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Boretilladelse samt foreløbig vandindvindingstilladelse på ejendom-

men Bjerrebyvej 19, 5700 Svendborg - matr.nr.: 9b, Søby By, Bjer-

reby.  

 

1. Svendborg Kommunes afgørelse. 

Svendborg Kommune giver hermed tilladelse til Skiftekær Økologi ApS til 

at etablere en boring på matr. nr. 9b Søby By, Bjerreby, tilhørende Skifte-

kær Økologi ApS, samt foreløbig vandindvindingstilladelse til afprøvning 

og prøvepumpning af boringen. 

 

Boringens formål er at belyse boringens egnethed til vanding af frilands-

grøntsager. Den ansøgte indvindings størrelse er 15.000 m3 årligt. Indvin-

dingen vil være tilknyttet Skiftekær Økologi/Søren Lolks Vej 2, og der vil 

derfor være tale om, at den eksisterende tilladelse på 65.000 m3/år fast-

holdes for det samlede anlæg, men at indvindingen spredes ud på 4 bo-

ringer i stedet for 3. En endelig tilladelse vil derfor bestå i en fornyelse af 

tilladelsen på Søren Lolks Vej 2. 

 

Tilladelsen gives med hjemmel i lov om vandforsyning m.v., §§ 20 og 211, 

i henhold til Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning2 og ef-

ter Boringsbekendtgørelsen3.  

 

Tilladelsen er gældende indtil den 1. maj 2021. 

 

Der tages forbehold for kabler og rørledninger på borestedet. Brøndborer 

har ansvaret for, at indhente ledningsoplysninger igennem LER og fra 

lodsejer. 

 

Ansøgningen er VVM-screenet4, og det er vurderet, at indvindingen ikke 

er omfattet af VVM-pligt.  

                                                
1 Lov 299 af 08-06-1978 om vandforsyning m.v., Jf. lovbekendtgørelse nr. 1584 af 10. december 2015 
2 Jf. Bekendtgørelse 154 af 25. februar 2016 om vandindvinding og vandforsyning 
3 Jf. Bekendtgørelse 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 
4 Jf. § 2 i Bek. 957 af 27-06-2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om 

planlægning. 
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2. Vilkår og bestemmelser efter Vandforsyningsloven og tilhørende bekendtgørel-
ser. 

 

2.1 Vilkår. 

 

2.1.1 Tilladelsen gives til etablering af en boring på matr. nr.: 9b Søby By, Bjerreby.  

 

Borestedet er udpeget på baggrund af besigtigelsen den 28. februar 2020. Borestedet er 

vist på kortudsnittet, på bilag 1 bagerst i tilladelsen.  

 

2.1.2 Boringen skal udføres efter gældende regler5. Der skal udarbejdes geologisk profil i for-

bindelse med borearbejdet. 

 

2.1.3 Opboret ler-, grus- og sandmateriale fra boringen kan spredes på marken, hvor boringen 

udføres.  

Eventuelt anvendt boremudder skal bortskaffes til godkendt modtager efter kommunens 

anvisninger. 

 

2.1.4 Boringen skal renpumpes. 

 

Mindre vandmængder i forbindelse med renpumpning kan bortledes ved simpel nedsiv-

ning på marken uden tilladelse. Bortledningen må dog ikke give anledning til gener på 

naboarealer. 

 

2.1.5 Efterfølgende skal der udføres en prøvepumpning. 
 

Ansøger skal fremsende forslag til prøvepumpnings- og pejleprogram. 
 
Denne bør som udgangspunkt vare mindst 1 døgn eller til grundvandsstanden har stabi-
liseret sig. Som udgangspunkt skal anvendes samme ydelse, som det forventes, at bo-
ringen skal yde i drift. Prøvepumpningen må ikke medføre afsænkning af grundvandet til 
under filtersætningen. 
 
Start- og stoptidspunkter registreres sammen med pumpeydelse, oppumpede vand-
mængder og evt. driftsforstyrrelser. Der foretages jævnlige pejlinger af vandspejlet i bo-
ringen umiddelbart før, under og efter prøvepumpningen, for at registrere sænknings- og 
stigningsdata. 
 
Pejleprogram skal fremgå af forslag til prøvepumpningsprogrammet. 
 

2.1.6 Ved prøvepumpning bortledes vandet ved udsprinkling over så stort areal som muligt, 
sådan at vandet nedsiver. Udsprinklingen må ikke være til gene for natur og vandløb el-
ler i øvrigt skabe problemer på naboarealer. Grundet muligt indhold af okker, må vandet 
derfor ikke ledes direkte til vandløb eller til vandhuller. Udledningen må samtidig ikke in-
filtrere til det filtersatte magasin, og derved forstyrre prøvepumpningsdata, og skal derfor 
udledes mindst 25 meter fra boringen. 
 

2.1.7 Ved slutningen af prøvepumpningen skal der udtages råvandsprøve fra boringen. 

                                                
5 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land 
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Råvandsprøven skal analyseres for de parametre, der er omfattet af Boringskontrol jf. 
bilag 8 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1070 af 28. oktober 2019 om vandkvalitet 
og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 
 
Prøven skal udtages af en certificeret person. Der skal anvendes et laboratorium, der er 
akkrediteret af DANAK på de pågældende analyser. Analysedata skal sendes til Svend-
borg Kommune i elektronisk form. 
 

2.1.8 Boringen skal indmåles og kotesættes med D-GPS, og indberettes til GEUS efter ret-
ningslinjerne i Kap. 5 i Boringsbekendtgørelsen. Som minimum skal både terræn og fær-
digt pejlemålingspunkt indmåles. 
 

2.1.9 Boringen skal i henhold til Vandforsyningslovens §36 sløjfes, hvis boringen bliver over-
flødig eller tilladelsen udløber. Sløjfningen skal udføres efter reglerne i Boringsbekendt-
gørelsen. 
 

2.2 Bestemmelser efter Vandforsyningsloven.  

 

Der gøres opmærksom på, at følgende bestemmelser ikke kan påklages. 

 
2.2.1 Forinden borearbejdet påbegyndes, skal der indgives meddelelse herom til kommunen. 

Firmaet der udfører boringen skal være i besiddelse af et A-bevis jf. Bek. 1453 af 11. 
dec. 2007 med senere ændringer om uddannelse af personer, der udfører boringer på 
land. 
 

2.2.2 Ejer af et vandforsyningsanlæg er efter vandforsyningslovens § 23 erstatningspligtig for 
skader, som forvoldes i bestående forhold som følge af vandindvindingen under prøve-
boringen og prøvepumpningen.  

 
I tilfælde af uenighed om erstatningsspørgsmål ved forandring af grundvandsstanden el-
ler ved forandring af vandføring i vandløb og vandstand i søer m.v. træffer taksations-
myndighederne afgørelsen.  

 
2.2.3 Overtrædelse af vilkår fastsat efter vandforsyningsloven kan straffes efter lovens be-

stemmelser herom. 
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3. Orientering vedrørende endelig tilladelse til vandindvinding. 
 
En endelig tilladelse kan kun forventes meddelt, hvis anlægget viser sig anvendeligt, og ikke på-
virker miljøet negativt, herunder at ressourcerne er tilstrækkelige. 
 
For at kommunen kan vurdere, om der kan gives en endelig indvindingstilladelse skal følgende 
oplysninger indsendes sammen med ansøgning om endelig vandindvindingstilladelse: 
 
1. Kopi af borerapporter mv. indberettet til GEUS, Danmarks og Grønlands Geologiske Un-

dersøgelse jf. bilag 2 i bek. om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 
2. Kopi af Råvandsanalyse (Boringskontrol) fra boringen. 
3. Oplysninger om indvindingsanlæggets indretning, herunder pumpetype og fabrikat samt 

pumpens ydelse i m3/h.  
4. Resultat af prøvepumpning og pejlinger. 

En vurdering af muligheden for at indvinde den ønskede vandmængde på grundlag af de 
foretagne prøvepumpninger. Herunder skal det på baggrund af prøvepumpningen vurde-
res, om indvindingen medfører risiko for negativ påvirkning af de omkringliggende private 
vandforsyninger på Skovballevej 122 og 124, og det skal vurderes, om indvindingen vil 
være bæredygtig i forhold til grundvandsressourcen. 

 
Det kan oplyses, at en endelig indvindingstilladelse vil kunne indeholde følgende vilkår: 
 
1. Formål med tidsbegrænsning for, og størrelse på indvindingen. Herunder angivelse af mak-

simal sænkning, højeste pumpeydelse, pumpeplacering og evt. maksimal pumpestørrelse. 
 

2. Boringen skal afsluttes med overbygning, der jf. Boringsbekendtgørelsens §13 stk. 2 skal 
udføres som en råvandsstation. 
Råvandsstationen skal udføres jf. §§ 14-16 i Boringsbekendtgørelsen og i henhold til Dansk 
Ingeniørforenings Norm for mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg, DS441. 
 

3. Bestemmelser om moniteringer eller begrænsninger, hvis det vurderes at indvindingen po-
tentielt kan påvirke omgivelserne. Der kan herunder indgår vilkår om fordelingen af indvin-
dingsmængderne på boringsniveau. 
 

4. Der skal monteres en vandmåler6 og årets vandforbrug skal indberettes til forvaltningen in-
den 1. februar det følgende år. 
 

5. Boringen skal pejles jævnligt, og resultater skal indberettes til kommunen inden 1. februar 
det følgende år. 
 

6. Der skal etableres et fredningsbælte på mindst 5 m omkring boringen jf. Boringsbekendtgø-
relsens §9 stk. 4. Inden for dette område må der ikke gødes eller anvendes sprøjtemidler. 
Arealet skal have tydelig fysisk markering. 
 

7. Der må ikke ske ændringer af formål med indvindingen. Ved væsentlige ændringer, herun-
der udskiftning og placering af pumper, eller udbedringer af anlægget skal der meddeles til-
ladelse hertil af Svendborg Kommune.  
 

  

                                                
6 Vandforsyningslovens §58, jf. lovbekendtgørelse nr. 1584 af 10-12-2015 
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4. Klagevejledning  

Afgørelsen kan efter vandforsyningslovens § 75 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 

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 den 22. maj 

2020.  

 

En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og 

www.virk.dk, eller via Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.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 Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-

side. 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. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet 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 be-

grundet anmodning til Svendborg Kommune, som videresender anmodningen til Natur- og Mil-

jøklagenævnet. Det er Natur- og Miljøklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din an-

modning kan imødekommes. 

 

Klage over denne afgørelse har opsættende virkning, jf. vandforsyningslovens §78, stk.3, da der 

er tale om et anlægsarbejde, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.  

 

Borearbejde må derfor ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. 

 

5. 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 afgø-

relse foreligger. 
  

http://www.svendborg.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
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6. Lovhjemmel. 

Afgørelsen er truffet med hjemmel i følgende: 

 

1. Vandforsyningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 med seneste æn-

dringer. 

2. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 470 af 26. april 2019 om vandindvinding og vandfor-

syning. 

3. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af 

boringer og brønde på land. 

4. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1071 af 28. oktober 2019 om kvalitetskrav til miljømå-

linger. 

5. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 915 af 27. juni 2016 om uddannelse af personer, der 

udfører boringer på land med senere ændringer. 

6. Bekendtgørelse nr. 582 af 28/05/2018 om anvendelse af måleinstrumenter til måling af 

forbrug af vand, gas, el eller varme. 
 

7. Sagsbehandlingen. 

 

7.1 Baggrund og behov. 

Peter Bay Knudsen, har den 2. december 2019 på vegne af Skiftekær Økologi ApS søgt Svend-

borg Kommune om tilladelse til at etablere ny boring til vandindvinding tilknyttet Søren Lolks Vej 

2. Der søges om indvinding op til 15.000 m3/år fra den nye boring. Den eksisterende samlede 

vandindvindingstilladelse til vanding af økologiske frilandsgrøntsager på 65.000 m3/år ændres 

ikke. Ansøgningen er indsendt sammen med VVM-projektansøgning for etablering af boringen. 

 

Skiftekær Økologi har tidligere redegjort for det samlede vandingsbehov. Ønsket om den nye 

boring bunder i, at flere af markerne ligger langt fra de nuværende boringer, og at det derfor vil 

være hensigtsmæssigt, at have en boring imellem de nuværende boringer, så der ikke skal 

trækkes så lange vandforsyningsledninger. 

 

Svendborg Kommune har tidligere sammen med ansøger drøftet og gennemgået Tåsinges 

overordnede indvindingsforhold og geologi samt udfordringer i den sammenhæng. Svendborg 

Kommune har gjort opmærksom på, at der på Tåsinge kan forventes at være begrænsede mu-

ligheder for, at finde tilstrækkeligt grundvand til udnyttelse til vanding. I området omkring Skifte-

kær er der dog ved den statslige kortlægning og tidligere borearbejder fundet udbredte vandfø-

rende lag, med gode muligheder for høj pumpekapacitet (Ny Søby-magasinet). Den ansøgte 

borelokalitet vurderes, at ligge indenfor det samme grundvandsmagasin, som boringerne, der 

allerede er tilknyttet Søren Lolks Vej 2, ligger indenfor. Der kan derfor være udmærkede mulig-

heder for, at finde tilstrækkeligt med grundvand på lokaliteten til, at udnytte til mindre lokal van-

ding. Dette forudsætter dog, at den samlede indvinding ikke overstiger den allerede tilladte. 

Vandindvindingen må ikke have negativ påvirkning af grundvandsmagasinet og dermed forringe 

vandkvaliteten eller muligheden for indvinding for områdets ikke-almene vandforsyninger.  

 

7.2 Besigtigelse 

Den 28. februar 2020 blev den ønskede boringsplacering på matr.nr.: 9b Søby By, Bjerreby be-

sigtiget. Boringsplaceringen ligger fornuftigt i forhold til naboer og andre indvindinger samt mu-

lige forureningskilder. Dog er det i forbindelse med besigtigelsen konstateret, at det ønskede 
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borested lå i en mindre lavning. Skiftekær Økologi har ved e-mail fra den 30. marts 2020 accep-

teret, at flytte borestedet lidt mod syd til en lidt højere placering i terrænet, jf. bilag 1. 

 

7.3 Forureningskilder 

Der er ikke registreret forurenede grunde, som er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2, inden for en 

afstand af 300 m fra borestedet. Kommunen har ikke oplysninger om andre potentielt forure-

nende aktiviteter eller anlæg indenfor 300 m fra den planlagte boringsplacering.  

 

Vejledende afstandskrav vurderes at være overholdt. 

 

7.4 Gældende planer 

Vandindvindingen er i overensstemmelse med bestemmelser og målsætninger i Vandforsy-

ningsplanen for Svendborg Kommune. Der er lagt vægt på, at tilladelsen tilgodeser en mere de-

central indvinding, der spreder belastningen på grundvandsmagasinet, og dermed er mere 

skånsom for grundvandsmagasinet og for natur og vandløb. 

 

I Kommuneplan 2017-29 fremgår, at indvinding af grundvand til vanding prioriteres lavest i for-

hold til befolkningens og miljøets behov for rent vand, og at Svendborg Kommune vil gennem-

føre en konkret vurdering for muligheden for, at give en tilladelse til vanding ud fra ressource-, 

miljø- og naturmæssige hensyn. Det vurderes ikke, at indvindingen i nærværende tilladelse er i 

ressourcekonflikt med anden indvinding. Den samlede tilladelse til indvinding i en endelig tilla-

delse kan dog blive begrænset af andre indvindingsprojekter, hvor formålet er højere prioriteret. 

Det vurderes umiddelbart, at indvindingen ikke vil have negative konsekvenser for natur og 

miljø.  

 

Svendborg Kommune vurderer desuden at indvindingen ikke er i modstrid med råstofplanen for 

Region Syddanmark, Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse – Tåsinge eller de vedtagne stats-

lige Vandområdeplaner (VP2).  

 

7.5 Udtalelser i sagen 

Svendborg Kommune har ikke identificeret eksterne parter i sagen, da indvindingen generelt 

ikke forventes, at medføre væsentlig påvirkning, der har betydning for andre personer eller or-

ganisationer. 

 

7.6 Vurdering af indvindingens påvirkning af omgivelserne 

Svendborg Kommune vurderer, jf. nedenstående, at boringen ikke medfører væsentlig påvirk-

ning af omgivelserne.  

 

Screenings- og modelværktøj: 

Til hjælp for screening af den konkrete påvirkning fra indvindingen, er opstillet en simuleret ind-

vinding i den semianalytiske grundvandsmodel BEST. I BEST ses både den akkumulerede på-

virkning af vandløb og natur og den direkte påvirkning fra den aktuelle indvinding. BEST anven-

der samme hydrologiske modeller som er anvendt i Vandplanerne, og for Fyn også samme 

vandløbsafstrømningstemaer. Disse temaer er dog behæftet med stor usikkerhed, og overesti-

mering af reduktionen i medianminimum, da måledata er gamle, og for de mindre vandløbs-

strækninger ret begrænsede. I VP2 er reduktionen i medianminimum fjernet som kriterie for vur-

dering af påvirkningen af vandløb. Der skal i stedet foretages en konkret vurdering baseret på 
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økologiske vandløbsindeks af risikoen for, at en vandindvinding medfører at, der ikke kan opnås 

målopfyldelse for vandløb og natur. Der ses i Svendborg Kommune ingen klar sammenhæng 

imellem de vandløbsoplande, der ifølge BEST er kraftigt påvirkede og vandløbenes miljøtil-

stand. Dette skyldes sandsynligvis, dels at input-data i modellen er mangelfulde eller underesti-

merede, og dels at vandløbene er påvirkede af rigtigt mange andre ting også, herunder spærrin-

ger, udledninger og generelle fysiske forhold. 

Det er dog fortsat Svendborg Kommunes opfattelse, at medianminimum er en parameter, der 

bør indgå i den samlede vurdering af grundvandsindvindings påvirkning af særligt de små vand-

løb. Det vurderes dog nødvendigt, at inddrage den samlede viden om lokal geologi og hydro-

geologi, for at kunne vurdere det samlede billede af beregnede påvirkninger overfor den aktu-

elle tilstand og målsætning i vandløb og natur. På Tåsinge findes ikke målte data af medianmini-

mum, og værdierne er derfor anslåede af NIRAS. De beregnede påvirkninger vurderes derfor i 

forhold til det samlede billede. 

 

BEST medregner ikke det terrænnære grundvands betydning for naturlokaliteterne i tilstrække-

lig grad, og mange naturlokaliteter vurderes, at stå med et hængende vandspejl, hvor hydrolo-

gien ikke er tilstrækkeligt opløst i modellen.  

 

GEUS har for Miljøstyrelsen udviklet ”VandWeb”, der ligeledes er et screeningsværktøj. Vand-

Web er begrænset til vurderinger af afstrømningsforhold i vandløb. I VandWeb er det muligt, at 

vurdere vandindvindings potentielle påvirkning af både reduktion i vandafstrømning og dennes 

påvirkning af EQR-værdier (økologiske kvalitetsindeks) i henhold til Vandområdeplanerne. 

VandWeb beregner tidsserier af afstrømninger med baggrund i DK-modellen/Den Nationale 

Vandressource Model. Påvirkning af EQR-værdier baseres på et projekt, der primært har under-

søgt effekten af vandindvinding på større vandløb. 

 

Grundvandsforhold og -forekomster: 

De foreslåede borelokaliteter er beliggende udenfor OSD, og mindst 2 km vest for indvindings-

oplandet til Bjerreby Vandværk. Ejendommen ligger udenfor indsatsområde for grundvandsbe-

skyttelse i et område præget af moræneler i overfladen. 

 

Borestedet er beliggende i ca. kote 9 m/DVR 90, mens grundvandspotentialet på stedet er be-

liggende i ca. kote 5 m/DVR 90. Terrænhældningen indikerer at den overfladenære grundvand-

strøm er vestlig. Potentialerne viser at den primære grundvandstrøm er vestlig. 

 

I henhold til MiljøGIS for basisanalysen for Vandområdeplanerne 2021-2027 (VP3) ligger lokali-

teten indenfor en sammenhængende grundvandsforekomst (dkmf_1236_ks) https://vandplan-

data.dk/vandomraade/Grundvand-terraennaert/DK115_dkmf_1236_ks, der strækker sig i et 

bælte på tværs af Syd-Tåsinge, fra Lunke-bugten over Bjerreby, Hellev, Søby og Skovballe op 

imod Vejlen. Denne grundvandsforekomst dækker over to tidligere kortlagte magasiner – Bjer-

reby og Ny Søby, og omfatter et lidt større område end tidligere opgjort. 

 

I Vandplan 1.15 – Det Sydfynske Øhav, var den opgjorte grundvandsforekomst 1.15.2.5 (Tå-

singe/Thurø) fordelt på flere magasiner, og herunder var Ny Søby-magasinet beskrevet, i områ-

det vest for Bjerreby ud mod kysten. Magasinet fremgår også af tidligere opgørelser, og den tid-

ligere grundvandskortlægning på Tåsinge viser, at Ny Søby-magasinet er udbredt over et om-

https://vandplandata.dk/vandomraade/Grundvand-terraennaert/DK115_dkmf_1236_ks
https://vandplandata.dk/vandomraade/Grundvand-terraennaert/DK115_dkmf_1236_ks
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trent 4,5 km2 stort areal. Grundvandsmagasinet er stedvist dårligt beskyttet, og grundet forhø-

jede nitratniveauer har magasinet ikke været prioriteret til almen vandforsyning. Området er der-

for velegnet til vandindvinding til andre formål. 

 

Ressourcens størrelse er dog uafklaret og det er dermed usikkert, hvor stor den bæredygtige 

indvinding i magasinet er. I VP1 er grundvandsforekomst 1.15.2.5 opgjort til en udnyttelig res-

source på ca. 740.000 m3, hvoraf 58% er beregnet udnyttet. Grundvandsdannelsen i Ny Søby-

magasinet er i Fyns Amts ”Kortlægning af grundvandsressourcerne – Status for vandressource-

kortlægningen 2005” anslået til ca. 40 mm, og der er beregnet en årlig grundvandsdannelse på 

ca. 175.000 m3. Fra vandplandata til basisanalysen for VP3 ses dog, at der beregnes en grund-

vandsdannelse på gennemsnitligt 100 mm/år indenfor grundvandsforekomsten (dkmf_1236_ks). 

Ud fra denne antagelse vil grundvandsdannelsen alene indenfor det tidligere opgjorte Ny Søby-

magasin være på ca. 450.000 m3/år. Den bæredygtige udnyttelsesgrad er ofte sat til 35% af 

grundvandsdannelsen, hvorved den bæredygtige indvinding kan sættes til ca. 150.000 m3/år. 

Indenfor magasinets vurderede udbredelse er der i forvejen meddelt tilladelse til 85.000 m3/år, 

og en tilladelse på 50.000 m3/år er under udarbejdelse. Derudover kommer indvindere uden til-

ladelse på anslået ca. 5.000 m3/år. Dette betyder, at den bæredygtige indvinding indenfor Ny 

Søby-magasinet må forventes, at være tilnærmelsesvis udnyttet. En væsentligt større udnyt-

telse i området vil derfor kun kunne forventes, ved at tilvejebringe større grad af dokumentation 

og monitering. 

 

I den meget tørre sommer i 2018 kunne stedvist registreres et fald i grundvandsstanden, men 

ved de seneste pejlinger i området ser vandspejlet ud til, at være regenereret. Det ser generelt 

ud til, at magasinet ved Ny Søby er mere robust end magasinet ved Bjerreby. 

 

Der findes ikke mange dybe boringer i nærområdet, men generelt på Sydvest-Tåsinge findes 

flere sandforekomster, der primært knyttes til KS2 og KS3. I boringen 172.426, der er etableret 

som moniteringsboring af Fyns Amt i 2000, beliggende ca. 650 m øst for borelokaliteten er der 

foretaget prøvepumpning i 5 sandlag, der dog ikke var særligt velydende. Boringer udført læn-

gere mod vest har generelt udvist en bedre ydelse, og det må antages, at der kan være en god 

mulighed for at finde tilstrækkeligt med vand på lokaliteten.  

 

Påvirkning af øvrige vandindvindere: 

Bjerreby Vandværk er beliggende mindst 2,4 km øst for lokaliteten. Der er 3 indvindingsboringer 

placeret ved vandværket. Der indvindes ikke i øjeblikket vand fra vandværket grundet pesticid-

forurening, men der er tilladelse til indvinding af 80.000 m3. I en simuleret kørsel af en prøve-

pumpning, på den ansøgte lokalitet i BEST, ses det, at der ikke vil være målbar påvirkning i 

vandværkets boringer, jf. sænkningskort i bilag 2. 

 

Fra borestedet er nærmeste private indvindere beliggende >250 m mod nord på Skovballevej 

122, 124 og 132. I BEST er beregnet en påvirkning på ca. 4-5 cm, og det vurderes ikke, at ind-

vinding herfra vil medføre registrerbar påvirkning af indvindingerne. Det kan dog være hensigts-

mæssigt at udføre pejlinger i en eller flere af disse indvindinger i forbindelse med prøvepump-

ning. Se sænkningskort i bilag 2. 
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Det vurderes, at det vil være tilstrækkeligt, at overvåge påvirkningen fra indvindingen, ved at 

pejle boringen regelmæssigt. I forbindelse med prøvepumpning afprøves det aktuelle grund-

vandsmagasins ydelse. Det forventes ikke, at indvinding i den ansøgte størrelse vil påvirke nær-

liggende vandindvindinger væsentligt. 

 

Naturlokaliteter: 

I BEST FYN beregnes påvirkning af 9 naturområder. Nærmeste §3-beskyttede naturtype er en 

lille sø beliggende ca. 300 m mod syd. BEST beregner en påvirkning fra indvindingen på op til 5 

cm i søen. Det vurderes, at der ikke vil være en kritisk påvirkning af søen. Det ses desuden af 

BEST-beregningen, at de øvrige indvindinger, der tilhører Skiftekær, også påvirker søen med 

samlet 5 cm. Ved en endelig indvindingstilladelse vil den samlede indvinding ikke øges, og den 

samlede sænkning vurderes derfor, at være på niveau med den nuværende. Alle øvrige påvirk-

ninger fra indvindingen ligger på 1-4 cm, og vurderes tilsvarende, at blive neutraliseret ved re-

duktion i indvinding fra de eksisterende boringer. 

 

Da grundvandspotentialet for de primære grundvandsmagasiner i de fleste tilfælde står væsent-

ligt under terræn, vurderes grundvandsudveksling med naturlokaliteterne generelt, at foregå 

med et mere terrænnært grundvandsmagasin. Det beregnede tryktab i det dybere grundvands-

magasin forventes derfor ikke, at udgøre et problem for søer og moser i området. 

 

Det vurderes dermed, at der ikke vil være væsentlig påvirkning af grundvandsafhængig natur på 

grund af indvindingen.  

 

Vandløb og oplande: 

Der er i BEST-FYN ikke beregnet vandløbspåvirkninger fra indvinding fra det foreslåede bore-

sted, der vurderes at være kritiske. Ved en boring på den ansøgte lokalitet er beregnet potentiel 

påvirkning af tre vandløbsoplande.  

 

Nærmeste påvirkede opland rummer en del af Bjerreby-Skovballe-vandløbet ca. 0,8 km øst for 

borelokaliteten, der er et §3-beskyttet vandløbssystem, der ikke er målsat på denne strækning. 

Geologien i området, hvor vandløbet har sit udspring, er præget af massive forekomster af pla-

stisk ler overlejret af moræneler, og hele oplandet til den øvre del af vandløbet er underlejret af 

10 til 20 meter ler. Det vurderes derfor, at der ikke er hydraulisk kontakt imellem en evt. grund-

vandsforekomst på borestedet og den øvre del af Bjerreby-Skovballe-vandløbet. Den maksi-

male påvirkning er beregnet til 0,03 l/sek, og vurderes helt ubetydelig. 

 

Nærmeste målsatte vandløb er nedre del af Bjerreby-Skovballe-vandløbet beliggende fra 0,9 

km syd for borestedet. Vandløbet er målsat iht. VP2 til ”God økologisk tilstand”. Tilstanden er 

ukendt. I forbindelse med Fyns Amts tilstandsvurderinger frem til 2006 har vandløbet været vur-

deret fra meget ringe til ringe økologisk tilstand. Ved den seneste vurdering fra 2006 var vandlø-

bet udtørret i oktober måned. At vandløbet er udtørret i oktober antages at skyldes, at vandløbet 

ikke modtager grundvand, og primært modtager dræn og overfladevand. 

Påvirkningen er beregnet til maksimalt 0,07 l/sek. Den beregnede påvirkning på den nedre del 

af oplandet betragtes som ubetydelig, og det vurderes, at vandindvinding ikke har afgørende 

indflydelse på muligheden for, at opnå målopfyldelse.  

 



 

 Side 11 af 13 

I VandWeb ses ingen kritisk påvirkning på områdets vandløb (ændring i EQR-værdier) fra den 

eksisterende vandindvinding.  

 

For alle påvirkningsberegningerne gælder samme forhold som for naturpåvirkningerne, at på-

virkningerne stort set neutraliseres af, at indvindingen samlet set ikke øges, og fordeles på flere 

boringer. 

 

Samlet påvirkningsvurdering: 

Svendborg Kommune er ikke bekendt med, at der tidligere skulle være uacceptabel påvirkning 

af omgivelserne på grund af vandindvinding i området. 

Det forventes ikke, at vandindvinding fra det udpegede borested vil medføre betydende påvirk-

ning af vandløb, natur eller andre indvindere.  

Den samlede belastning på grundvandsressourcen og på natur og vandløb vil samlet set ikke 

øges, og forventes, at blive mere jævnt fordelt ved en fordeling på 4 i stedet for 3 boringer. 

 

7.7 Vurdering i forhold til habitatdirektivet 

1200 m mod sydvest ligger Natura 2000 – Habitat- og fuglebeskyttelsesomrdet, Sydfynske 

Øhav. Området er også Ramsar-område. Vandindvindingen vurderes ikke at påvirke området. 

 

Området er registreret levested for flere bilag IV-arter: 

Stor vandsalamander 

Spidssnudet frø 

Springfrø 

Grønbroget tudse 

 

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

 

7.8 Vurdering i forhold til VVM-reglerne 

Der er udarbejdet en VVM-screening af ansøgningen. På baggrund af screeningen vurderes 

det, at en tilladelse ikke vil få nogen væsentlig indvirkning på miljøet. 

 

Venlig hilsen 

 

Thomas Andersen 

Miljøtekniker 

 

Dir. tlf. +45 62233447 

 

 

Kopi er tilsendt: 

 

dn@dn.dk (Danmarks Naturfredningsforening) 

fbr@fbr.dk (Forbrugerrådet TÆNK) 

post@sportsfiskerforbundet.dk (Danmarks Sportsfiskerforbund) 
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Bilag 1 – Oversigtskort 

Oversigtskort med højdekurver og placering af ny vandforsyningsboring til Skiftekær Økologi ved Skovballevej/Søbyvej, 5700. 

 
Matrikelkort med nærmeste private vandforsyninger 

 
  

Skovballevej 122, 124 og 132 
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Bilag 2 - Sænkningskort 

Kort over beregnet grundvandsafsænkning i KS2 (mellem sandmagasin) ved Bjerreby Vandværk. 

  
Kort over beregnet grundvandsafsænkning i KS2 (mellem sandmagasin) ved nærmeste indvindere. 

 

0,05 – 0,1 m 

0,02-0,05 m 

0,21 m 

Ny boring - Skiftekær 

Boringer ved Bjerreby 

Vandværk 

Ny boring - Skiftekær 

 

Skovballevej 122, 124 og 132. 

Sænkning mindre end 5 cm. 


