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Tilladelse til indvinding af vand til husholdning og vanding af grise, 

Langmosevej 4, 9750 Østervrå

Frederikshavn kommune giver tilladelse efter § 20 i Lov om vandforsyning m.v., jf. 

lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018, til indvinding af 3.600 m3 grundvand pr. 

år fra eksisterende boring DGU 10.1055 til husholdningsforbrug og slagtegrise ved 

Langmosevej 4.

Frederikshavn Kommune har endvidere truffet afgørelse om, at tilladelsen til indvinding 

ikke udløser krav om miljøvurdering, jf. § 21 i Miljøvurderingsloven, LBK nr. 973 af 25. 

juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

Figur 1: Placering af vandboring DGU 10.1055 ved Langmosevej 4, 9750 Østervrå

Vilkår for tilladelse

Indvindingens formål Indvinding af vand til husholdningsforbrug og 

slagtegrise.
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Indvindingens placering Grundvandet indvindes fra eksisterende boring DGU 

10.1055 placeret på matr. nr. 42f Den mellemste Del, 

Skæve, som angivet ovenfor.

Fredningsbælter I medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 24, 

lovbekendtgørelse nr. 681 af 2. juli 2019 om 

miljøbeskyttelse, fastsættes et fredningsbælte med fem 

meter radius omkring boringen. Inden for 

fredningsbæltet må der ikke gødes, bruges gifte eller 

bekæmpelsesmidler, eller i øvrigt anbringes eller 

bruges stoffer, der kan forurene grundvandet. 

Indvindingens størrelse Den samlede indvinding må højst udgøre 3.600 m3  pr. 

år.

Den samlede indvinding på timebasis må højst være 

16 m3.

Anlæggets udformning Boringen skal udføres i overensstemmelse med 

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1260 af 28. 

oktober 2013, bekendtgørelse om udførelse og 

sløjfning af brønde på land. Vandforsyningsanlægget 

skal udformes i overensstemmelse med Dansk 

Ingeniørforenings norm for fælles 

vandforsyningsanlæg, DS 441, 2. udgave.

Boringen skal af ejeren tydeligt afmærkes med DGU 

nummer. Afmærkningen skal være vejrbestandig. 

Kontrol med vandforbruget

Kvalitetskontrol

Den indvundne vandmængde skal måles med en 

gennemstrømningsvandmåler eller timetæller.

Hvis der monteres en timetæller, skal der beregnes en 

omregningsfaktor, og der skal indsendes 

dokumentation herfor til Frederikshavn Kommune. 

En eventuel driftstimetæller må ikke kunne nulstilles.

Årets totale indvundne vandmængde opgøres for tiden 

1. januar til 31. december.

Årlige indvundne vandmængder, målertallet ved årets 

start og slut, samt evt. omregningsfaktor indberettes til 

Frederikshavn Kommune inden den efterfølgende 1. 

februar. Registreringen opbevares mindst 10 år.

Idet vandet bruges til grise og til husholdningsforbrug

skal vandet være af drikkevandskvalitet.

Boringen skal af ejeren tydeligt afmærkes med DGU 

nummer. Afmærkningen skal være vejrbestandig. 
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Vand til husholdningsbrug skal kontrolleres mindst en 

gang hvert 5. år ved en forenklet kontrol. Såfremt der i 

stedet udføres normalkontrol på vandet er forenklet 

kontrol ikke nødvendig. 

Prøver og analyser skal foretages af et akkrediteret 

firma. Ejeren betaler for undersøgelserne. Laboratoriet 

skal straks sende en kopi af resultaterne til 

Frederikshavn Kommune. 

Sløjfning af boring Boringen skal sløjfes, hvis den ikke anvendes. 

Kommunen underrettes før boringen sløjfes.

Sløjfningen skal ske i overensstemmelse med 

Miljøministeriets BEK nr. 1260 af 28. oktober 

2013 om udførelse og sløjfning af boringer og 

brønde på land.

Gyldighed Tilladelsen er gyldig til og med 30. juni 2035. Hvis 

indvindingen til den tid ønskes fortsat, skal der da 

søges og opnås en fornyet tilladelse.

Erstatningsbestemmelser 
Ifølge vandforsyningslovens § 23 er anlæggets ejer erstatningspligtig for skader, der 

under anlæggets etablering eller drift voldes i bestående forhold som følge af 

forandring af grundvandstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v.

I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndighederne.

Sagsfremstilling
Ejer af Langmosevej 4 9750 Østervrå har ansøgt om tillladelse til indvinding af 

grundvand til grise og husholdningsforbrug. Indvindingen sker fra eksisterende boring 

DGU 10.1055. 

Ejendommen har ikke tidligere haft en tilladelse, men har dog benyttet vand fra 

boringen i ejendommens bedrift. 

Det skønnes at en tilladelse på 3.600 m3 grundvand pr. år vil være tilstrækkeligt til at 

dække ejendommens behov. 

Screeningsafgørelse og habitatområder
Vandindvindingen skønnes ikke at have nogen væsentlig indvirkning på miljøet. Se 

vedlagte Miljøvurderings-screening af det ansøgte. 

Tilladelsen er derfor ikke omfattet af pligt til miljøvurdering. Afgørelsen er truffet jf. 

Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer 

og af konkrete projekter (VVM).
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Det ansøgte projekt er omfattet af Habitatbekendtgørelsen, BEK nr. 1595 af 6. 

december 2018 om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Vandindvindingen vurderes at have en neutral effekt på bilag IV-arter i området, dette 

skyldes at naturarealer i området vurderes ikke at blive påvirket. Bilag IV-arter lever 

typisk tilknyttet de beskyttede naturtyper.

Nærmeste Natura 2000-område ligger 475 m fra vandindvindingen, og indvindingen 

vurderes derfor ikke at påvirke udpegningsgrundlaget for området. 

Vurderinger i forhold til påvirkning af omgivelserne
Der er foretaget en vurdering af påvirkning af omgivelserne ved tilladelse til indvinding 

af op til 3.600 m3/år fra boringen. 

Påvirkningen af vandløb og naturarealer er screenet ved brug af BEST-værktøjet 

(NIRAS).
Jf. BEST er der ikke nogen vandløb eller naturlokaliteter der påvirkes væsentligt af 

indvindingen. 

Der findes ingen indvindingsoplande for almene vandværker eller andre ejendomme 

med egen vandforsyning i nærheden af boringen, som kan blive påvirket af 

indvindingen.

Frederikshavn Kommune vurderer, udfra de foreliggende data, at der ikke vil 

forekomme kritiske påvirkninger af det omkringliggende miljø og at der derfor kan gives 

tilladelse til indvinding af 3.600 m3/år. 

Partshøring
Udkast til tilladelse har været i partshøring hos lodsejer. Der er ingen bemærkninger fra 

ansøger.

Annoncering
Tilladelsen, samt afgørelsen om at der ikke er pligt til miljøvurdering, vil blive 

annonceret på Frederikshavn Kommunes hjemmeside d. 12. oktober 2020.

Klage
Kommunens afgørelser ifølge Vandforsyningsloven (tilladelse), Miljøbeskyttelsesloven 

(udlægning af fredningsbælte) og Miljøvurderingsloven (afgørelse omkring 

miljøvurdering) kan påklages jf. vedlagte klagevejledninger. Klagefristen udløber ved 

midnat d. 9. november 2020.

Bilag til afgørelsen
 VVM-screeningsskema

 Klagevejledning ifølge vandforsyningsloven

 Klagevejledning ifølge miljøbeskyttelsesloven 

 Klagevejledning ifølge miljøvurderingsloven
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Med venlig hilsen

Aia Aistrup Eriksen

Geolog/Grundvandsmedarbejder

Kopi tilsendt 
DN, Lokalkomiteen for Frederikshavn og Læsø, dnfrederikshavn-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, skagerak@sportsfiskerforbundet.dk

Lystfiskerforeningen Frederikshavn formandlfo@gmail.com

Friluftsrådet, lokal, vendsyssel@friluftsraadet.dk

Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
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