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Boretilladelse på ejendommen Skovdongvej 19, 5881 Skårup - 
matr.nr.: 1a, Holmdrup By, Skårup.  

 

1. Svendborg Kommunes afgørelse. 

Svendborg Kommune giver hermed tilladelse til at etablere en boring på 

matr. nr. 1a Holmdrup By, Skårup, samt tilladelse til afprøvning og prøve-

pumpning af boringen. 

 

Boringens formål er forsyning af husdyrbruget og husholdningen på ejen-

dommen. Boringen etableres med henblik på, at supplere den eksiste-

rende boring på ejendommen. Indvindingsmængden øges derfor ikke.  

 

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. juli 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.: 1a Holmdrup By, Skårup.  

 

Borestedet er udpeget på baggrund af besigtigelsen den 11. juni 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 arealet, 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 arealet uden tilladelse. Bortledningen må dog ikke give anledning til gener på 

naboarealer. 

 

2.1.5 Efterfølgende skal der udføres en prøvepumpning. 
 

Denne bør som udgangspunkt vare mindst 1 døgn eller til grundvandsstanden har stabi-
liseret sig. Som udgangspunkt skal minimum anvendes samme ydelse, som det forven-
tes, at boringen 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. 
 

2.1.6 Ved prøvepumpning bortledes vandet ved udsprinkling over så stort areal som muligt 
sydøst for borestedet, sådan at vandet nedsiver inden det løber i skovmosen i det dy-
bere liggende skovområde. Udsprinklingen må ikke være til gene for natur og vandløb 
eller i øvrigt skabe problemer på naboarealer. Udledningen må samtidig ikke infiltrere til 
det filtersatte magasin, og derved forstyrre prøvepumpningsdata, og skal derfor ud-
sprinkles mindst 25 meter fra boringen. 
 
Alternativt kan vandet ledes til gyllebeholder og udsprinkles på marker. 

 
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 Såfremt boringen er egnet til indvinding, og ønskes bibeholdt skal den afsluttes med 
overbygning, der jf. Boringsbekendtgørelsens §13 stk. 2 skal udføres som en råvands-
station. 
Råvandsstationen skal udføres jf. §§ 14-16 i Boringsbekendtgørelsen og i henhold til 
Dansk Ingeniørforenings Norm for mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg, DS441. 
Boringen skal indrettes med prøvehane til udtagning af råvandsprøver. 
 

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

2.1.11 Der skal søges om udledningstilladelse af returskyllevand fra sandfiltrene. Til brug for 
ansøgningen skal der udtages vandprøve fra skyllevandet, der skal analyseres for en 
”Boringskontrol” uden pesticider.  
 

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. 
 
Det vurderes, at der er behov for, at meddele en fornyet indvindingstilladelse, hvis boringen vi-
ser sig egnet til at tage i brug.  
 
For at kommunen kan vurdere, om der kan gives en endelig indvindingstilladelse og på hvilke 
vilkår, skal følgende oplysninger indsendes sammen med ansøgning om endelig vandindvin-
dingstilladelse: 
 
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 den 
foretagne prøvepumpning.  

5. Kemisk analyse for metaller og sporstoffer i returskyllevand fra sandfiltre.  
 
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. Bestemmelser om moniteringer eller begrænsninger, hvis det vurderes at indvindingen po-
tentielt kan påvirke omgivelserne. Der kan herunder indgå vilkår om fordelingen af indvin-
dingsmængderne på boringsniveau. 
 

3. Vilkår om udledning af returskyllevand og indretning af eventuelt bundfældnings- og slam-
bassin til skyllevand. 
 

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 20. juli 

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.  

 

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. 

Danace ved Christien Bas har, den 13. maj 2020, på vegne af Hans Christian Halmø, Dongs-

gaard søgt Svendborg Kommune om tilladelse til at etablere ny boring til vandindvinding tilknyt-

tet Skovdongvej 19. Der søges alene etablering af en supplerende boring, der skal levere op til 

10 m3/t fra den nye boring. Den eksisterende samlede vandindvindingstilladelse til husdyrbrug 

med videre på 55.000 m3/år ændres ikke. Ansøgningen er indsendt sammen med VVM-projekt-

ansøgning for etablering af boringen. 

 

Der er i 2018 meddelt ny indvindingstilladelse i forbindelse med en ny miljøgodkendelse på an-

lægget, hvor der er redegjort for det samlede vandbehov. Ønsket om den nye boring bunder i, 

at sikre en bedre forsyningssikkerhed på ejendommen, hvis den eksisterende boring skulle 

bryde sammen.  

 

Svendborg Kommune har i forbindelse med indvindingstilladelsen fra 2018 gennemført vurde-

ringer af indvindingens påvirkninger på omgivelserne. Der henvises derfor til denne afgørelse 

for påvirkningsvurderinger fra selve indvindingen. I denne tilladelse er det miljøforhold omkring 

etablering og afprøvning af boringen, der vurderes.  

 

7.2 Besigtigelse 

Den 11. juni 2020 blev den ønskede boringsplacering på ejendommen besigtiget. Boringsplace-

ringen ligger fornuftigt i forhold til naboer og den eksisterende boring samt mulige forureningskil-

der, jf. bilag 1. 

 

7.3 Forureningskilder 

Der findes en V2-kortlagt forurening på ejendommen ca. 25 meter syd for det planlagte bore-

sted, under den eksisterende staldbygning. Forureningen består af slagger, og vurderes pri-

mært at være immobile forureningsstoffer som PAH’er og tungmetaller, der ikke vurderes, at ud-

gøre en grundvandstrussel. Der er ligeledes et generelt afstandskrav på 25 meter til staldanlæg-

get, hvilket derfor også er overholdt.  
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Husholdningens nedsivningsanlæg ligger ca. 260 meter nord for den nye boring. Der er tidligere 

meddelt dispensation fra Fyns Amt til nedsivningsanlægget indenfor 300 meter fra den eksiste-

rende boring, der ligger nærmere nedsivningsanlægget.  

 

Kommunen vurderer, at øvrige vejledende afstandskrav er overholdt. 

 

7.4 Gældende planer 

Vandindvindingen er i overensstemmelse med bestemmelser og målsætninger i Vandforsy-

ningsplanen for Svendborg Kommune. Det vægtes, at tilladelsen tilgodeser en mere skånsom 

indvinding for den enkelte boring, og at forsyningssikkerheden forbedres væsentligt. 

 

Vandindvindingen er i overensstemmelse med bestemmelser og målsætninger i vandforsy-

ningsplanen for Svendborg Kommune samt for Kommuneplan 2017-29. Svendborg Kommune 

vurderer desuden at indvindingen ikke er i modstrid med råstofplanen for Region Syddanmark, 

eller de vedtagne statslige vandområdeplaner eller den kommunale indsatsplan for grundvands-

beskyttelse i Svendborg. Det vurderes ikke, at indvindingen i nærværende tilladelse er i ressour-

cekonflikt med anden indvinding. Det vurderes umiddelbart, at indvindingen ikke vil have nega-

tive konsekvenser for natur og miljø.  

 

7.5 Udtalelser i sagen 

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

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

tioner. 

 

7.6 Vurdering af boringens placering og påvirkning af omgivelserne 

Svendborg Kommune henviser generelt til tidligere afgørelse om meddelelse af indvindingstilla-

delse på Skovdongvej 19. Der er her vurderet, at indvindingen ikke medfører væsentlig påvirk-

ning af omgivelserne.  

 

Borestedet: 

Boringen etableres på et høj beliggende, fladt græsareal imellem driftsbygninger, hvor den eksi-

sterende boring: DGU-nr.: 164.943 også er etableret. Arealet har ingen anden anvendelse, og 

vedligeholdes ved klipning. Der anvendes ikke gødning eller sprøjtemidler på arealet. Boreste-

det er godt beskyttet mod påkørsel fra køretøjer og andre aktiviteter, der kan udgøre en risiko 

for boringerne, og fremstår i det hele taget som et godt sted, at udføre en boring. Det plane og 

højtliggende areal sikrer, at der ikke er risiko for, at arealet oversvømmes med risiko for forure-

ning med overfladevand. 

 

Etablering af boring: 

Opboret intakt sand og ler, kan frit anvendes eller udlægges omkring boringen.  

Anvendt boremudder kan indeholde forskellige polymerforbindelser og diverse udeklarerede til-

sætningsmaterialer. Al boreslam skal derfor bortskaffes til godkendt jordmodtager. 

 

Udledning fra prøvepumpning: 

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1625 af 19.12.2017 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, 

søer, overgangsvande, kystvande og grundvand findes grænseværdier for indhold af visse stof-

fer i overfladevand. Der er angivet både et generelt kvalitetskrav og en maksimumkoncentration 
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for visse stoffer. Med en begrænset udledning over kort tid (1 døgn) sammen med fortynding fra 

nedbør, strømmende vand og et eksisterende vandvolumen i recipienten, vurderes det, at en 

mindre overskridelse af maksimumkoncentrationen i det udledte vand kan accepteres.  

 

Der er ikke angivet krav for jern. Ferro-jern kan være problematisk for grundvand, men generelt 

vil ferro-jernet udfælde som okker, når det tilføres ilt. Okkeret kan i sig selv også være proble-

matisk, hvis det udfælder i recipienten. Det vil derfor ikke medføre en forgiftningsrisiko for vand-

levende organismer når vandet først har været udsprinklet over jorden og okkeren samtidig ud-

fælder på jordoverfladen. 

 

Fra en boringskontrol af råvandet fra den eksisterende boring DGU-nr.: 164.943, er det konsta-

teret, at der er et lavt indhold af jern på 18,6 µg/l, der vurderes, ikke at give anledning til proble-

mer for vandmiljøet ved udledning, især ikke når vandet samtidig iltes ved udsprinkling. Der er 

ikke et egentligt krav til indholdet af jern i det udledte vand, men i DMU-rapport nr. 499 er det 

angivet, at et indhold af opløst jern (ferro-jern) på 500 µg/l vil have en væsentlig effekt på 

makroinvertebrater i vandløb, mens et totalindhold af jern på 1500 µg/l også kan have skadelig 

påvirkning grundet udfældning af okker. 

 

Indholdsstof Koncentration [µg/l] Generelt krav (inkl. baggrund) [µg/l] Max. Koncentration [µg/l]* 

Jern 18,6 - [500/1500]** 

Mangan 236 150 420 

Arsen < 0,4  4,3 43 

Barium 181 34 (19 + 15) 145 

Bor 91,4 94 2080 

Cobolt < 2,0 0,28 18 

Nikkel 1,84 4 34 

Tabel 1: Metaller og sporstoffer fra boringskontrol – DGU-nr.: 164.943  

*) Bekendtgørelse nr. 1625 af 19.12.2017 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand 

**) Faglig rapport fra DMU nr. 499; Anvendelse af Vandrammedirektivet i danske vandløb.  

 

Mangan-indholdet ligger over det generelle krav til indlandsvande, men et pænt stykke under 

den maksimale koncentration, og vurderes ikke, at udgøre et problem ved udledning. Mangan 

udfældes ligeledes ved iltning, og vil derfor også fjernes ved udsprinkling over jordoverfladen. 

 

Bariumindholdet på 181 µg/l er højere end maksimumværdien på 145 µg/l. Det er ikke et usæd-

vanligt højt indhold i grundvand, især hvor der er kontakt til tertiære ler-aflejringer7, men det vur-

deres, at råvandet ikke bør udledes direkte til recipient. Der findes i danske vandløb ikke regi-

strerede overskridelser af maksimumindholdet af Barium, men 70-80 % af undersøgte vandløb 

indeholder 34-145 µg/l, og ligger altså over det generelle krav, men under maksimal-indholdet. 

Det vurderes dog også, at maksimal-koncentrationen ikke vil blive overskredet efter fortynding 

med eksisterende vand i recipienten og med nedbør. Ved tilførsel af 20 m3/t i 24 timer (ca. 500 

m3), skal bruges et volumen på ca. 150 m3 vand, der overholder det generelle krav på 19 µg/l 

for at overholde max koncentrationen.  

Ved udsprinkling på jorden vurderes størstedelen af vandet at geninfiltrere i overjorden, og ba-

rium’et bindes til jorden.  

                                                
7 GEUS; 2019; Vurdering af grundvandets kemiske påvirkning på vandløb og kystvande 
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Alternativt kan vandet fra prøvepumpningen ledes til gyllebeholder og udsprinkles på marker. 

 

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 2 i stedet for 1 boring. 

 

7.7 Vurdering i forhold til habitatdirektivet 

I henhold til Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel-

sesområder samt beskyttelse af visse arter kan der ved administration af vandforsyningslovens 

§ 20 ikke gives tilladelse, dispensation, godkendelse mv., hvis det ansøgte kan beskadige eller 

ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 

optaget i habitatdirektivets bilag IV.  

 

I henhold til Bilag IV-håndbogen forekommer følgende Bilag IV-arter indenfor det 10x10 km kva-

drat, hvor indvindingen ligger:  

Hasselmus,  

Sydflagermus,  

Dværgflagermus,  

Markfirben,  

Stor Vandsalamander,  

Spidssnudet Frø 

Springfrø. 

 

Etablering og afprøvning af den ansøgte boring, vurderes at være ubetydelig i forhold til potenti-

elle forekomster af vådområdetilknyttede Bilag IV-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 
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 Side 10 af 10 

Bilag 1 – Oversigtskort 

Oversigtskort placering af ny vandforsyningsboring til Dongsgaard ved Skovdongvej 19. 

 

 

0,05 – 0,1 m 

0,02-0,05 m 

0,21 m 


