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Aabenraa Kommunes behandling af
ansøgninger om tilladelse til markvanding
Aabenraa Kommune er i gang med at behandle ansøgninger om fornyelse af tilladelser til
markvanding. Miljøstyrelsen har indskærpet over for kommunerne, at man ikke længere må
forlænge tilladelser til markvanding administrativt.
Der skal foretages en sagsbehandling, hvor man bl.a. vurderer vandindvindingens virkning
på vand og natur.
Kommunen har et meget stort antal ansøgninger under behandling, hvorfor der kan
forventes lang sagsbehandlingstid.
Landbrugsstyrelsen har oplyst, at krydsoverensstemmelseskontrol, hvor det konstateres, at
en vandind-vindingstilladelse er udløbet, og der søgt om en ny tilladelse, kun resulterer i en
advarsel. Hvis man i forbindelse med krydsoverensstemmelseskontrol har brug for en
bekræftelse på, at der er søgt, er man velkommen til at henvende sig til kommunen.
Efterfølgende vil kommunen opprioritere behandlingen af den pågældende ansøgning, så
der ligger en tilladelse ved næste kontrol.
Ansøgninger om fornyelse, som var modtaget ved årsskiftet 2017/2018, behandles først.
Hastende ansøgninger søges behandlet inden for 4 – 5 måneder. Det vedrører typisk nye
indvindingsboringer, erstatningsboringer, fornyelse af tilladelser i forbindelse med ejerskifte
eller ejendomme, hvor der har været krydsoverensstemmelseskontrol.
Erstatningsboringer kan i tvingende nødvendige situationer etableres inden for 5 m fra den
gamle boring, efter forudgående anmeldelse til kommunen.
Tilladelser gives som standard med en varighed på 15 år – med mindre særlige forhold taler
imod det.
Der tages udgangspunkt i en vurdering af vandingsbehovet, hvor der blandt andet lægges
vægt på forbruget i perioden 2009-2018 og afgrødevalg. Der er de fleste steder, i Aabenraa
Kommune, meget grundvand til rådighed, men visse steder kan vandløb og natur ikke tåle
øget vandindvinding i tørre perioder og enkelte steder er påvirkningen af områderne
allerede nu for høj.
Hvis der søges om indvindingstilladelse i sådanne områder, kan det komme på tale enten at
give afslag på ansøgningen eller give tilladelse til en mindre mængde end der er behov for.

Der henstilles til, at henvendelser vedrørende markvanding så vidt muligt sker pr. mail til
vand@aabenraa.dk.
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