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VVM-screening af en ny markvandingsboring til vanding af 30 ha
landbrugsjord
Sønderborg Kommune har den 17. juni 2019 modtaget en VVManmeldelse i forbindelse med ansøgning om boretilladelse til en ny
markvandingsboring til vanding af 30 ha landbrugsjord.
Ansøger ønsker at etablere en markvandingsboring til indvinding af op
til 30.000 m3 grundvand årligt. Det oppumpede grundvand skal bruges
til vanding af 30 ha græsningsarealer. Ansøger driver et økologisk
landbrug, hvor køerne skal på græs i sommerhalvåret. I længere
perioder med tørt vejr, som i 2018, vil det være nødvendigt med
vanding af græsmarkerne for at græsset kan gro tilstrækkeligt.
Markvandingsboringen placeres på Fjordvejen 123, 6300 Gråsten
matrikel nr. 8, Bækken, Rinkenæs.
Boringen skal føres ned til det øvre grundvandsmagasin, som
forventes at ligger ca. 40-50 m under terræn. Mellem terrænoverfladen
og grundvandsmagasinet er der et sammenhængende lerlag på ca. 11
m’s tykkelse. Grundvandet står ca. 16 m. under terræn, hvilket
betyder, at der ikke er hydraulisk kontakt mellem grundvand og
overfladevand. Den nye boring placeres omkring 95 m syd for et
mindre vandhul og ca. 700 m fra nærmeste beskyttede vandløb,
Munkemølle.
Det er konkret vurderet, at en indvinding på 30.000 m3 fordelt hen over
sommermånederne ikke vil påvirke de beskyttede naturtyper i en grad,
at det udgør en risiko for at naturområdernes tilstand ændres.
Indvinding fra den nye boring vurderes heller ikke at medføre en
reduceret vandføring, der kan udgøre en risiko for målsætningen, jf.
vandområdeplanerne ikke kan opfyldes.

Ver.3.4 06/09/2017, aann

Sønderborg Kommune
Vand & Natur
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg
Telefon 88 72 40 84
Vand-natur@sonderborg.dk
www.sonderborgkommune.dk
Åbningstider:
Mandag-onsdag kl. 10-15
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14
Dato: 10.10.2019
Sagsnr: 19/27474
KS: sesb

Det nærmeste Natura 2000 er Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode
Skov der ligger i en afstand af 2,6 km fra boringen. På baggrund af
projektets karakter og afstanden til skoven afvises det, at indvindingen
vil påvirke Natura 2000 området.
Kommunen har ikke kendskab til forekomst af bilag IV arter eller andre
særligt beskyttede arter i området. På baggrund af projektets karakter
afvises det, at der vil være en negativ indvirkning på en eventuel
forekomst af særligt beskyttede arter.
Etablering af indvindingsboringer er opført på bilag 2, punkt 2d)iii):
Dybdeboringer, navnlig vandforsyningsboringer.
Jf. lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
Afgørelse
Sønderborg Kommune vurderer på baggrund af en VVM-screening, at
etablering af en ny markvandingsboring på matrikel nr. 8 Bækken,
Rinkenæs ikke er VVM-pligtigt.
Afgørelsen offentliggøres på Sønderborg Kommunes hjemmeside den
10. oktober 2019.
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men en afgørelse om, at
projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces, før kommunen kan
træffe afgørelse i sagen. Gennemførelse af projektet kan derfor
forudsætte godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. godkendelsesbekendtgørelsen.
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som
ansøger har oplyst og på baggrund af de miljømæssige
forudsætninger, der er gældende på screeningstidspunktet.
Hvis projektet ændres i forhold til forudsætningerne, er Sønderborg
Kommune forpligtet til at anmelde de påtænkte ændringer jf.
lovbekendtgørelsens § 18 med henblik på at få afgjort, om ændringen
udløser VVM-pligt.
Klagevejledning
Sønderborg Kommunes afgørelse om, at etablering af en ny
markvandingsboring ikke er VVM-pligtigt, kan påklages for så vidt
angår retlige spørgsmål jf. § 49 i lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj
2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM).
Klageberettigede til denne afgørelse er:
Knud Erik Madsen (ansøger)
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Danmarks Naturfredningsforening (soenderborg@dn.dk)
Dansk Ornitologisk Forening (dof@dof.dk)
Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse skal det ske 4 uger fra den
dato hvor afgørelsen er truffet. Klagefristen er den 7. november 2019
Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan I klage til Miljø- og
Fødevareklage-nævnet. I klager via Klageportalen, som I finder et link
til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk
og www.virk.dk. I logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom I
plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til
den myndighed, der har truffet afgørelsen, i dette tilfælde Sønderborg
Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
myndigheden i Klageportalen
Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende
en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i
sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til
klagenævnet, som træffer afgørelsen om, hvorvidt jeres anmodning
kan imødekommes
Såfremt klage indgives, vil I blive underrettet.
Civilt søgsmål
Et eventuelt sagsanlæg skal i følge § 54 stk. 1, i lovbekendtgørelse nr.
448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM) være anlagt inden 6 måneder efter, at
afgørelsen er modtaget, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder
efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Venlig hilsen

Jakob Kudsk
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