Ansøgningsskema til grundvandssænkning
I forbindelse med grundvandssænkninger skal nedenstående ansøgningsskema udfyldes.
Ud fra oplysningerne i ansøgningsskemaet vurderer kommunen om der skal gives en tilladelse til grundvandssænkningen og bortledning af det oppumpede vand.
I projekter hvor der ikke skal gives tilladelse til grundvandssænkning, men til efterfølgende bortledning,
kan kommunen stille vilkår om hydraulisk belastning og vandanalyser i forbindelse med
okkerpotentielle områder og/eller forurenede arealer.
Kortbilag med placering af relevante anlæg i forbindelse med grundvandssænkning og bortledning
skal vedlægges ansøgningen, før Herning Kommune kan behandle sagen.
Udfyld dette skema og send med post eller e-post til kommunen sammen med projektbeskrivelse og kortbilag

Ansøger
Anlægsejerens navn

Anlægsejerens adresse

Postnr. og by

Ansøger er (sæt kryds)
 Grundejer  Entreprenør  Rådgiver  Andet
Kontaktperson

Tlf./e-mail

Hvor skal projektet udføres?
Adresse:

Postnr. og by

Matr.nr.

Ejerlav:

Beskrivelse af det planlagte projekt
Formål med grundvandssænkningen:

Den samlede vandmængde [m3]

Max. pumpeydelse [m3/time]

Varighed [timer, dage, uger, [år]

Oppumpningssted (Vedlæg beskrivelse og kort som viser placering af boresteder eller sugespidser)

Tidsplan (vedlægges)

Forventet start:

Forventet slut:

Permanent:

Ved grundvandssænkninger over 100.000 m3 og varighed over 2 år oplyses
følgende:
Ønsket boredybde [m]

Antal boringer

Antal sugespidser

Hvor stor sænkning af grundvandet [m] ?
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Miljøoplysninger
Oplys kortlagte arealer eller kendskab til forurening på arealer indenfor en radius af 300 meter fra
grundvandssænkningsområdet
Er der kortlagte eller forurenede arealer, se derpå punkt 4 og 5 på side 2.

Bortledning af det oppumpede grundvand
Bortledningssted (sæt kryds)
 tilledning til offentlig spildevandssystem
 nedsivning

 tilledning til offentligt regnvandsystem
 udledning til vandløb eller søer

Vedlæg beskrivelse af udledningssted, f.eks. hvilken recipient samt opholdstid i et evt. regnvandsbassin.
Oplysninger om evt. overløb på offentlig spildevandskloak vedlægges. Desuden vedlægges et kort som
viser placering af udledningssted(er).
Ved udledning til vandløb og søer skal der som minimum analyseres for pH, total jern, opløst jern (vedlæg
kopi af analyserapporter) af det udledte grundvand og i recipienten på udledningsstedet:

Skønnet påvirkning af grundvand og vandstand i vandløb, søer og andre vådområder (kort beskrivelse)

Er der udført beregninger af påvirkningen:
 Nej  Ja (vedlægges en kopi)
Tilladelse til grundvandssænkninger
Normalt skal kommunen give tilladelse til oppumpning og bortledning i forbindelse med grundvandssænkning. Der
er dog visse undtagelser:
1. Grundvandssænkninger på max. 100.000 m3 om året i højst to år kan foretages uden tilladelse. Dog må
der ikke findes vandforsyningsboringer inden for 300 m fra det anlæg, der sænker grundvandet.
2. Statslige bygge- og anlægsarbejde kræver ingen tilladelse efter vandforsyningsloven, men det aftales
med kommunen, hvordan arbejdet med grundvandssænkningen udføres.
3. Hvis der er fare for skade på vej – og jernbaneanlæg kan vandet bortledes uden tilladelse.
4. Inden for en radius af 300 meter fra det område hvor grundvandet skal sænkes, skal Kommunen
kontaktes m.h.p. oplysninger om forureningstyper og en vurdering af forureningsspredning.
5. Ansøger skal efter aftale med Kommunen lave en vurdering af, hvad forureningen betyder for
vandkvaliteten samt en vurdering af spredningsrisikoen.
Der må forventes en sagsbehandlingstid på mindst 4 uger fra kommunen modtager en fyldestgørende ansøgning,
til der ligger en afgørelse. Efter der er truffet afgørelse, er der 4 ugers klagefrist iht. vandforsyningsloven.
Etablering af anlægget til grundvandssænkningen må ikke ske, før klagefristen er udløbet.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jord og Grundvand i Teknik og Miljø hos Thomas Gad,
tlf.nr. 96 28 80 65, myntg@herning.dk
Ansøgningen skal sendes til Herning Kommune, Jord og Grundvand, Torvet 1, 7400 Herning eller til
teknik@herning.dk.
Tilladelse til bortledning af vandet fra grundvandssænkninger
Vand fra grundvandssænkninger i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde kan som udgangspunkt ikke
sidestilles med spildevand1, men skal bortskaffes efter vandforsyningslovens bestemmelser. Vandet kan dog
sidestilles med spildevand, hvis det efter kommunens vurdering indeholder eller formodes at indeholde stoffer,
der er omfattet af definitionen på spildevand. I de tilfælde skal der meddeles en særskilt spildevandstilladelse eller
der udarbejdes vilkår om bortledningen i tilladelsen til grundvandssænkning. Ansøgningsskema til ansøgning om
tilladelse til udledning eller nedsivning af vandet fra grundvandsænkningen kan hentes på
http://erhverv.herning.dk/miljoe/haandtering-af-grundvand-ved-byggeri-og-anlaeg
Hvis analyserne viser højere jernindhold i det oppumpede grundvand end i vandløbet, kommer der vilkår om
foranstaltninger, f.eks. overrisling på græsareal før udløb i vandløbet.
Hvis den bortledte vandmængde er stor i forhold til vandføringen i vandløbet, skal udledningen fordeles med flere
delstrømme over en passende strækning for at undgå erosion i vandløbet nedstrøms udledningen.
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