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Strands
Frederikssundvej 167
3310
Att.: Peter Jeppesen

Tilladelse til indvinding af op til 100.000 m3 til

Strands

Strand
har siden 2. august 2018 forsynet St. Havelse Strand
der
midlertidigt er lukket. Da St. Havelse Strand
formentlig
begynder at producerer
vand igen til udgangen af 2019 eller begyndelsen af 2020, er der behov for en udvidelse af
indvindingstilladelsen til
Strands
Med leverancen til St. Havelse Strand
er der behov for yderligere 60.000 m3
at den samlede indvindingstilladelse i 2019 skal
100.000 m3.
Kommune giver hermed tilladelse til, jf.
indvindes 100.000 m3
Strands
tilladelsen af 7. marts 2016,

20 i vandforsyningsloven, at der i 2019
boringer. Alle
krav, i eksisterende

Begrundelse for den udvidede tilladelse
Strands
fik 7. marts 2016 en indvindingstilladelse til 40.000 m3
Den
forrige tilladelse var
(100.000 m3 pr.
men de 40.000 m3 afspejlede det aktuelle
behov.
Indvindingen sker fra boringerne DGU nr. 192.330, 192.1381, og 192.837.
Strands
udpumpningskapacitet

oplyser, at filterkapaciteten er 50 m3 pr. time, og med en
32 m3 pr. time.

Filterskyllevand ledes til
og ledes ud til
mose. Tilladelse til
udledningen er meddelt af
2. september 1982, og da
er
siden da,
det godt at kunne rumme den
produktion af vand i 2019.
I forbindelse med tilladelsen af 7. marts 2016, blev der lavet en VVM-screening og en
konsekvensvurdering i forhold til
Begge viste, at indvindingen ikke
ville give
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VVM
Ved udvidelsen af indvindingstilladelsen er der
ny foretaget en VVM-screening og
Kommune vurdere, at den
indvinding kan
uden
af
grund af sagens karakter, er den
indvinding

Denne tilladelse
organisationer.

Kommunes hjemmeside og vil blive sendt til

Klagevejledning
Tilladelsen til

vandindvinding kan
jf. vandforsyningslovens 75.
adressat og enhver, der
antages at have individuel,
interesse i sagens udfald, samt Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks
Sportsfiskerforbund og

kan

Klagefristen
4 uger efter, at
er meddelt, dvs. den 9.april 2019. Hvis
klagefristen
en
eller helligdag,
klagefristen til den
hverdag. Tilladelsen
udnyttes,
klagefristen er
retlige

om at der ikke udarbejdes en ny
kan
for
vidt
jf. planlovens 58, stk. 1, nr. 4. Det vil sige, at der kan klages over
om
lovlighed, f.eks. kommunens hjemmel til at

Hvis du
at klage over denne
Klagen skal indgives inden 9. april 2019.

kan du klage til

og

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger
klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet,
den er
for
Kommune
via klageportalen.
du klager, skal du betale et gebyr
900 kr. for borgere og 1.800 kr. for
virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk
til
Kommune. Hvis
Kommune fastholder
sender
Kommune klagen videre til behandling i
via klageportalen. Du
besked om videre sendelsen.
og
afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen,
medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du
at blive fritaget for at
bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til
Kommune.
Kommune videresender din anmodning til
som herefter beslutter om, du kan fritages.
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sendt i kopi til:
-

Sundhedsstyrelsen, hvs@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk, halsnaes@dn.dk
Danmarks Sportsfiskeriforbund, mail@firskeriforening.dk
fbr@fbr.dk

Venlig hilsen

Morten Timmermann
Direkte 29392977
Motim@halsnaes.dk

