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J. nr. 13.02.01P19-0078

Tilladelse til indvinding af overfladevand  
 
Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid giver hermed tilladelse til indvinding af vand på:  

Matrikel 22b, Klemensker  
Bolbyvej 12 
3790 Hasle 

 
Tilladelsen er givet til virksomheden: 

Bornholms Motor Sport 
CVR: 32757197 
Driftsansvarlig: 
Torben Kofod Larsen 
Løkkegade 6 
3790 Hasle 

 
Indvindingen sker direkte fra en sø, som er anlagt til formålet. Placering ses nedenfor: 

 



 

Side 2 af 4 

Yderligere beskrivelse af søen og indvindingsanlægget ses i bilag 1. 
Der foreligger landzonetilladelse til anlæggelse af søen. Heri er redegjort for, at anlæggelse af søen ikke vil 
have negativ indvirkning på andre interesser i området, herunder grundvandbeskyttelse, vandføring i vandløbet 
og naturinteresser i øvrigt. 
 
Tilladelse til vandindvinding er givet i henhold til Vandforsyningslovens § 20. stk. 1, nr. 2. 
 
Tilladelsen er givet på følgende vilkår: 
- Der må højst indvindes 1500 m3 pr år 
- Tilladelsen er gældende fra 1. august 2019 til 1. august 2029. 
- Vandforbruget skal løbende registreres og en gang om året indberettes til kommunen. 
- Vandet må benyttes til vanding af motorsportsbanen, samt til andre udendørsformål, hvor der ikke er krav 

om drikkevandskvalitet. Ved taphaner skal det ved skiltning fremgå, at der ikke er tale om drikkevand. 
- Pumpeudtaget skal placeres således, at vandstanden i søen ikke kan sænkes lavere end 30 cm over 

bunden. 
- Pumpeudtaget skal indrettes, så haletudser og andre smådyr ikke kan suges med op. 

 
Det vurderes, at denne ret beskedne årlige indvinding ikke vil kunne ændre grundvandsstanden i området, og 
at den vil dermed være uden betydning for den almene drikkevandsforsyning og for vandføringen i vandløbet. 
En uddybning af dette ses i bilag 2. 
 
Tilladelsen til vandindvinding kan tilbagekaldes, hvis forudsætningerne viser sig forkerte eller ændres 
væsentligt, eller hvis de nævnte vilkår ikke overholdes. 
 
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der opkræves et gebyr ifbm. 
modtagelse af klagen, som tilbagebetales, hvis man får helt eller delvist medhold. 
Uddybet klagevejledning ses i bilag 3. 
 
Venlig hilsen 
 
 
Jens Hansen 
Biolog 
  



 

Side 3 af 4 

Bilag 1: Anlæg 
Anlæggelse af en sø af denne størrelse kræver landzonetilladelse, hvilket er givet d. 27. juni 2019 med virkning 
fra 25. juli 2019. Heri er der screenet for andre interesser i området, og det er vurderet, at anlæggelse af søen i 
sig selv ikke vil have negativ indvirkning på naturværdier eller drikkevandsinteresser. 
 
Søen er planlagt med nedenstående dimensioner: 

 
 
Søen udgraves til ca. 2 m under terræn. Skrænterne holdes skrå, bortset fra i det østlige hjørne, hvor 
pumpebrønden placeres, se nedenfor. 

 
For at undgå hydrologisk påvirkning af vandløbet, er det forudsat, at søen skal placeres mindst 5 m fra 
vandløbet. 
 
 
 
 
 



 

Side 4 af 4 

Det fremgår i øvrigt af landzonetilladelsen, hvilke tiltag man har planlagt for at undgå forurening af 
grundvandet, herunder beskyttende volde og sandfang på drænrør. Brugen af miljøfremmede stoffer 
begrænses i øvrigt af lokalplanen. 
 
Vandforsyningsmyndigheden har i forbindelse med landzonetilladelsen vurderet, at anlæggelse af søen ikke 
truer almene drikkevandsinteresser. Der er lagt vægt på, at sandet i sig selv kun giver en lille beskyttelse, når 
afstanden til grundvandet er så kort, og at en åbning dermed kun ændrer marginalt på adgangen. Det er 
endvidere forudsat i lokalplan og miljøgodkendelse, at den mulige forurening på området skal begrænses til 
små mængder af benzin og olie. 
 

Bilag 2: Indvinding 
Området består af kvartærsand og –grus med høj ledningsevne for vand. Vandstanden i søen vil derfor følge 
den generelle grundvandsstand i området, se figur. 

 
 
De tilladte 1500 m3 pr år er en meget lille indvinding i forhold til grundvandsdannelsen i området, og 
vandstanden i søen vil være bestemt af naturforholdene, dvs. nedbør, temperatur og afstrømning fra hele 
formationen. Oppumpningen kan give en kortvarig sænkning, men den vil være helt lokal omkring søen.  
Påvirkning af drikkevandsinteresser og af vandføring i vandløbet, vurderes derfor at være ubetydelig. 
 
Søen vil blive hjemsted for padder og andre beskyttelseskrævende dyr, og pumpningen skal derfor stoppes, 
hvis vandstanden falder til 30 cm over bunden. Det er endvidere vigtigt, at oppumpningen sker således, at 
frøer o.l. ikke kan suges med op. Det kan f.eks. være med en rist på pumpeudtaget med maks. 5 mm riller. 
 
Søen kan være naturligt sommerudtørrende, hvilket ikke kan lægges indvinder til last. 
 

Bilag 3: Klagevejledning 
Kommunens afgørelser efter Vandforsyningslovens § 20 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter 
reglerne i lovens kapitel 13. 
 
Klage kan kun ske digitalt via nævnets hjemmeside. Der opkræves et gebyr, som tilbagebetales, hvis man får 
helt eller delvist medhold. 
 
Klagen skal være modtaget i klagenævnet senest fire uger efter annonceringen af tilladelsen. 


