
 

 
 
 
 
 
 
 

Afgørelse om ikke VVM-pligt af etablering af ny boring samt foreløbig 
vandindvindingstilladelse til eksisterende vandindvindingsanlæg 
tilknyttet Bøllemosevej 21, 5892 Gudbjerg. 
 
 
Max Jakobsen Miljørådgivning har for Henrik Halmø Terkelsen, den 14. 
august 2015, søgt Svendborg Kommune om tilladelse til at udvide 
ejendommens vandindvinding i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget. 
Vandindvindingen foretages fra en eksisterende boring – DGU-nr.: 155.1652, 
og der er samtidig søgt om etablering af en supplerende boring. Ansøgningen 
er løbende suppleret med oplysninger.  
 
Ansøgt vandforbrug er på 35.000 m3 årligt. Ansøger har udarbejdet en VVM-
projektansøgning og forholdt sig til VVM-reglerne. På baggrund af 
ansøgningen har Svendborg Kommune gennemført VVM-screening af 
projektet. Screeningen er vedlagt som bilag 1. 
 
1. Afgørelse 
Svendborg Kommune vurderer, at vandindvindingen og udførelsen af den 
supplerende boring ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. 
nedenstående VVM-screening. Projektet vurderes dermed ikke, at være 
omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. 
Denne afgørelse er truffet i henhold til Miljøvúrderingsloven1. 
 
2. Klagevejledning efter Miljøvurderingsloven 
Svendborg Kommunes vurdering af, at vandindvindingen ikke kræver 
miljøvurdering og tilladelse, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
efter lovens kapitel 18 for så vidt angår retlige spørgsmål. 
 
Klagen skal indgå senest 4 uger efter offentliggørelsen af tilladelsen. Du kan 
finde tilladelsen på Svendborg Kommunes hjemmeside www.svendborg.dk, 
og klagefristen er dermed d. 8. november 2019.  
 
En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som du finder på 
www.borger.dk, eller via Nævnenes Hus’ hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
Du logger på Klageportalen med din NEM-ID. En klage er indgivet, når den er 
tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du kan finde vejledning i brugen 
af Klageportalen på Nævnenes Hus’ hjemmeside. 
 

                                                
1 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter – LBK nr. 448 af 10. maj 2017. 
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Hvis du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson, som virksomhed eller organisation 
er gebyret på 1800 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke er indsendt via 
Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet 
anmodning til Svendborg Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din 
anmodning kan imødekommes. 
 
Klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet 
bestemmer andet. 
 
3. Søgsmål 

 
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal klagen være anlagt inden 6 måneder efter, at 
afgørelsen er meddelt, eller hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at en endelig afgørelse 
foreligger 
 
4. Projektbeskrivelse 
 
Henrik Halmø Terkelsen, har den 14. august 2015 søgt Svendborg Kommune om tilladelse til at udvide 
ejendommens vandindvinding til 35.000 m3 årligt i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget. 
Vandindvindingen foretages fra en eksisterende boring – DGU-nr.: 155.1652, og der ønskes etableret en 
supplerende boring. 
 
Der har ikke tidligere været meddelt vandindvindingstilladelse på ejendommen. Indvindingen er anslået 
til i gennemsnit, at være på ca. 25.000 m3 årligt siden 2010. 
 
5. Projektets stamdata 
 

Ansøger/bygherre Henrik Halmø Terkelsen, Bøllemosevej 21, 5892 Gudbjerg. 
 

Kontaktpersoner Henrik Halmø Terkelsen, Bøllemosevej 21, 5892 Gudbjerg. 
Max Jakobsen, Max Jakobsen Miljørådgivning 
e-mail: mjb@maxjakobsen.eu 
tlf.: 3134 0717 
 

Projekt placering Bøllemosevej 21, 5892 Gudbjerg. 
Matr. nr.: 20a, Gudbjerg By, Gudbjerg 
 

Projektareals ejer Henrik Halmø Terkelsen, Bøllemosevej 21, 5892 Gudbjerg. 
 

 
6. Forholdet til VVM reglerne 
 
Anlægget er opført på bilag 2, punkt 2d og 10m i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM). Anlægget er derfor omfattet af reglerne om VVM-screening i henhold til lovens 
§16, hvorefter det i henhold til lovens §21 skal afgøres, om projektet må antages, at kunne få væsentlige 
virkninger på miljøet. 
  

mailto:mjb@maxjakobsen.eu


7. Kort  
 

 
Figur 1: Matrikelkort – med nærmeste vandindvindinger 
 

 
Figur 2: Boringsplaceringer 



Bilag 1: Screening - VVM2 
 
1. Projektets karakteristika 

Anlæggets karakte-
ristiska skal især 
anskues i forhold til: 
 

Væsentlig 
indvirkning på 
miljøet 

Beskrivelse og bemærkninger 

Ja Nej 

a. Anlæggets 
dimensioner og 
udformning 

  
X 

Forventet boredybde i ny boring er 20-30 m. 
Eksisterende boring er 22 m. 
Der ønskes indvundet 35.000 m3/år. 

 

b. Kumulation med 
andre projekter 

  
X 
 

Der er ingen større øvrig vandindvinding i området. 
 

 

c. Anvendelse af 
naturressourcer 

  
 
 

X 

Der oppumpes grundvand til ren- og prøvepumpning. 
Hvis boringen viser sig egnet vil der blive indvundet 
grundvand til husdyrsformål og husholdning. 
 
I forbindelse med ren- og prøvepumpning er 
indvindingsmængden ikke af betydende omfang og kan 
holdes indenfor den samlede tilladelse. 
Prøvepumpningen skal belyse om boringen og 
magasinet kan bære indvindingen. 
 
Der anvendes i forvejen 25-30.000 m3/år fra 
eksisterende boring. Der er ikke registreret tegn på 
overudnyttelse af grundvandmagasin eller 
naturforekomster.  
 

 

d. Affaldsproduktion  X Boremudder skal bortskaffes til jordmodtager. 
Slam fra returskylning af sandfilter – skal bortskaffes 
efter gældende regler. 
 

 

e. Forurening og 
gener 

 X Ingen  

 

f. Risiko for uheld, 
navnlig under hensyn 
til de anvendte stoffer 
og teknologier 

 X Minimal.  
Vilkår vedr. boringsoverbygning sikrer, at risiko for 
beskadigelse af boringen ved uheld minimeres. 

g. Risiko for 
menneskers sundhed 

 X Forurening af boringerne kan medføre dårlig 
vandkvalitet. Risikoen betragtes som minimal, og er til 
stede ved alle vandforsyningsanlæg. 

 
  

                                                
2 Jf. Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

(VVM) - bilag 6-Udvælgelseskriterier 



2. Anlæggets placering 
Den miljømæssige 
sårbarhed i de 
geografiske områder, 
der kan blive berørt af 
anlægget. Skal tages i 
betragtning, navnlig: 
 

Væsentlig 
indvirkning på 
miljøet 

Beskrivelse og bemærkninger 

Ja Nej 

a. Nuværende 
arealanvendelse 

 X Agerjord og græsplæne. 
Anlægget påvirkes ikke af, og påvirker ikke aktiviteten. 

 

b. Naturressourcernes 
relative rigdom, kvalitet 
og regenereringska-
pacitet i området. 

  
 
 
 
 

X 

I henhold til Vandområdeplan Jylland-Fyn er der 
registreret en sammenhængende regional 
grundvandsforekomst på lokaliteten, strækkende fra øst 
for Odense i nord mod sydøst til Nyborg, Ørbæk og 
Hesselager og videre mod sydvest over Gudme, 
Gudbjerg og til Stenstrup og Kværndrup i sydvest. Den 
regionale grundvandsforekomst 1_3_158 er beskrevet 
med god kvantitav og kemisk tilstand. 
 
Indvindingen indenfor grundvandsmodellen for 
Sydøstfyn er beregnet til mellem 7 og 10% af 
grundvandsdannelsen til KS1, hvilket er væsentligt 
under den anbefalede grænse på 35%, og 
modelområdet må derfor betragtes som stabilt overfor 
vandindvinding. Grundvandsdannelsen til KS1, hvor der 
indvindes fra, er desuden vist, at stige ved øget 
vandindvinding.  
 
Der stilles vilkår om prøvepumpning af boringen til 
vurdering af et konstateret magasins egnethed til 
indvinding. 

 

c. Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder: 
 
Påvirkningsvurderinger foretaget ved hjælp af BEST og Statens grundvandskortlægning. 
 

a. Vådområder   
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 

Søer 

Nærmeste §3-beskyttede vandhul er beliggende ca. 
250 m mod nord.  
Ansøger har ikke konstateret vandspejlsafsænkninger i 
søerne i området igennem årene, selv i forbindelse med 
den markante tørre sommer i 2018. 
I BEST FYN beregnes ingen væsentlig påvirkning af 
søer og vandhuller på baggrund af indvindingen. 
 

Moser 

300 m mod syd ligger et mindre moseareal omkring en 
lille sø. Området er af ansøger beskrevet som meget 
vandrigt, uden synlige observationer af 
vandstandssænkning henover årene. 400 m mod 
sydvest ligger et større moseområde. Området vurderes 
ikke at være mærkbart påvirket. 
 

Vandløb 

Den øvre del af Stokkebækken er et §3-beskyttet 
vandløbssystem, der løber ca. 300 m nord for 



 
 
 
 
 
 
 

X 
 

indvindingen. Vandløbet er målsat i 
Vandområdeplanerne til ”God økologisk tilstand”. Der er 
”Ringe økologisk tilstand” og vandløbsstrækningen er 
undtaget for målopfyldelse senest 2021.  
I Sydøstfyns-kortlægningen er det vurderet, at der ikke 
sker væsentlig udstrømning fra KS1 til vandløb, og at 
dette sandsynligvis skyldes afdræning fra toplagene. 
Vandindvinding fra KS1 fra området, må derfor antages, 
at have begrænset effekt på udstrømningen til vandløb. 
 
Vandløbet var ikke udtørret i den tørre sommer 2018. 
Det vurderes, at den hidtidige indvinding, ikke har givet 
anledning til væsentlig påvirkning af vandføringen i 
vandløbet, og derfor heller ikke påvirker muligheden for 
at opnå tilstandsmålsætningen. Der kan derimod være 
flere andre faktorer, der er medvirkende til manglende 
målopfyldelse, herunder den fysiske udformning af 
vandløbet og påvirkning fra udledninger.  
 
Det forventes ikke, at den ansøgte vandindvinding fra 
ejendommen vil medføre betydende påvirkning af 
vandløb og natur.  
Andet 

 
 

b. Kystområder og 
havmiljø 
 

 X Ikke påvirket 

c. Bjerg- og 
skovområder 
 

 X Ikke påvirket 

d. Naturreservater og  
-parker 
 

 X Ikke påvirket 

f. Områder, der er 
registreret, beskyttet 
eller fredet ved 
national lovgivning, 
EF-fuglebeskyttelses-
områder og 
habitatområder. 
 
(herunder screening i 
forhold til Habitat-
direktivet) 

  
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 

7.600 m til nærmeste Natura 2000-område ”Rødme 
Svinehaver”.  
 
Vandindvindingen påvirker ikke området. 
 
Området er, jf. Bilag IV-håndbogen registreret levested 
for flere bilag IV-arter: 
Hasselmus 
Vandflagermus 
Brunflagermus 
Sydflagermus 
Dværgflagermus 
Markfirben 
Stor vandsalamander 
Spidssnudet frø 
Springfrø 
 
Der er flere enkeltfund af Stor Vandsalamander i 
området indenfor 2.000 m fra indvindingen. 
  
Derudover har kommunen oplysninger om, at der er 
fundet Strandtudse i vandhuller i nærområdet. 
 



Vandindvindingen forventes ikke, at påvirke levesteder 
for de registrerede arter. 
 

g. Områder, hvor de 
fastsatte miljøkvali-
tetsnormer allerede er 
overskredet 

  
 

X 

Miljømålet for Stokkebækken er ikke opfyldt. 
Det vurderes, at Stokkebækkens fysiske forhold og lille 
fald er styrende for de økologiske tilstandsparametre i 
vandløbet. Der er ikke observeret udtørring på den 
påvirkede strækning af Stokkebækken i den meget 
tørre sommer i 2018, og reduktionen i udstrømningen af 
grundvand til Stokkebækken vurderes ikke at være 
kritisk for muligheden for at opnå miljømålsætningen. 
 

h. Tætbefolkede 
områder 

 X Ikke relevant 

i. Vigtige landskaber 
set ud fra historisk, 
kulturelt, arkæologisk, 
æstetisk eller 
geologisk synspunkt 

 X Ikke påvirket 

 
  



 
3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet 

De forventede 
væsentlige virkninger 
på miljøet skal ses i 
relation til de kriterier, 
der er anført under 1 
og 2 ovenfor og 
navnlig under hensyn 
til: 
 

Væsentlig 
indvirkning på 
miljøet 

Beskrivelse og bemærkninger 

Ja Nej 

a. Indvirkningernes 
omfang (geografisk 
område og omfanget 
af personer, der 
berøres) 

  
 
 
 
 
 
 

X 

Etablering af boringen og indvinding af grundvand 
forventes, at påvirke omgivelserne minimalt.  
 
Der er ingen større indvindinger i området.  
 
Der findes 1 privat husholdningsindvinding indenfor en 
radius af 500 m fra borelokaliteten. 
Bankevej 4 har tilladelse til indvinding til 
husholdningsbrug på 170 m3/år, og er beliggende ca. 
450 m fra den eksisterende indvinding. Brønden har 
DGU-nr.: 155.176, og er ifølge boringsdatabasen 
(Jupiter) en 7,3 m dyb brønd med en 2” tommer boring i 
bunden til ca. 15 m u.t. Vandspejlskoten er i 2011 
bestemt til 82,77 m eller ca. 1,1 m u.t., hvilket er 2,4 m 
højere end på Bøllemosevej 21. Det vurderes, at der 
kan være hydraulisk kontakt, men at der sandsynligvis 
er tale om to forskellige magasiner. 
I BEST er beregnet en grundvandssænkning på 20 cm i 
øverste grundvandsmagasin på Bankevej 4, hvilket er 
en forøgelse på ca. 6 cm i forhold til den nuværende 
påvirkning. Den øgede sænkning vurderes ikke, at have 
betydning for vandforsyningen. 
 
Pejlinger fra hhv. 1970 og 2011 på Bankevej 4 antyder, 
at grundvandsspejlet er steget næsten en meter i 
perioden.  

b. Indvirkningens art  X Sænkning af grundvandsstand og potentielt 
grundvandsudstrømning til natur og vandløb. 
 

c. Indvirkningens 
grænseoverskridende 
karakter 

  
X 

Ingen 

    

d. Indvirkningens 
intensitet og 
kompleksitet 

  
X 

Påvirkningsgraden vurderes at være lokal. 
 

e. Indvirkningens 
sandsynlighed 

  
X 

Vandindvinding vil altid medføre en påvirkning af den 
hydrologiske balance. 
  

f. Indvirkningens 
forventede indtræden, 
varighed, hyppighed 
og reversabilitet 

  
X 

Grundvandsniveauet påvirkes med det samme 
indvindingen øges. Eventuelle ændringer i 
grundvandskemi sker gradvist over en årrække. 
Reduktion af grundvandsudstrømning til naturområder 
forventes at ske hurtigt, hvis magasinet står i direkte 
kontakt med vandområderne.  
 



Vandindvindingens påvirkning vil vare ved så længe, 
der indvindes fra ejendommen. Påvirkningen i 
grundvandsstanden og i reduceret udstrømning til 
vandløb og øvrig natur, vil være fuldt reversibel, når 
indvindingen ophører. 
 
Indvirkningen forventes at være så lille, at den er uden 
væsentlig betydning.  
 

g. Kumulation med 
andre projekter 

 X Ingen 

h. Muligheden for reelt 
at begrænse 
indvirkningerne 

 X Grundvandsniveau og vandkvalitet moniteres løbende, 
og lægges til grund for eventuelle justeringer i 
tilladelsens størrelse. 
 

 
Konklusion  X Miljøpåvirkningen vurderes ikke at være væsentlig.  

Anlægget vurderes dermed, ikke at være VVM-pligtigt. 
 

 


