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Ændring af vilkår for indvinding af råstoffer i tilladelse
af den 13. oktober 2016 vedrørende en del af matr. nr.
18a Korsø By, Hjardemål, Rimmerhusvej 25, 7700 Thisted, Thisted Kommune
Sårup Grusværk ApS har den 28. oktober 2019 ansøgt om ændring af den tilladte indvindingsmængde i råstoftilladelsen af den 13. oktober 2016 vedrørende en del af matr. nr. 18a Korsø By, Hjardemål, Rimmerhusvej 25, 7700 Thisted i Thisted Kommune. Sårup Grusværk ApS anmoder om at få udvidet den årlige tilladte
indvindingsmængde fra 10.000 m3 til 30.000 m3 sand, grus og sten.

Region Nordjyllands afgørelse i sagen
Region Nordjylland har på baggrund af nedenstående og med hjemmel i råstoflovens §7 og §10 truffet følgende afgørelse i sagen.
Region Nordjylland meddeler hermed tilladelse til indvinding af op til 30.000 m 3 sand, grus og sten om året
på en del af matr. nr. 18a Korsø By, Hjardemål frem til den 9. november 2026, hvor tilladelsen af den 13.
oktober 2016 udløber.
Der tilføjes følgende vilkår til den eksisterende tilladelse vedr. indvindingsmængder:
”Tilladelsen gælder til en årlig indvinding af 30.000 m3 sand, sten og grus, hvor af 10.000 m3 kan indvindes under grundvandsspejl. Tilladelsen gives for en 10-årig periode. Overjord og muld må ikke fjernes fra det område, indvindingen er tilladt på, men skal bruges til efterbehandlingen. Hvis der er et ønske om at fjerne overjord og muld, kræver det en ny tilladelse efter råstofloven. ”
Følgende vilkår (vilkår 11) i den eksisterende tilladelse udgår:
”Tilladelsen gælder til en årlig indvinding af 10.000 m3 sand, sten og grus, hvor af 5.000 m3 kan indvindes under grundvandsspejl. Tilladelsen gives for en 10-årig periode. Overjord og muld må ikke fjernes
fra det område, indvindingen er tilladt på, men skal bruges til efterbehandlingen. Hvis der er et ønske
om at fjerne overjord og muld, kræver det en ny tilladelse efter råstofloven. ”

Tilladelsen gives under forudsætning af, at vilkårene i råstoftilladelsen af den 13. oktober 2016 overholdes.

Redegørelse
Region Nordjylland har den 13. oktober 2016 meddelt tilladelse til årlig indvinding af op til 10.000 m3 sand,
grus og sten på en del af matr. nr. 18a Korsø By, Hjardemål i Thisted Kommune. Tilladelsen er gældende
frem til den 9. november 2026.
Region Nordjylland har den 28. oktober 2019 modtaget en ansøgning fra Sårup Grusværk ApS om tilladelse
til fremover at indvinde 30.000 m 3 sand, grus og sten om året i råstofgraven på matr. nr. 18a Korsø By, Hjardemål. Sårup Grusværk ApS begrunder sin ansøgning med, at projekter i Hanstholm Havn og Vindmøllecenteret i Østerild aftager store mængder råstoffer. Sårup Grusværk ApS oplyser, at en del af salget ingen
forarbejdning kræver, men kan læsses direkte fra brink.
Sårup Grusværk ApS oplyser i en e-mail den 5. november 2019, at de forventer at indvinde 1/3 af den ansøgte
mængde under grundvandsspejlet.
Thisted Kommune har den 11. december 2019 meddelt tilladelse til indvinding under grundvandsspejl og
grusvask. Indvindingstilladelsen fremgår af bilag 1.
Region Nordjylland vurderer, at en udvidelse af den årlige tilladte indvindingsmængde fra 10.000 til 30.000
m3 sand, grus og sten om året vil medføre en øget transport fra området svarende til ca. 5 lastbiler om dagen.
Beregningen er baseret på en antagelse om 220 arbejdsdage om året og et gennemsnitlig læs på 20 m 3.
Region Nordjylland vurderer, at den forøgede trafik ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke
skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Miljøvurderingsloven1
Region Nordjylland har vurderet ændringen af den tilladte indvindingsmængde på baggrund af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 13a.
Region Nordjylland har i 2016 udført en VVM-screening i forbindelse med den gældende råstoftilladelse og
truffet afgørelse om, at råstofgravningen ikke er underlagt VVM-pligt. Det er Region Nordjyllands vurdering,
at ændringen af den tilladte indvindingsmængde ikke vil give anledning til ændringer i screeningen, da det
vurderes at ændringen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.
Region Nordjylland har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med vilkårsændringen. Afgørelsen er truffet efter Miljøvurderingslovens § 21.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)2
Det nærmeste Natura 2000-område er habitatområde nr. 187 Korsø Knude, som ligger ca. 1,5 km nord for
råstofgraven. Region Nordjylland har vurderet, at ændringen af den tilladte indvindingsmængde ikke vil påvirke ovenstående Natura 2000-område væsentligt, hvorfor det er besluttet, at der ikke skal udarbejdes en
konsekvensvurdering for den ansøgte vilkårsændrings påvirkning af ovennævnte Natura 2000-område.

1

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbek. nr. 1225 af
25. oktober 2018.

2

Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere
ændringer).
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Bilag IV-arter
Enkelte arter omfattet af bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i eller
omkring projektarealet. På baggrund af faglig rapport nr. 635, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets
bilag IV, fra DMU 2007 kan det gælde for følgende arter: damflagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø og strandtudse.
Ifølge opslag på Naturbasen den 4. november 2019 er der ikke registreret nogen af de ovennævnte arter eller
andre bilag IV-arter på eller nær ejendommen.
Region Nordjylland har vurderet, at vilkårsændringen ikke vil påvirke bilag IV-arterne negativt. Hvis det mod
forventning skulle vise sig, at indvindingen påvirker bilag IV-arter negativt, kan Region Nordjylland stille
skærpede vilkår til beskyttelse af disse.

Høring
Udkast til afgørelse om vilkårsændring har været i høring hos Thisted Kommune i perioden den 12. november
2019 til den 10. december 2019.
Region Nordjylland har ingen bemærkninger modtaget til udkastet til vilkårsændring.

Offentliggørelse
Afgørelsen er offentliggjort den 11. december 2019 på: raastoffer.rn.dk under Tilladelse til råstofindvinding,
Afgørelser om tilladelser efter råstofloven.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via
Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af klagenævnets hjemmeside (naevneneshus.dk). Klageportalen kan også findes på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet,
når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for Miljøog Fødevareklagenævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau). En klage afvises, hvis gebyret ikke betales indenfor
en frist fastsat af klagenævnet. Klagen bliver først sendt videre når gebyret er betalt.
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 den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
En klage skal være modtaget inden kontortids ophør på klagefristens sidste dag. Hvis fristen udløber på en
lørdag eller søn- og helligdag, forlænges fristen til efterfølgende hverdag.

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse
arter, lovbek. nr. 1595 af 6. december 2018.

Side 3 af 5

Hvis en afgørelse ønskes behandlet ved domstolene skal der anlægges sag inden 6 mdr. fra det tidspunkt,
hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, og før at det er meddelt virksomheden, at der ikke er
klaget over tilladelsen.
Hvis der bliver klaget over tilladelsen, vil Region Nordjylland orientere virksomheden om det.

Afgørelse efter Råstofloven
Der kan klages over afgørelsen, herunder konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder og Bilag
IV- arter, til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt eller offentlig bekendtgjort. Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Region Nordjylland via klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse, jf. Råstoflovens §§ 13-16.
Rettidig klage har opsættende virkning for tilladelsen, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
Klageberettigede er:








Adressaten for afgørelsen
Offentlige myndigheder
En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
Lokale foreninger og organisationer som har en væsentlig interesse i afgørelsen
Landsdækkende foreninger og organisationer hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
Landsdækkende foreninger og organisationer som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Afgørelse efter Miljøvurderingsloven
Afgørelse efter Miljøvurderingsloven vedrørende miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er offentlig bekendtgjort.
Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet men indsendes til Region Nordjylland, som videresender
klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med de bemærkninger, klagen giver anledning til og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.
Rettidig klage har ikke opsættende virkning for tilladelsen, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
Klageberettigede er:







Afgørelsens adressat
Ejeren(e) af den ejendom som afgørelsen vedrører
Offentlige myndigheder
Lokale foreninger og organisationer hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
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Ved eventuelle spørgsmål til ovenstående kan undertegnende kontaktes på mail: sofie.jensen@rn.dk eller tlf.
nr.: 9764 8508.

Med venlig hilsen

Sofie Hammer Jensen
Råstofsagsbehandler

Bilag:
1. Vandindvindingstilladelse, matr. nr. 18a Korsø By, Hjardemål meddelt af Thisted Kommune.
2. Oplysningsark om Region Nordjyllands håndtering af persondata

Kopi sendt til:
 Thisted Kommune, miljo@thisted.dk, kke@thisted.dk
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VANDINDVINDINGSTILLADELSE
Indvindingstilladelse til indvinding af under grundvandsspejl samt grusvask
Indvindingsadresse: Rimmehusvej 25, 7700 Thisted
Sårup Grusværk ApS, Sårupvej 10, 7730 Hanstholm
Gyldig fra 11. december 2019 til 9. november 2026
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Stamdata for anlægget
Jupiter ID:

JUP 63899

Adresse:

Rimmehusvej 25, 7700 Thisted

Matr. nr. og Ejerlav:

18a, Korsø By, Hjardemål

Indvindingsboring(er):

Ingen boring

Tilladt indvindingsmængde:

Ejers navn:

100.000 m3/år
50 m3/time
7.500 m3/år via råstof opgravet undergrundvandsspejl
Indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet.
Grusvask, både af materiale opgravet på stedet, og
havmaterialer tilført til stedet.
Tilladelsen er en udvidelse af tilladelse meddelt den 10.
november 2016. Tilladelsen er fortsat gyldig til 9.
november 2026.
Sårup Grusværk ApS, ejet af Agesen Holding ApS

Indvindingsanlæggets kontaktperson:

Inger Riegels Agesen, s-g-v@mail.dk

Virksomhedens CVR-nr.:

89416213

Ejer af grundarealet for anlægget:

Boet efter Mads Jørn Agesen. Administreres af Sårup
Grusværk ApS

Ansøger:

Sårup Grusværk ApS

Dato for annoncering af ansøgningen

Ansøgningen er ikke annonceret

Dato for offentliggørelse på
www.thisted.dk/indvindingstilladelser

11. december 2019

Dato for offentliggørelse

Tilladelsen er 11. december 2019 sendt til

Formål:

Gyldighedsperiode:

•

Sårup Grusværk ApS

•

Region Nordjylland

•

Danmarks Naturfredningsforening

•

Danmarks Sportsfiskerforbund

•

Forbrugerrådet

Udarbejdet af:

Ellen Stærk Nicolajsen, Kristine Keiding

Kvalitetssikret af:

Jan Salmonsen

Andre godkendelser eller tilladelser:

Tilladelse til råstofindvinding, meddelt 13. oktober
2016. Tilladelse til indvinding af vand, meddelt 13.
oktober 2016. Landzonetilladelse.
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1. Indvindingstilladelse til grusvask, tilladelse til indvinding under grundvandsspejl samt tilladelse til nedsivning og udledning af vaskevand fra grusvask
Thisted Kommune har tidligere givet Sårup Grusværk ApS på Rimmehusvej 25 tilladelse til følgende:
• Indvinding af vand fra gravesø til vådsortering fra gravesø ifølge VFL § 20, stk. 1,
• Indvinding under grundvandsspejl ifølge VFL § 26, stk. 1
• Nedsivning og udledning af vaskevand ifølge MBL § 19, stk. 1
Hermed gives tilladelse til udvidelse af indvinding under grundvandsspejl fra 3.750 m 3/år til 7.500 m3/år
Vilkår i tilladelse af 13. oktober 2016 er fortsat gældende.
1 nyt samt 1 ændret vilkår for denne udvidelse er givet nedenfor i Kapitel 2.
Tilladelsen gives i henhold til §§ 20 og 26 i Vandforsyningsloven.
Indvindingsanlægget er omfattet af 10 m på bilag 2 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer
og programmer og af konkrete projekter (VVM). Listepunktet 10 m omfatter ” Arbejder i forbindelse med
indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1.”
Region Nordjylland har tidligere screenet Indvindingsanlægget for VVM-pligt. Det er Regions Nordjyllands vurdering, at vilkårsændringen er så lille, at der ikke skal foretages en ny screening, men at den
forrige afgørelse om ikke-VVM pligt fortsat er gældende.
Samtidig med meddelelsen af denne tilladelse meddeles udvidet tilladelse til råstofindvinding efter råstofloven.
De oplysninger, der danner grundlag for de 3 tilladelser, er gengivet i Kapitel 3 og i Bilag A Kort over
anlægget inkl. indvindingssted .

2. Vilkår i henhold til Vandforsyningsloven
Tilladelsen er betinget af følgende vilkår:
2a. Den årlige indvinding af vand under grundvandsspejlet må højst udgøre 7.500 m3.
6a. Vilkår stillet i tilhørende udvidelse af råstoftilladelsen skal overholdes.

3. Baggrund for tilladelsen
Ved ansøgning til Region Nordjylland af 5. november 2019 har Sårup Grusværk ApS v/ Inger Agesen ansøgt om udvidelse af indvinding af råstoffer under grundvandsspejl i råstofgrav på Rimmehusvej 25. Der
med følger også indvinding af grundvand, idet tilløbende grundvand som følge af opgravning af råstoffer
anses for at være vandindvinding.
Råstofindvindingen blev etableret på den nuværende placering i 1953. I begyndelsen kun med tilladelse
til bortledning af vand. I 2001 blev der givet tilladelse til også oppumpning af vand til grusvask.
Der indvindes fra anlæg JUP 63899 i gravesøen. Vandet i gravesøen består hovedsagligt af grundvand
med tilskud af det regnvand, som falder direkte på søen.
Processer i råstofgraven:
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•

•

Der opgaves materiale fra gravesøen under grundvandsspejlet. Der opgraves op til 5000 m 3
materiale/år, som er erstattes af grundvand, der løber til søen. Grundvandmængden der
løber til er vurderet til 3.750 m3 svarende til en porøsitet i materialet på 25%.
Der foretages grusvask af materiale fra hav, som tilføres stedet.

Om vandforbrug m.m.
• Der foregår ingen vandbehandling.
• Både det vand, der løber fra det opgravede materiale, og det vand, der oppumpes til grusvask,
afledes via et nedsivningsbassin. Overløb føres tilbage til gravesøen.
• Det vand, der nedsives, antages at ende i gravesøen igen.
• Da det er havmaterialer, der vaskes, vil der være salt i vaskevandet efter grusvask.
Ansøgningen om indvindingstilladelse og yderligere oplysninger kan ses i Bilag A Kort over anlægget inkl.
indvindingssted .

4. Miljøteknisk vurdering, naturvurdering og påvirkning af omgivelserne
4.1. Naturvurdering
I forbindelse med udarbejdelse af fornyet råstoftilladelse har Region Nordjylland udarbejdet naturvurdering af påvirkningen, både fra råstofopgravning, grusvask og vandindvinding. Der henvises derfor til
råstoftilladelsen for naturvurdering.

4.2. Drikkevandsinteresser
Graveområdet er uden for område med særlige drikkevandsinteresser. Der er enkeltindvindere i området, der dog alle er mindst 800 meter fra gravesøen.

4.3. Ophør af vandindvindingen
Der er i tilladelsen af 13. oktober 2016 stillet vilkår om orientering af myndigheder, om oprydning samt
om sløjfning af boringerne.

4.4. Indretning og drift: Gravning under grundvandsspejl
Miljøstyrelsen har beskrevet den hydrologiske påvirkning af råstofindvinding under grundvandsspejl i
”Følgevirkninger af råstofgravning under grundvandsspejlet”. (1 Miljøprojekt nr. 526 2000.) Heri konkluderes det, at en opstående gravesø vil optræde som en buffer, der vil have en stærkt dæmpende effekt
på grundvandssænkningerne. Det konkluderes desuden, at gravning under grundvandsspejl ikke udgør
et vandressourceproblem. Der sker blot en omrokering af vandressourcerne, idet magasintallet ændres
fra den aktuelle effektive porøsitet til eksakt 1. Grundvandssænkningerne formodes at indtræde i den
tidlige fase af gravningen. I miljøprojektet anbefales det, at gravningen generelt indledes med at etablere
et så stort søareal som muligt, og at gravningen foregår langsomt i starten.
Der er tale om en eksisterende gravesø, så vilkårene er allerede fulgt. Søarealet er ca. 200 m2.
Thisted Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil sænke grundspejlet af betydning ud fra ovenstående.
Det må antages, at der allerede er sket en mindre grundvandssænkning, da gravningen begyndte, og
den nuværende opgravning af råstoffer under grundvandsspejlet er meget begrænset.
Der opgaves ca. 10.000 m3 materiale/år. Dette erstattes af ca. 7.500 m3 grundvand, som udledes til søen
fra det vandmættede lag i det omkringliggende jord/grus.

4.5. Spildevand/vaskevand
Sorteringen af råstoffer sker i virksomhedens grusværk med vand fra gravesøen.
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Der er stillet vilkår i tilladelsen af 13. oktober 2016. Bl.a. skal vaskevandet via nedsivningsbassin genudledes til gravesøen, som udgør et lukket system. Vaskevandet må ikke udledes til recipient.
Vandet ledes via et nedsivningsbassin tilbage til gravesøen. Da der vaskes havmaterialer, er der stillet
vilkår om, at Thisted Kommune kan kræve analyse for natriumchlorid i slammet i nedsivningsbassinet,
før der anvises deponering.

4.6. Beskyttelse af jord og grundvand
Der opsættes ikke nye olietanke i forbindelse med denne ansøgning om udvidelse af vandindvindingen.
Olietanke er reguleret af olietanksbekendtgørelsen. Nye tanke skal anmeldes til Thisted Kommune.

4.7. Farligt og ikke-farligt affald
Der er i tilladelsen af 13. oktober 2016 stillet vilkår for opbevaring af farligt affald. Virksomheden bortskaffer affald efter reglerne i Thisted Kommunes affaldsregulativ for erhverv.

4.8. Konklusion
Det er Thisted Kommunes vurdering, at indvindingen, nedsivningen og udledningen ikke vil påføre omgivelserne væsentlige gener eller ulemper, og at den ikke i væsentligt omfang vil hindre bevarelsen af
omgivelsernes kvalitet.

5. Tilladelsens gyldighed og retsvirkning
Indvindingstilladelsen vedrører alene virksomhedens forhold til Vandforsyningslovens og Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og fritager derfor ikke virksomheden for at indhente eventuelle nødvendige
tilladelser efter anden lovgivning.

5.1. Gyldighed
Virksomheden kan udnytte indvindingstilladelsen 11. december 2019. Hvis der kommer en klage, kan
Natur- og Miljøklagenævnet dog bestemme, at indvindingstilladelsen ikke må udnyttes, før klagen er
behandlet. Virksomheden skal dog være opmærksom på, at hvis indvindingstilladelsen bliver udnyttet i
klageperioden, og mens en eventuel klage bliver behandlet, sker det på virksomhedens eget ansvar.

6. Klagevejledning
Denne afgørelse er truffet efter § 20 i Vandforsyningsloven. Ifølge Vandforsyningslovens § 75 er det
muligt at klage over kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klageberettigede er:
•
Virksomheden
•

Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald

•

Danmarks Naturfredningsforening

•

Danmarks Sportsfiskerforbund

•

Forbrugerrådet

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage
via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Der er også link til klageportalen fra www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom
du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet
afgørelsen.
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 Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anIndvindingstilladelse, Sårup Grusværk ApS, Rimmehusvej 25
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modningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Der er et gebyr for at
indgive en klage på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du kan betale ved
indgivelsen af klagen i Klageportalen eller via girokort med betalingsfrist. Gebyret tilbagebetales, hvis du
får helt eller delvist medhold i klagen.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt annonceret,
regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt. Offentliggørelsen kan ske udelukkende på
www.thisted.dk/.
Indvindingstilladelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at tilladelsen er givet
(Vandforsyningslovens § 81, stk. 1).
Klagefristen udløber 8. januar 2020.
Søgsmålsfristen udløber 11. juni 2020.

7. Udtalelser i sagen
Da der er tale om en ubetydelig ændring, er der ikke fortage høring af udkastet.

8. Bilagsliste
Indeholder:
Bilag A Kort over anlægget inkl. indvindingssted
Bilag B Ansøgning + supplerende oplysninger
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9. Bilag A Kort over anlægget inkl. indvindingssted

Luftfoto 2012
Udsnit, luftfoto 2015:
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10. Bilag B Ansøgning
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