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Afgørelse om at tilladelse til udledning af oppumpet grundvand ved
kloakarbejde på Elmevej, 9500 Hobro, ikke er nødvendig.
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Følgende er underrettet om tilladelsen:
Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning: senord@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening (lokalforening): dnmariagerfjord-sager@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk
Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk
Friluftsrådets lokalafdeling: himmerland-aalborg@friluftsrådet.dk
Mariagerfjord Vand a|s, att. Maria Nida Junker-Hansen: mjh@mfv.dk
Envidan: att. Sebastian Lund Pedersen: slp@envidan.dk
Mariagerfjord Kommune, Jordforureningsgruppen att. Gitte Hovkjær Gregersen:
gittg@mariagerfjord.dk
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1. Mariagerfjord Kommunes afgørelse
Mariagerfjord Kommune afgør hermed at tilladelse til grundvandssænkning samt udledning
af oppumpet uforurenet grundvand ved kloakprojekt på Elmevej, 9500 Hobro, ikke er
påkrævet.
Afgørelsen er truffet i henhold til § 28 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven, samt
spildevandsvejledningens afsnit 2.1.1 side 5 og 6.
Grundvandssænkning kræver desuden ikke tilladelse efter vandforsyningslovens § 26, idet,
der er tale om en midlertidig indvinding under 2 års varighed og en indvinding på op til 4.000
m3. Den samlede indvinding overstiger således ikke 100.000 m3.
2. Sagens baggrund og ansøgning
Rådgivende firma Envidan har på vegne af Mariagerfjord Vand a|s den 16. juni 2021 ansøgt
om tilladelse til udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med et
separatkloakeringsprojekt på bl.a. Elmevej og Bøgevej i Hobro.
Geotekniske undersøgelser har vist, at det er nødvendigt at der er behov for midlertidigt at
sænke grundvandet på en mindre strækning på Elmevej – se markering på kort 1.
Kort 1)
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Der forventes en samlet udledning på 2.000 – 4.000 m3 over en periode på 3-4 uger, med
opstart i september 2021.
Grundvandssænkningen forventes udført grundvandssænkningen ved etablering af
vakuumbelastet sugespidser i begge sider.
Udledning vil blive registreret ved vandur og planlægges til eksisterende nysepareret
regnvandssystem i Hostrupvej via og derved udledning til Onsild å umiddelbart før udløbet i
Mariager Fjord nedstrøms slusen ved Horsøvej
Udbredelse af sænkningen vil blive overvåget ved daglige registreringer i pejlerør.
Miljøboringer viser ingen tegn på forurening i intaktjord hvorfra der grundvandssænkes.
Desuden er der ikke kortlagte grunde med jordforurening i området.
3. Lovgrundlag
Sagen er behandlet i henhold til:
 § 28, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november
2019.
 Kapitel 8 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om
spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
 Miljø-og fødevareministeriets vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser
m.v. efter miljøbeskyttelseslovens § 3 og 4, vejledning nr. 28, juni 2018.
 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 425 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
 Vandforsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 1450 af 5. oktober 2020.
4. Screening for Miljøvurdering
Mariagerfjord Kommune vurderer, at denne tilladelse Ikke er omfattet af § 2 i
Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 425 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM). Dette begrundes med, at midlertidig
oppumpning af grundvand af den størrelsesorden, som denne tilladelse omfatter, ikke er
omfattet af lovens bilag 1.
5. Mariagerfjord kommunes bemærkninger.
Oppumpet grundvand betragtes som udgangspunkt ikke som spildevand, medmindre det er
forurenet jfr. Miljø-og fødevareministeriets vejledning til bekendtgørelse om
spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens § 3 og 4, vejledning nr. 28, juni
2018.
Der er ikke registreret kortlagte forurenede grunde i området, hvor grundvandssænkningen
ønskes foretaget. Desuden er området ikke kategoriseret som lavbundsareal, der er derved
ingen risiko for at grundvandet kan medføre okkerudfældninger ved oppumpningen.

Side 4 af 6

Mariagerfjord Kommune vurderer at grundvandet, som ønskes udledt, er uforurenet, og
derved ikke er omfattet af reglerne om udledning af spildevand. Afledning af grundvandet
kræver derfor ikke en tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28.
6. Klagevejledning
Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91. Klageberettigede er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i
sagens udfald, Mariagerfjord Vand a|s, Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning
Nord og Danmarks Fiskeriforening. Klageberettigede er desuden:
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som
hovedformål samt lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål
varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser, og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse.
Foreningens eller organisationens klageret er betinget af, at afgørelsen er af den
type, som den lokale forening eller organisation i overensstemmelse med
forudgående anmeldelse overfor kommunalbestyrelsen efter miljøbeskyttelseslovens
§ 76, stk. 1 har ønsket underretning om.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har
beskyttelse af natur og miljø som hovedformål.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål
at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. Lokale
afdelinger af de landsdækkende foreninger eller organisationer er efter § 100 stk. 4 i
miljøbeskyttelsesloven ikke klageberettiget. Derfor skal en evt. klage indsendes via
den landsdækkende forening eller organisation.
En eventuel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Mariagerfjord
Kommune, ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på
www.naeveneshus.dk, www.borger.dk og www.virk.dk). Du logger på klageportalen med
Nem-ID. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af
digital selvbetjening.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på
en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen
udløber den 9. august 2021 kl. 23:59.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder,
organisationer og offentlige myndigheder skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret reguleres
den 1. januar hvert år. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets
hjemmeside (www.naeveneshus.dk).
Gebyret tilbagebetales, hvis:
 Klagen afvises fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller
Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til behandling af klagen.
 Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
 Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil
gebyret som udgangspunkt også blive betalt tilbage. Miljø- og Fødevareklagenævnet
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kan dog beslutte, at gebyret ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et
tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget en stor del af sagsbehandlingen.
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 kommunen. Kommunen
videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om,
hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Afgørelsen kan indbringes for en domstol jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven. Søgsmålet skal
være anlagt inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er meddelt, eller en eventuel klage er
afgjort.
Tilladelsen bliver annonceret på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside.
Vejledning om klageregler kan findes på www.naeveneshus.dk.
Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.
En klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning efter miljøbeskyttelseslovens § 96.

Venlig hilsen
Jens Kalør
Miljøtekniker
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