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Tønder Kommunes bemærkninger til udkast til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af sand og grus
Vedrørende del af matr.nr. 631 Brøns Ejerlav, Brøns, Tønder Kommune
I har den 30. juni 2017 sendt os et udkast til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af
sand og grus i høring.
Vi er blevet bedt om at vurdere, om råstofindvindingen jævnfør Vandforsyningslovens1 § 26
kræver tilladelse til bortledning eller sænkning af grundvand.
Vores vurdering
Vi mener ikke, at det ansøgte er omfattet af Vandforsyningslovens § 26, da der ikke er tale om
hverken bortledning af grundvand eller sænkning af grundvandsstanden.
Baggrund for vurderingen:
Vores vurdering er begrundet ud fra udkastets vurdering og supplerende mundtlig oplysning til
høringsbrevet:
Det er blevet oplyst, at der ikke vil ske bortledning af vand ved udgravning af sand og grus under grundvandsspejlet.
Der vil ifølge udkastet årligt blive udgravet cirka 6.000 m3 sand og grus under grundvandsspejlet. Råstofindvindingen sker gradvist. Gravningen forventes at starte i det sydøstlige hjørne og graveretningen vil blive mod nord.
Vi vurderer, at der ved udgravningen af sand og grus vil ske en uvæsentlig grundvandsænkning, da det tilstrømmende grundvand fra området omkring søen kun skal erstatte det sand og
grus, der bliver bortgravet under grundvandsspejlet. Den erstattende volumen vil blive udlignet over et stort areal, og der vil efter vores vurdering ikke vil være en målbar ændring af
grundvandstanden.
Er der spørgsmål til brevet kan jeg gerne kontaktes på lbk1@toender.dk eller 74 92 92 02.
Venlig hilsen
Lena Berndt Klintø
Miljømedarbejder

1

Vandforsyningsloven: LBK nr. 125 af 26/01/2017 om lov om vandforsyning m.v.
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