå vand i tørbrønden.  
 

16. Samlinger og rørgennemføringer skal være tætte 
 

17. Forerøret skal være forsynet med en pejlestuds  
 

18. Der skal være monteret en måler på anlægget. Kommunen kan til enhver tid be-
stemme, at målemetoden skal ændres. Der skal i slutningen af hvert kalenderår af-
læse den oppumpede vandmængde. Oplysningerne om den oppumpede vand-
mængde sendes til Struer Kommune, Plan og Miljø inden den følgende 1. februar.  
 

19. Udbedring af boring med DGU nr. 53.1818 skal ske inden for 6 måneder efter tilla-
delsen er givet.  

4.2 Erstatningsregler 
20. Som ejer af anlægget er du erstatningspligtig for skader, der under anlæggets ud-

førelse og drift voldes i bestående forhold ved ændring af grundvandsstanden i 
vandløb eller vandstanden i søer7. 

 
21. Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af Tak-

sationsmyndighederne. 
 

5 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering 

5.1 Samlet vurdering 
Struer Kommune vurderer ud fra nedenstående, at indvindingen af grundvand er 
miljømæssig forsvarlig, og at den tilladte indvindingsmængde ikke vil påvirke omgivelser-
nes kvalitet i nævneværdig grad, hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre indvin-
dinger. 
 
Der er ingen forhold, der taler for at begrænse tilladelsens løbetid på 5 år. Tilladelsen er i 
overensstemmelse med de retningslinjer som fremgår af Struer Kommunes Vandforsy-
ningsplan 2013-2022, Plandel.  
 
Struer Kommune har konstateret at boringen ikke lever op til gældende krav, hvorfor der er 
stillet vilkår om udbedring af anlægget. 

 
6 §34 i Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. (LBK 2020-10-09 nr. 1450) 
7 §23 i Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. (LBK 2020-10-09 nr. 1450) 
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Nedenfor har Struer Kommune vurderet at indvinding fra boring med DGU nr. 53.1818 ikke 
vil påvirke omgivelserne væsentligt, hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre ind-
vindinger. 

5.2 Oplysninger om anlægget 
Anlægget består af boring med DGU nr. 53.1818. Der ansøges om en årlig indvindings-
mængde på 1.000 m3. Der ansøges som indvinding til vanding af have. 
 
Der er kendskab til at der er sket indvinding fra anlægget minimum siden 1995. Der findes 
ingen data om boringen, men boringen er placeret i gammel muret brønd. Nuværende ejer 
oplyser, at den tidligere ejer har oplyst, at boringen er 8 meter dyb. Omkringliggende bor-
inger indvinder vand fra hhv. 21 og 23 meter under terræn. Det er derfor også sandsynligt 
at denne boring indvinder fra samme dybde.  
 
Der er foretaget tilsyn med anlægget den 6. april 2021. Boringer med DGU nr. 53.1818 
lever ikke op til gældende regler, hvorfor der stillet vilkår om udbedring af boringen. 
 
Der er ansøgt om en tilladelse til at indvinde 1.000 m3/år. Boringen har indtil for nyligt væ-
ret benyttet som drikkevandsboring forsynende ejendommen Makholmvej 47. Ejendom-
men forsynes nu af alment vandværk, men ønsker at bibeholde boringen til havevandings-
brug.  
 
Formålet med indvindingen af grundvand er vanding af have. Da der ikke kræves vanda-
nalyse fra en boring til vanding af have, gøres der opmærksom på, at vandkvaliteten kan 
være forringet. 

5.3 Geologisk/hydrogeologisk vurdering af området 
Geologisk set er boringen placeret i et morænelandskab fra Weichel. Jordartskort fra 
GEUS beskriver, at de overfladenære jordarter består af smeltevandssand eller moræne-
ler.  
 
Da der ikke findes en borerapport for boring med DGU nr. 53.1818 benyttes de tre nær-
meste boringer til at beskrive den lokale geologi. Alle boringerne er beliggende inden for 
250 meter fra havevandingsboringen.  
 

 
Figuren viser boreprofil for de nærmest beliggende boringer til boring med DGU nr. 53.1818. Profilet går fra 

nord mod syd. Beige: silt, orange: ler, rød: sand.  
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Profiler fra de omkringliggerne boringer viser at den terrænnære geologi øverst består af et 
sand- eller siltlag med en tykkelse på mellem 5-8 meter. Herefter følger et lerlag på ca. 12 
meter, efterfulgt at et sandlag. Boring med DGU nr. 53.196 og DGU nr. 53.507 indvinder 
fra dette sandmagasin. Boring med DGU nr. 53.187 indvinder fra et dybereliggende sand-
magasin.  
 
Dybden på boring med DGU nr. 53.1818 kendes ikke. En tidligere ejer af ejendommen har 
oplyst at boringen skulle være 8 meter dyb. Sammenholdt med boreprofilerne svare dette 
til at boringen er filtersat i ler eller på grænsen mellem sand og ler. Det er derfor i stedet 
antaget et boringen indvinder fra det samme sandmagasin som boring med DGU nr. 
53.196 og DGU nr. 53.507. Grundvandet i disse to boringer træffes i kote 2 og -2.  
 
Det vurderes, at der indvindes fra et regionalt grundvandsmagasin. Det terrænnære 
grundvand træffes omkring kote 5. Der er en opadrettet grundvandsgradient, omkring 12 
meter ler og en potentialeforskel på 3-7 mellem det terrænnære grundvand og indvin-
dingsmagasinet. Det vurderes, at der ikke er nogen hydraulisk kontakt af betydning mellem 
indvindingsmagasinet og overfladevand/terrænnært grundvandvand.  
 
Grundvandsstrømningen i magasinet er vest-nordvest ud mod Limfjorden.  
 
Nedbøren i Struer Kommune er beregnet til gennemsnitligt 933 mm/år, som gennemsnit 
over årene fra 2011 til 2020. Dette vand fordeles mellem vandløb, vådområder og grund-
vandet. Den årlige grundvandsdannelse er ud fra MiljøGIS bestemt til 550 mm i indvin-
dingsmagasinet (terrænnært magasin). Der er søgt om en indvindingsmængde på 1.000 
m3/år til vanding af have. Det grundvandsdannende opland er bestemt til 7,6 km2. Med en 
indvindingstilladelse på 1.000 m3/år, vil den samlede udnyttelse af indvindingsmagasinet 
være 7,7 %. Dette er mindre end de anbefalede 30 % for at opnå det kvantitative miljø, for 
en bæredygtig grundvandsressource. 
 
Når der pumpes fra boringen, vil der dannes en sænkningstragt. Udbredelsen af sænk-
ningstragten vil afhænge af hvor lang tid, der pumpes og magasinet ydeevne. Der er op-
stillet en model for sænkningens størrelse og udbredelse. Dette er gjort ved at opstille en 
model for både boring med DGU nr. 53.196 og DGU nr. 53.507. I de to boringer er der så 
indsat en indvinding på 1.000 m3 for at kunne bestemme hvilken påvirkning denne indvin-
dingsmængde vil bidrage til. Der er lavet beregninger, der tager udgangspunkt i at der 
pumpes maksimal ydelse, indtil tilladelsen er opbrugt. Under disse forudsætninger vil 
sænkningstragten brede sig hhv. 4,6 og 7,2 km væk fra boringerne. Der opnås en ureali-
stisk høj udbredelse af sænkningstragten i indvindingsmagasinet grund det beskyttede 
lerlag. Det betyder at grundvandet i højre grad vil strømme til boringen fra fjerne dele af 
magasinet i højre grad end at sive ned gennem leret.  
 
Der er inden for kort afstand til boringen flere hydrauliske barriere, herunder to vandløb 
inden for 450 meter. En mere realistisk påvirkningsradius vil derfor være omkring 500 me-
ter.  
 
Boringen er placeret udenfor områder med særlig drikkevandsinteresse OSD, udenfor ind-
vindingsopland til almene vandværker og boringsnære beskyttelsesområder BNBO. Borin-
gen er placeret indenfor område med drikkevandsinteresse.  
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5.4 Omkringliggende boringer 
Der findes mange aktive boringer i området, dog primært markvandingsboringer. De nær-
meste boringer er beskrevet i afsnittet ovenfor, da det er disse der er benyttet til at opbyg-
ge en geo- og hydrologisk forståelse for området. Boring med DGU nr. 53.187 har tilladel-
se til at indvinde 55.000 m3/år, boring med DGU nr. 53.196 har tilladelse til at indvinde 
50.000 m3/år og boring med DGU nr. 53.507 har tilladelse til at indvinde 36.000 m3/år. Ind-
vinding af 1.000 m3/år er derfor lille i forhold til andre indvindinger i lokalområdet, og det 
kan derfor her argumenteres for, at en indvinding på 1.000 m3/år er lavere end den usik-
kerhed der er på de modeller der opstilles. Herunder høre også, at det er sjældent den 
fulde tilladelse udnyttes for disse tre markvandingsboringer.  
 
Der er opstillet to modeller til beregning af sænkning og påvirkning af natur. Den ene mo-
del tager udgangspunkt i at der indvindes 1.000 m3/år fra boring med DGU nr. 53.196 og 
den anden, at der indvindes 1.000 m3/år fra boring med DGU nr. 53.507. Der er beregnet 
sænkning i punktet hvor boring med DGU nr. 53.1818 er placeret i begge modeller. Her 
beregnes en lokal sænkning i indvindingsmagasinet på hhv. 6 og 1 meter. Der beregnes 
så stor en sænkning da modellen tager udgangspunkt i at pumpen kører med fuld ydelse 
indtil tilladelsen, er opbrugt. Der opnås på denne måde en højere sænkning end hvad det 
konkrete forbrug vil tilføre. Det vurderes at der ikke er nogen væsentlig påvirkning af mu-
ligheder for at indvinde vand fra boring DGU nr. 53.1818, både hvad angår mængde eller 
kvalitet.  

5.5 Nærtliggende beskyttet natur og vandløb 
Indenfor påvirkningsradius på 500 meter ligger beskyttet mose, sø og eng (§3 beskyttet 
natur). Lidt længere væk end de 500 meter findes desuden flere beskyttede søer og over-
drev, samt beskyttet vandløb.   
 
Der er en beskyttet sø ved Makholmvej 37, denne betegnes nordlige sø, og der er to be-
skyttede søer ved Makholmvej 33, disse betegnes sydlige søer. Der er opstillet model til 
beregning af sænkning i søerne. Modellerne er de samme som ovenfor beskrevet, hvor 
den ene beskriver påvirkning ud fra de to boringer indvinder 1.000 m3 indtil tilladelsen er 
opbrugt.  
 
Beregninger viser, at hvis boring med DGU nr. 53.196 indvinder 1.000 m3 vil der ske en 
sænkning på 0,02 mm i de to sydlige søer og en sænkning på 0,03 mm i den nordlige sø. I 
denne boring står grundvandet i kote 2, mens det terrænnære grundvand i søerne træffes i 
kote 5,5-7. Der er således ingen forventet hydraulisk kontakt mellem vandet i søerne og 
indvindingsmagasinet.  
 
Beregninger viser, at hvis boring med DGU nr. 53.507 indvinder 1.000 m3 vil der ske en 
sænkning på 0,14 mm i de to sydlige søer og en sænkning på 0,09 mm i den nordlige sø. I 
denne boring står grundvandet i kote -2, mens det terrænnære grundvand i søerne træffes 
i kote 5,5-7. Der er således ingen forventet hydraulisk kontakt mellem vandet i søerne og 
indvindingsmagasinet. 
 
Det vurderes at lerlaget over sandmagasinet udgør en hydraulisk barriere således at søer-
nes tilstand ikke ændres. Det vurderes derfor at der ikke vil ske en ændring i påvirkning af 
natur i forhold til nuværende tilstand.   
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Nærmeste natura 2000 område nr. 28 ”Nissum Bredning” beliggende cirka 2 km fra projek-
tet. Området er Fuglebeskyttelses- og habitatområde. Det vurderes at Natrua2000-områ-
der ikke vil blive påvirket af projektet.  
 
Struer Kommune vurderer, at der ikke vil ske nogen ændringer af tilstanden i den §3 be-
skyttede natur, herunder også Natura 2000 områder, som konsekvens af indvindingen. 
 
Nærmeste beskyttede vandløb er Resen Bæk (610 meter vest for boring) og Hedegård 
Bæk (450 meter syd for boring).  
 
Struer Kommune har ovenfor vurderet, at der ikke sker nogen væsentlig påvirkning af 
overfladenær natur fra boringen, herunder også vandløb. Vandløbet opfylder sin målsæt-
ning, og har en god økologisk tilstand. Grundvandet i boringerne træffes i kote 2 og -2. 
Begge vandløb er beliggende i kote 2 og 5. Der kan derfor potentielt godt ske påvirkning af 
vandløbene. 
 
I den opstillede model til beregning af påvirkning af natur, er der også beregnet en påvirk-
ning af de to vandløb. Her er påvirkningen beregnet af de to vandløb på 1,2*10-6 l/s i Re-
sen Bæk og 2,3*10-6 l/s i Hedegård Bæk. Det er vurderes, at der begrænset hydraulisk 
kontakt mellem indvindingsmagasin og overfladevand, således at der ikke vil ske nogen 
væsentlig påvirkning af nogen vandløbene. 

5.6 Forureningskilder 
Fra boringen er der 130 meter til nærmeste kortlagte areal. Arealet er kortlagt på videns-
niveau 1 og er placeret nordvest for boringen. Arealet er kortlagt da der er en underjordisk 
dieselolietank på 2500 L og da ejendommen er forhenværende autoværksted. 
 
420 meter syd for boringen findes et V2-kortlagt areal. Arealet er kortlagt da det er tidligere 
losseplads for dagrenovation. Her er blandt andet konstateret forurening med calcium, hy-
drogencarbonat, kalium, jern, mangan og kulbrinter. Lossepladsen er vurderet til at udgøre 
en lav risiko for grundvandet. 
 
Kortlægningerne ligger sideværts i forhold til grundvandsstrømningen i både det terræn-
næregrundvand. Der er også et beskyttende lerlag over indvindingsmagasinet, der er vur-
deret til hydraulisk at adskille det terrænnære vand og indvindingsmagasinet. Derfor vurde-
rer Struer Kommune, at der ingen risiko er ved indvindingen i forhold til disse kortlægnin-
ger.  
 
Struer Kommune vurderer derfor, at der ikke skal ske nogle beskyttelsesforanstaltninger i 
forhold til det vand, der skal indvindes8.  

5.7 Habitatsafgørelse  
Påvirkning af internationale beskyttede naturområder og dyr. 
Det er et krav efter Habitatbekendtgørelsen (jf. § 7 og § 9 i Bek. nr. 408 af 01/05/2007), at 
forud for meddelelse af tilladelse til etablering af en ny vandforsyningsboring samt tilladel-
se til indvinding af grundvand foretages en vurdering af, om etableringen og indvindingen i 
sig selv, eller i forbindelse med andre projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væ-
sentligt.  
 

 
8 §§ 22-24 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK 2019-11-25 nr. 1218) 
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Indvindingsstedet ligger uden for internationalt naturbeskyttelsesområder. Der er 2 km til 
nærmeste Natura 2000-område, som er ”Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord 
og Agerø”. 
 
Struer kommune har på baggrund af indvindingsmængden, geologien og af afstanden til 
de internationale naturbeskyttelsesområder beregnet hvor meget indvindingen kan påvirke 
omgivelserne (se ovenfor), herunder også Natura-2000 områder. Struer Kommune vurde-
rer, at den meddelte tilladelse til indvinding af grundvand hverken alene eller i kumulation 
med andre projekter vil kunne påvirke internationale naturbeskyttelsesområder herunder 
arter på udpegningsgrundlaget og områdernes bevaringsmålsætning.  
 
Internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag IV-arter): 
Der fremgår yderligere af habitatbekendtgørelsen, at en tilladelse til vanding ikke kan 
meddeles, såfremt projektets gennemførelse kan 1) beskadige eller ødelægge yngle- eller 
rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdi-
rektivets bilag IV, litra a), eller 2) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirekti-
vets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.  
 
Følgende bilag IV-arter kan tænkes at forekomme i Struer kommune: 
 

spidssnudet frø 
stor vandsalamander  
markfirben  

strandtudse 
odder 

birkemus 
småflagermus 

 
Det vurderes at meddelte tilladelse til indvinding af grundvand ikke vil kunne påvirke disse 
arter eller beskadige eller ødelægge deres yngle- eller rasteområder. 
 

5.8 VVM-screening 
Ovenfor har kommunen vurderet, at indvindingen ikke vil have en væsentlig påvirkning af 
forureninger eller våd- og naturområder omkring boringen. Vurderingen har inddraget de 
relevante punkter i en VVM-screening. 
 
Der er truffet afgørelse om, at indvindingen er ikke VVM-pligtig9 i selvstændig VVM-scree-
ning i forbindelse med denne tilladelse. 
 

6 Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Afgørelsen offentliggøres den 4. maj 2021 på Struer Kommunes hjemmeside. 
 
Der er truffet afgørelse om ikke VVM-pligt i selvstændig afgørelse.  
 

6.1 Klagevejledning for vandforsyningsafgørelsen 
Afgørelse efter vandforsyningslovens § 20 kan i henhold til lovens §§ 75 og 77 påklages 
indtil 4 uger efter offentliggørelsen10.  

 
9 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK 2020-
06-25 nr. 973) 
10 Lov om vandforsyning (LBK 2018-02-22 nr. 118) 
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Fristen for at klage over afgørelsen er den 1. juni 2021. 
 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageporta-
len på https://mfkn.naevneneshus.dk/ , alternativ er det muligt at indgive klagen til portalen 
via www.borger.dk eller www.virk.dk. Yderligere vejledning om nævnets klagebehandling 
herunder gebyr, sagsbehandlingstid, retlige spørgsmål m.v. findes på klagenævnets 
hjemmeside https://mfkn.naevneneshus.dk/  
 
Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger. 
 
Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for dom-
stolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet. 
 

6.2 Aktindsigt 
Endelig skal Struer Kommune gøre opmærksom på, at der generelt er ret til aktindsigt i 
sagen jf. forvaltningslovens § 9. 
 

6.3 Orientering om afgørelsen 
Følgende orienteres om afgørelsen: 
 
Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dn@dn.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, email: himmerland@sportsfiskerforbundet.dk 
Dansk fritidsfiskerforbund, Formand Arne Rusbjerg, e-mail: teamstr@gmail.com 
Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 Købehavn K, fbr@fbr.dk  
Kystdirektoratet, e-mail: kdi@kyst.dk    
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Mette Meldhede 
Geolog 
Struer Kommune  
 
 
 
 
  

https://mfkn.naevneneshus.dk/
http://www.virk.dk/
https://mfkn.naevneneshus.dk/
mailto:dn@dn.dk
mailto:himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:teamstr@gmail.com
mailto:fbr@fbr.dk
mailto:kdi@kyst.dk
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7 Bilag 

7.1 Bilag 1: Drikkevandsinteresser  

 
Den grønne cirkel afgrænser en 500 meters radius fra boring med DGU nr. 53.1818. 
 

7.2 Bilag 2: §3-beskyttet natur  

 
Den grønne cirkel afgrænser en 500 meters radius fra boring med DGU nr. 53.1818.  
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7.3 Bilag 3: Natura2000-områder 

 
Den grønne cirkel afgrænser en 500 meters radius fra boring med DGU nr. 53.1818.  
 
 

7.4 Bilag 4: Jordforurening  

 
Den grønne cirkel afgrænser en 500 meters radius fra boring med DGU nr. 53.1818.  
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STRUER KOMMUNE WWW.STRUER.DK STRUER@STRUER.DK
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

7.5 Bilag 5: Tilsynsrapport 
 

Tilsynsskema til eksisterende boring  
 

Tilsynsdato: 
 

06.04.2021 

DGU nr. 
 

53.1818 

Udføres af:  
 

Mette Meldhede 
 

Vejnavn og nr. 
Makholmvej 47  

Bore-
stedets 
adresse Postnr. og By 

7600 Struer  
Kommune 
Struer 

 
Borestedet forvist af (navn, rolle) Anvendelse (typer) 
Brian Klejnstrup Uhrbrand  
 

Markvanding  
Havevanding  
Husdyr  
Mælkeproduktion  
Drikkevand       
Gartneri 
Andet: 

 
Overbygningens ydre Indretning af overbygning  

Ja Nej 
 

Ja Nej 
Overbygning tæt  X Tæt rørgennemføring   
Hævet over terræn  X Tør  X 
Kan den oversvømmes X  Ryddelig/ren  X 
Terrænhældning væk fra b. X  Forerør 20 cm over gulv X  
Fredningsbælte overholdt X  Forerør tæt  X 
Kan den åbnes af en person   Pejlbar  X 
Bemærkninger 
Boringen er beliggende i gammel brønd som 
ligger under terræn. Brønden er dækket af et 
betondæksel og derefter er påfyldt sten og 
grus, da boringen ligger under terræn på 
gårdsplads. 
 
Låget til brønden er begravet, og kan derfor 
ikke umiddelbart tilgængeligt.  
 
Ejer oplyser at boringen skulle være ca. 8 
meter dyb.  
 

Bemærkninger 
Der står en del vand i brønden, hvorfor dybden 
af brønden ikke kunne afgøres. Under vandets 
ses dødt plantemateriale.  
 
Boringens samlinger kunne ikke umiddelbart 
vurderes, men vurderes at være i dårlig stand.  
 
Plastikpose er stoppet ned i røret – hvorfor 
vides ikke.  
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Beliggenhedsskitse (indsæt luftfoto med boringens placering indtegnet)  

 
 
Anlæggets indretning (indsæt foto fra tilsyn) 

 
Brønden er gravet fri for grus og sten i forbin-
delse med tilsynet. Brønden er placeret ca. 30-
40 cm under terræn.  
 

 
Boringen som ses i bunden af brønden. Der 
står vand i bunden af brønden. Der er stop-
pet en plasticpose ned i forerøret.  

 
Udbedringer som vil blive opstillet i tilladelsen 
Der vil i forbindelse med tilladelsen blive stillet vilkår om, at boringen skal udbedres efter 
gældende lovgivning.  


