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Boretilladelse og foreløbig vandindvindingstilladelse til ny boring samt 
foreløbig vandindvindingstilladelse til eksisterende 
vandindvindingsanlæg tilknyttet Bøllemosevej 21, 5892 Gudbjerg. 
 

 

1. Svendborg Kommunes afgørelse. 

Svendborg Kommune giver hermed tilladelse til, at etablere en supplerende 
vandforsyningsboring og til at afprøve denne.  
Den nye boring må etableres og afprøves indenfor tilladelsesperioden.  
 
Der gives samtidig foreløbig tilladelse til at indvinde op til 35.000 m3 vand/år 
fra eksisterende vandforsyningsanlæg på Bøllemosevej 21, 5892 Gudbjerg. 
Den tilladte vandmængde indeholder både indvindingen fra den 
eksisterende boring, DGU-nr.: 155.1652, samt den vandmængde som bliver 
oppumpet ved ren- og prøvepumpning af den nye boring. 
 
Tilladelsen gives efter Vandforsyningslovens §§ 20 og 211.  
 
Tilladelsens vilkår er derudover fastsat efter: 

 Vandindvindingsbekendtgørelsen – Bek. nr. 470 af 26. april 2019 om 
vandindvinding og vandforsyning. 

 Drikkevandsbekendtgørelsen – Bek. nr. 524 af 1. maj 2019 om vandkvalitet og tilsyn 
med vandforsyningsanlæg. 

 Boringsbekendtgørelsen – Bek. nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og 
sløjfning af boringer og brønde på land. 

 Miljøbeskyttelsesloven – Lovbek. nr. 681 af 2. juli 2019 om bek. af lov om 
miljøbeskyttelse. 

 Bekendtgørelse nr. 582 af 28/05/2018 om anvendelse af måleinstrumenter til måling 
af forbrug af vand, gas, el eller varme 

 
Tilladelsen gives for 3 år1 frem til 1. november 2022. 
 
Ansøgningen er VVM-screenet2 efter Miljøvurderingsloven, og det er 
vurderet, at projektet ikke vil have en væsentlig virkning på miljøet. Projektet 
er derfor ikke omfattet af kravet om miljøvurdering og tilladelse efter loven. 

                                           
1  Lov om vandforsyning m.v., Nr. 299 af 8. juni 1978, Jf. lovbek. nr. 118 af 22. februar 2018 
2 Jf. §21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
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2. Vilkår for foreløbig vandindvindingstilladelse3 

2.1. Formål 

Vandindvindingens formål er forsyning af husdyrbrug, almindelige landbrugsformål samt 
husholdning.  
Formålet med den supplerende boring er, at give forøget forsyningssikkerhed for 
indvindingen samt at fordele belastningen på grundvandsmagasinet. Den nye boring skal 
desuden bidrage med supplerende viden om geologiske og hydrogeologiske forhold i 
området, og disse data skal indgå i vurderingen af en endelig indvindingstilladelse. 

2.2. Den eksisterende boring 

Boringen med DGU-nr.: 155.1652 er placeret ca. 25 m nordøst for beboelsen, i haven på et 
højtliggende græsareal, på ejendommen, matr. nr.: 20a, Gudbjerg By, Gudbjerg – Se kort 
bagerst. 
 
Boringen står i tørbrønd, og har pejlestuds i borerørsflangen. 
 
Vandindvindingsanlægget må ikke på væsentlig måde udbedres eller ændres uden 
forudgående tilladelse fra Svendborg Kommune4. 
 
Boring 
(DGU-nr.:) 

Dybde 
(m u.t.) 

Dæklag 
(m) 

Målepunkt 
(placering) 

Målepunkt 
Kote (DVR90)* 

Vandspejl i ro  
Kote (DVR90) 

Vandspejl i drift 
Kote (DVR 90) 

155.1652 22,0 Ukendt Pejlestuds 83,92  80,37**  

     78,62***  

      73,41**** 

Tabel 1: Nøgleoplysninger om boringen. 
* m DVR 90: Dansk Vertikal Reference. 
**: Pejlet d. 27. marts 2019 
***: Pejlet d. 25. juni 2018 
****: Pejlet d. 22. oktober 2014 

2.3. Indvindingens omfang og tidsmæssige begrænsning 

Den samlede tilladte indvindingsmængde fastsættes til 35.000 m3/år. 
 
Tilladelsen gives for 3 år1 frem til 1. november 2022. Forinden tilladelsen udløber, skal der 
søges om endelig indvindingstilladelse. 
 
Hvis Svendborg Kommune ud fra resultaterne for de 3 års pejlinger mv. vurderer, at 
vandindvindingen er bæredygtig, kan den endelige tilladelse gives. Er der tvivl om, om 
vandindvindingen er bæredygtig, kan der blive tale om endnu en foreløbig/kort tilladelse evt. 
med yderligere krav om monitering. Vurderes tilladelsens størrelse ikke at være bæredygtig 
vil indvindingens størrelse blive nedskrevet i en ny tilladelse.     

2.4. Kontrol med indvindingsmængden 

Det årlige vandforbrug skal bestemmes med et måleinstrument, som er egnet til nøjagtig 
måling af den anvendelse, som forventes5. 
 
Denne bestemmelse kan til enhver tid ændres af Svendborg Kommune6. 

                                           
3 Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, § 16. 
4 § 21 i Lov om vandforsyning. 
5 Bekendtgørelse nr. 582 af 28/05/2018 om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme 
6 Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning 
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Mængden af oppumpet grundvand skal indberettes til Svendborg Kommune senest den 1. 
februar året efter samtidig med indberetning af pejlingerne - se punkt 2.6. 

2.5. Pumpeydelse og afsænkning 

Der må maksimalt pumpes med 8 m³/time, og vandspejlet i drift må ikke sænkes til under 16 
m u.t, hvilket svarer til et pejlenedstik på ca. 15,5 m.  
 
Pumpen må ikke placeres dybere end 17 m u.t. 

2.6. Erstatningsregler, egenkontrol og påvirkning af omgivelserne 

Vandspejlet skal pejles mindst 4 gange årligt. Målingerne fordeles jævnt over året i marts, 
juni, september og december. Hvert pejledatasæt skal bestå af: 1 måling i drift og 1 måling i 
ro (mindst 30 minutter pumpestop).  
 
Der pejles samtidig i den nye indvindingsboring samt i den nye moniteringsboring. 
 
Pejleresultaterne indberettes samtidig med indberetning af vandindvindingsmængden. 
 
Hvis miljøtilstanden i vandløb og søer mod forventning ændres som følge af en reduktion i 
vandføringen, der skyldes nærværende vandindvindingstilladelse fra boringen, kan 
Svendborg Kommune efterfølgende kræve, at indvindingsmængden reduceres. 
 
Ejer er erstatningspligtig for skader, der opstår som følge af indvindingen7. Skaderne kan 
f.eks. opstå som følge af forandring af grundvandsstanden, ændring af vandføringen i 
vandløb eller ændring af vandstanden i søer m.v. 
 
I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndighederne. 

2.7. Råvandskvaliteten 

Der er udført boringskontrol i 2009, der viste god råvandskvalitet fra boringen. 
Råvandskvaliteten giver ikke anledning til forbehold for anvendelsen. Pga. jernindholdet, må 
der dog forventes en del okkerudfældning. 
 
Der stilles vilkår om, at der udføres en fornyet boringskontrol senest 1. juni 2020, jf. bilag 8 i 
drikkevandsbekendtgørelsen8. Analysen anvendes i forbindelse med behandling af en 
endelig vandindvindingstilladelse og i et selvstændigt kontrolprogram for vandkvaliteten. 

2.8. Fredningsbælte 

Der skal opretholdes et fredningsbælte på 5 m i radius omkring boringen. Inden for 
fredningsbæltet må der ikke gødes, bruges gifte eller bekæmpelsesmidler eller i øvrigt 
anbringes eller bruges stoffer på en måde, der kan udsætte anlægget for forurening9.  

2.9. Behandlingsanlæg 

Der er tilknyttet et almindeligt sandfilteranlæg til indvindingen. 
 

                                           
7 § 23 i Lov om vandforsyning. 
8 Bek. nr. 524 af 1. maj 2019 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 
9 § 9 i Bek. 1260 af 28-10-2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, jf. §24 i Miljøbeskyttelsesloven. 
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Udledning af returskyllevand, evt. bundfældning og bortskaffelse af slam mv. skal overholde 
krav, der meddeles af Svendborg Kommune i særskilt tilladelse, jf. Miljøbeskyttelseslovens 
§28. 

2.10. Kontrol med vandkvaliteten 

Vandet anvendes blandt andet til formål, der kræver drikkevandskvalitet. Krav til analyser og 
prøvetagningsfrekvens afgøres i kontrolprogram i henhold til drikkevandsbekendtgørelsens 
§7.  

2.11. Anlæggets funktion i undtagelsessituationer 

Skulle der mod forventning opstå problemer med vandkvaliteten eller er indvindingen ikke 
bæredygtig, er der umiddelbar mulighed for, at ejendommen, eller dele af den, kan tilsluttes 
Gudbjerg Vandværk, der har etableret ledningsnet tæt ved ejendommen. 

3. Vilkår for udførelse af nye boringer 

3.1. Formål 

Tilladelsen gives til etablering af en boring på matr. nr. 20a, Gudbjerg By, Gudbjerg. 
Borestedet er udpeget på baggrund af besigtigelse den 22. oktober 2014 og fremgår af 
ansøgningen fra 14. august 2015. Borestedet er vist på kortudsnittet, vist på bilag 1 bagerst i 
tilladelsen. 
 
Der stilles desuden krav om etablering af en pejle- og moniteringsboring ved den nordligere 
beliggende sø umiddelbart syd for Stokkebækken. Denne anvendes i forbindelse med 
prøvepumpning og løbende pejlinger, for at vurdere på grundvandspåvirkningen. Samtidig 
skal den bidrage til, at give supplerende viden om geologien i området, der inddrages i 
forbindelse med meddelelse af endelig indvindingstilladelse. Borested jf. bilag 1, figur 2. 
 

3.2. Udførelse 

3.2.1. Indvindingsboringen skal udføres, renpumpes og prøvepumpes efter gældende 
regler10. 
Boringen bør udføres som tørboring, for bedste geologiske beskrivelse samt bedste 
specifikke ydelse. 
 
Moniteringsboringen skal udføres og renpumpes efter gældende regler.  
Boringen bør udføres som tørboring.  
Boringen udføres til det øverste vandførende magasin, evt. et sekundært magasin og 
filtersættes heri. 
 
For begge boringer skal optegnes geologisk profil. 

3.2.2. Opboret materiale fra boringerne kan spredes på markerne omkring boringerne.  
 

                                           
10 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land 
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Eventuelt anvendt boremudder skal bortskaffes til godkendt modtager efter 
kommunens anvisninger. 

3.2.3. Boringerne skal renpumpes. 
 
Mindre vandmængder i forbindelse med renpumpning kan bortledes ved simpel 
nedsivning på marken uden tilladelse. Bortledningen må dog ikke give anledning til 
gener på naboarealer.  

3.2.4. Efterfølgende skal der udføres en prøvepumpning på indvindingsboringen. 
 
Ansøger skal fremsende forslag til prøvepumpnings- og pejleprogram. 
Pejleprogrammet skal som minimum omfatte begge nye boringer samt DGU-nr.: 
155.1652. 
 
Prøvepumpningen bør som udgangspunkt vare mindst 3 døgn og til 
grundvandsstanden har stabiliseret sig. Som udgangspunkt skal anvendes samme 
ydelse, som det forventes, at boringen skal yde i drift. Prøvepumpningen må ikke 
medføre afsænkning af grundvandet til under filtersætningen. 
 
Start- og stoptidspunkter registreres sammen med pumpeydelse, oppumpede 
vandmængder og evt. driftsforstyrrelser. Der foretages jævnlige pejlinger af 
vandspejlet i boringen umiddelbart før, under og efter prøvepumpningen, for at 
registrere sænknings- og stigningsdata. 

3.2.5. 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 
eller i øvrigt skabe problemer på naboarealer. Grundet indhold af okker, må vandet 
derfor ikke ledes direkte til Stokkebækken eller til vandhuller. Udledningen må 
samtidig ikke infiltrere til det filtersatte magasin, og derved forstyrre 
prøvepumpningsdata, og skal derfor udledes mindst 25 meter fra boringen. 

3.2.6. Ved slutningen af prøvepumpningen skal der udtages råvandsprøve fra 
indvindingsboringen.  

Råvandsprøven skal analyseres for de parametre, der er omfattet af Boringskontrol jf. 
bilag 8 i drikkevandsbekendtgørelsen11.  
 
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 
Svendborg Kommune i elektronisk form. 

                                           
11 Bek. nr. 524 af 1. maj 2019 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 
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3.2.7. Boringerne skal indmåles og kotesættes med D-GPS, og indberettes til GEUS efter 
retningslinjerne i Kap. 5 i Boringsbekendtgørelsen. Som minimum skal både terræn 
og færdigt pejlemålingspunkt indmåles.  

3.2.8. Boringerne skal i henhold til Vandforsyningslovens §36 sløjfes, hvis boringen bliver 
overflødig eller tilladelsen udløber. Sløjfningen skal udføres efter reglerne i 
Boringsbekendtgørelsen.  

4. Bestemmelser efter Vandforsyningsloven.  

Der gøres opmærksom på, at følgende bestemmelser ikke kan påklages. 
 
4.1. 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. 
 

4.2. Ejer af et vandforsyningsanlæg er efter vandforsyningslovens § 23 erstatningspligtig for 
skader, som forvoldes i bestående forhold som følge af vandindvindingen under 
prøveboringen og prøvepumpningen, samt ved den efterfølgende drift. 
 
I tilfælde af uenighed om erstatningsspørgsmål ved forandring af grundvandsstanden 
eller ved forandring af vandføring i vandløb og vandstand i søer m.v. træffer 
taksationsmyndighederne afgørelsen 
 

4.3. Overtrædelse af vilkår fastsat efter vandforsyningsloven kan straffes efter lovens 
bestemmelser herom. 

5. Orientering vedrørende endelig tilladelse til vandindvinding. 

En endelig tilladelse kan kun forventes meddelt, hvis anlægget viser sig at kunne levere 
grundvand i en tilstrækkelig god mængde og kvalitet, og ikke påvirker miljøet negativt.  
 
For at kommunen kan vurdere, om der kan gives en endelig indvindingstilladelse skal 
følgende oplysninger indsendes sammen med ansøgning om endelig 
vandindvindingstilladelse: 
 
a) Kopi af borerapporter mv. indberettet til GEUS, Danmarks og Grønlands Geologiske 

Undersøgelse jf. bilag 2 i bek. om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 
b) Kopi af Råvandsanalyser (Boringskontroller) fra indvindingsboringerne. 
c) Oplysninger om indvindingsanlæggets indretning, herunder pumpetype og fabrikat 

samt pumpens ydelse i m3/h. Herudover også om eventuelle sandfiltre og buffertanke. 
d) 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 
vurderes, om indvindingen medfører risiko for negativ påvirkning af Stokkebækken eller 
søer og vandhuller i området. 

e) Oplysninger om eventuel afledning af filterskyllevand samt håndtering af filterslam. 
 
Det kan oplyses, at en endelig indvindingstilladelse vil kunne indeholde følgende vilkår: 
 
1. Formål med tidsbegrænsning for, og størrelse på indvindingen. Herunder angivelse af 

maksimal sænkning, højeste pumpeydelse, pumpeplacering og evt. maksimal 
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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 
potentielt kan påvirke omgivelserne. 
 

4. Der skal monteres en vandmåler12 og årets vandforbrug skal indberettes til kommunen 
inden 1. februar det følgende år. 
 

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

6. Der skal etableres en beskyttelseszone på mindst 5 m omkring boringen jf. 
Boringsbekendtgørelsens §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, 
herunder udskiftning og placering af pumper, eller udbedringer af anlægget skal der 
meddeles tilladelse hertil af Svendborg Kommune. 
 

8. Bestemmelse om skyllevandsafledning og slambehandling.  
 

6. Baggrund for tilladelsen og sagsbehandling 

6.1. Ansøgning og behov 

Max Jakobsen Miljørådgivning har for Henrik Halmø Terkelsen, 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. Der har ikke hidtil været meddelt tilladelse 
til indvindingen, der hidtil har været på omkring 25.000 m3/år. Der er samtidig søgt om 
etablering af en supplerende indvindingsboring. Svendborg Kommune har løbende anmodet 
om supplerende oplysninger til ansøgningen, og ansøgningen er efterhånden tilføjet 
oplysninger.  
 
Den 5. april 2018 har kommunen modtaget en vurdering af mulighederne for vandindvinding 
med hensyntagen til våd natur og vandløb fra Max Jakobsen Miljørådgivning. Det er her 
oplyst, at der aldrig har været observeret udtørring af Stokkebækken, og at de 
omkringliggende vandhuller er meget vandrige, og at der, i forbindelse med markarbejder, 
ikke har været konstateret synlig afsænkning af vandspejl i vandhullerne. Der er desuden 
redegjort for, at der, i forbindelse med prøvepumpning af boringen, ikke er konstateret 
påvirkning af den tidligere vandforsyning på Bøllemosevej 14, og at indvindingen dermed 
ikke påvirker andre indvindinger i området. 
 
Den 16. august 2018 har Svendborg Kommune modtaget kopi af en videoinspektion af 
boringen, hvor boringens filtersætningsinterval er blevet dokumenteret. 
 

                                           
12 Vandforsyningslovens §58, jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. feb.-2019 
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Den 27. marts 2019 har Svendborg Kommune modtaget oplysninger om udførte pejlinger og 
oppumpede vandmængder for det seneste år. 
 
Vandindvindingen foretages fra en eksisterende boring – DGU-nr.: 155.1652. Boringen blev 
etableret i 1996 med henblik på husholdningsbrug og husdyrbrug.  
 
Den 22. oktober 2014 blev lokaliteten besigtiget, efter ønske om etablering af en 
supplerende boring. Lokaliteten er yderligere besigtiget den 27. marts 2019. 
 
Indvindingsbehovet er baseret på erfaringer fra det eksisterende husdyrbrug og fra måling af 
det seneste års forbrug, der er opgjort til 28.300 m3 (2018-2019). Der er meddelt 
miljøgodkendelse til yderligere udvidelse af bedriften, og ansøgningens størrelse vurderes 
derfor, at være velbegrundet. Boringen er i 2009 prøvepumpet med 4,3 m3/time og 
kapaciteten vurderes, på baggrund af sænkningsdata, ikke at være større. Ved en tilladelse 
på 35.000 m3/år vil det gennemsnitlige behov være på 4 m3/time. Anlægget er derfor på 
kanten af ydeevnen, og der vil både være behov for supplerende boring til almindelig 
forsyningssikkerhed og i tilfælde af yderligere indvindingsbehov. Hvis der viser sig at være 
rigeligt med vand, kan der på sigt være ønske om op til 55.000 m3 pr. år. 
 

6.2. Besigtigelse og vandspejl 
Vandforsyningen er besigtiget den 22. oktober 2014 og den 27. marts 2019. Boringen DGU-
nr.: 155.1652 står højt i terrænet på en græsplæne, og er placeret i en tørbrønd. Boringen 
vurderes, at være godt beskyttet. Boringen er pejlet i forskellige situationer.  
 

Pejleskema 
DGU-nr.: 
155.1652 

Dato 

(m u. mp) 23. juli 2009 22. okt. 2014  sept. 2017 24. maj 2018 27. marts 2019 

Ro  5,83   5,30 3,55 

Drift 15,43 * 10,51 13,20   
Tabel 2: Pejleresultater 
*) Fra prøvepumpning  

 
Pejledataene viser ikke et entydigt billede, da de er udført på forskellige årstider, men der er 
ikke noget, der på nuværende tidspunkt tyder på en generel overudnyttelse af magasinet. 
Driftspejlingerne varierer en del, og dette er i overensstemmelse med prøvepumpningens 
resultat, der viser ca. 8 m afsænkning i løbet af den første halv time. Pumpen kører med 
start/stop uden frekvensstyring, hvorfor vandspejlsfluktuationer fra 6 til 14 m under 
målepunkt må betragtes som forventelige.  
 
Boringen blev ikke registreret i forbindelse med, at den blev udført i 1996. Der er derfor ikke 
registreret viden om de geologiske lag og filtersætningen. Ansøger blev derfor bedt om, at få 
udført en videoinspektion af boringen. Inspektionen blev udført den 24. maj 201813, og det 
blev dels vurderet, at boringen var i god stand, og dernæst konstateret, at filteret sidder 
imellem 17,77 og 21,92 m under målepunkt, svarende til ca. 18,2-22,4 m u.t. 
 

6.3. Vurdering af tilladelsen i forhold til gældende planer14 
Vandindvindingen er i overensstemmelse med bestemmelser og målsætninger i 
vandforsyningsplanen for Svendborg Kommune samt for Kommuneplan 2017-29. Svendborg 

                                           
13 Videoinspektion; Boringsundersøgelse af DGU-nr.: 155.1652; Orbicon A/S 
14 Jf. bekendtgørelse nr. 470 af 26-04-2019 om vandindvinding og vandforsyning, §8. 
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Kommune vurderer desuden at indvindingen ikke er i modstrid med råstofplanen for Region 
Syddanmark eller de vedtagne statslige vandområdeplaner. 
Der er desuden lagt vægt på, at tilladelsen tilgodeser en decentral indvinding, der generelt er 
mere skånsom for grundvandsforekomsterne og for natur og vandløb. 
 
6.4. Vurdering af indvindingens påvirkning af omgivelserne 
Ansøgers oplysninger: 
Ansøger har i ansøgningsmaterialet oplyst, at der over de sidste tyve år, ved arbejde i 
marken, ikke er observeret eller synlige sænkninger af vandstanden i vandhuller i området 
over årene. Heller ikke i sommerperioder. Ansøger har ligeledes ikke observeret 
sammenhæng imellem øget vandindvinding og nedgang i vandføringen i Stokkebækken. 
Senest er det oplyst, at der ikke forekom udtørring af Stokkebækken i den meget tørre 
sommer i 2018. 
 
Screenings- og modelværktøj: 
Til hjælp for screening af den konkrete påvirkning fra indvindingen, er opstillet en simuleret 
indvinding i den semianalytiske grundvandsmodel BEST. I BEST ses både den 
akkumulerede påvirkning af vandløb og natur og den direkte påvirkning fra den aktuelle 
indvinding. BEST anvender samme hydrologiske modeller som er anvendt i Vandplanerne, 
og for Fyn også samme vandløbsafstrømningstemaer. Disse temaer er dog behæftet med 
stor usikkerhed, og overestimering af reduktionen i medianminimum, da måledata er gamle, 
og for de mindre vandløbsstrækninger ret begrænsede. I VP2 er reduktionen i 
medianminimum fjernet som kriterie for vurdering af påvirkningen af vandløb. Der skal i 
stedet foretages en konkret vurdering baseret på 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 miljøtilstand. Dette skyldes sandsynligvis, 
dels at input-data i modellen er mangelfulde eller underestimerede, og dels at vandløbene er 
påvirkede af rigtigt mange andre ting også, herunder spærringer, 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 
vandløb. Det vurderes dog nødvendigt, at inddrage den samlede viden om lokal geologi og 
hydrogeologi, for at kunne vurdere det samlede billede af beregnede påvirkninger overfor 
den aktuelle tilstand og målsætning i vandløb og natur. 
 
BEST medregner ikke det terrænnære grundvands betydning for naturlokaliteterne i 
tilstrækkelig grad, og mange naturlokaliteter vurderes, at stå med et hængende vandspejl, 
hvor hydrologien ikke er tilstrækkeligt opløst i modellen.  
 
GEUS har for Miljøstyrelsen udviklet ”VandWeb”, der ligeledes er et screeningsværktøj. 
VandWeb 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 undersøgt effekten af vandindvinding på større vandløb. 
 
Grundvandsforekomster: 
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 
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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 kvantitativ og kemisk tilstand. 
 
Indvindingen indenfor grundvandsmodellen for Sydøstfyn15 er beregnet til mellem 7 og 10% 
af grundvandsdannelsen til KS1, hvilket er væsentligt under den anbefalede grænse på 35%, 
og området må derfor antages at kunne rumme den behandlede vandindvindingen. 
Grundvandsdannelsen til KS1 og KS2 er desuden vist, at stige ved øget vandindvinding.  
 
Der er ikke konstateret et faldende grundvandsspejl i forbindelse med de pejlinger, der er 
foretaget over årene på Bøllemosevej 21. Det kan ikke entydigt afgøres, om den høje 
grundvandsstand, der er målt i marts 2019 skyldes årstiden. Pejlinger fra hhv. 1970 og 2011 
på Bankevej 4 antyder, at grundvandsspejlet er steget næsten en meter i perioden. På 
Ryttergårdsvej 5 er der set en stigning fra 2007 til 2011 på ca. 0,9 m. Det samme gør sig 
gældende på Bankevej 5, der dog indvinder fra et dybere magasin (KS2), men her ses 
ligeledes en stigning i vandspejlet på knap 1 meter fra 1991 til 2011. 
  
Det vurderes samlet set, at grundvandsniveauet er stabil i området og sandsynligvis 
stigende.  
 
Naturlokaliteter: 
I området er der mange §3-beskyttede søer, vandhuller og moser. En stor del af de 
nærmeste vandhuller er opstået ved råstofgravning. Det nærmeste vandhul er beliggende 
ca. 250 m mod nord tæt ved Stokkebækken. Et større sammenhængende moseområde er 
beliggende ca. 400 m mod sydvest, og mod øst er beliggende en række af søer.  
 
I BEST FYN beregnes påvirkning af 35 enge, søer og moser på baggrund af indvindingen ud 
fra en række fastlagte kriterier. For langt de fleste naturforekomsters vedkommende, er der 
tale om, at det ikke er sandsynligt, at der er hydraulisk kontakt imellem 
grundvandsmagasinet og vandhullerne, da der er mindst 3 m fra terræn til 
grundvandspotentialet. Samtidig er den potentielle ændring i vandstanden for 34 af 
lokaliteterne kun på 6 cm eller derunder. 1 lokalitet er påvirket med op til 12 cm og har 
terræn under grundvandspotentialet. Der er tale om den nærmest beliggende sø, ca. 250 m 
nord for indvindingen.  
 
Da grundvandspotentialet for det dybere grundvandsmagasin KS1 i de fleste tilfælde står 
væsentligt under terræn vurderes grundvandsudveksling med naturlokaliteterne i langt 
overvejende grad, at foregå med et mere terrænnært grundvandsmagasin. Det beregnede 
tryktab i det dybere grundvandsmagasin forventes derfor ikke, at udgøre et problem for søer 
og moser i området. 
 
Svendborg Kommune har ikke umiddelbart kendskab til, at der skulle være for lav vandstand 
i de påvirkede områder, og det vurderes, at den ekstra beregnede potentielle afsænkning i 
grundvandspotentialet er uden væsentlig betydning. Det vurderes dog, at 
grundvandsstanden nær søen nord for indvindingen skal overvåges med en kort pejleboring 
til det øvre/sekundære grundvand. 
 
Vandløb og oplande: 
Det nærmeste vandløb er Stokkebækken. Den øvre del af Stokkebækken er et §3-beskyttet 
vandløbssystem, der løber ca. 300 m nord for indvindingen. Stokkebækken ved Bøllemosen 

                                           
15 Kortlægningsområde Sydøstfyn – Grundvandsmodel, Naturstyrelsen, 11-02-2015 
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er meget reguleret og ligger dybt i terrænet. Det har meget ringe fald og er uden slyngning. 
De ringe fysiske forhold tilskrives en kraftig vedligeholdelse og angiveligt forsøget på at 
dræne Bøllemosen i sin tid, som har medført, at Stokkebækken skulle uddybes. 
Vandløbet er målsat i Vandområdeplanerne til ”God økologisk tilstand”. Miljøtilstanden er i 
vandområdeplanen angivet til moderat ud fra dansk vandløbsfauna indeks (DVFI). 
Vandløbsstrækningen er undtaget for målopfyldelse senest 2021.  
 
Svendborg Kommune har fået foretaget en faunaundersøgelse den 29. april 2016 af 
rådgivningsfirmaet Akvatikon på en station beliggende ved Ryttergårdsvej. Undersøgelsen af 
faunaen viste ligeledes at tilstanden i Stokkebækken er moderat. Faunaen indikerede 
desuden, at vandløbet ikke sommerudtørrede, da vandløbet indeholdt mange vandlopper 
(Gammerus sp.). I rapporten angiver Akvatikon desuden, at vandløbet ikke bærer præg af 
stor spildevandspåvirkning. Den manglende målopfyldelse er vanskeliggjort af vandløbets 
ringe fysiske variation. 
 
I BEST er den samlede påvirkning af medianminimumsvandføringen (MMVF) beregnet til 
0,64 l/sek., heraf vil påvirkningen fra indvindingerne på Bøllemosevej 21 udgøre ca. 0,47 
l/sek. Udvidelsen bidrager med 0,15 l/sek. MMVF for oplandet er i BEST sat til 2,42 l/sek., og 
den samlede påvirkning fra Bøllemosevej 21 udgør mindre end 20 % reduktion. Der er dog 
store usikkerheder forbundet med estimering af MMVF, og i DMU-rapport nr. 340, 
”Afstrømningsforhold i danske vandløb” fra 2000 er MMVF beregnet til 13 l/s, hvilket 
medfører en påvirkning på ca. 5%. I VandWeb er MMVF i Stokkebækken ved oplandets 
nedstrøms grænse beregnet til ca. 13,1 l/sek., mens MMVF beregnes til ca. 3,3 l/sek. 
umiddelbart nord for indvindingen. Der ses ingen målbar påvirkning fra vandindvinding. 
 
Der indvindes fra KS1, hvor potentialet står i ca. kote 78-80 (pejlinger fra eksisterende 
boring), og vandløbets bundkote er beliggende omkring kote 73. Det vurderes derfor, at der 
er hydraulisk kontakt imellem KS1 og den øvre del af Stokkebækken. 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. 
 
Ansøger har ikke observeret udtørring af vandløbet i den meget tørre sommer 2018. 
Svendborg Kommunes åmænd har også observeret, at Stokkebækken ikke sommerudtørrer. 
Det vurderes derfor, at den hidtidige indvinding, ikke har givet anledning til væsentlig 
påvirkning af vandføringen i vandløbet, og derfor heller ikke hindrer at vandløbet kan 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 til vandløbet.  
 
Det forventes samlet set ikke, at udvidelse af vandindvindingen med den ansøgte mængde 
fra borestedet vil medføre betydende påvirkning af vandløb og natur. 
 
Øvrige vandindvindere: 
Nærmeste ejendom med egen vandindvinding er, Bankevej 4, ca. 450 m mod syd. Bankevej 
4 har tilladelse til indvinding til husholdningsbrug på 170 m3/år. 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 også kan være tale om to forskellige magasiner. 
I BEST er beregnet en grundvandssænkning på 20 cm i øverste grundvandsmagasin på 
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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. 
 
Samlet påvirkningsvurdering: 
Svendborg Kommune er ikke bekendt med, at der tidligere skulle være uacceptabel 
påvirkning af omgivelserne på grund af vandindvinding i området. Det vurderes, at 
vandindvindingen ikke hidtil har resulteret i en mindre grundvandsudstrømning til vandløb og 
naturområderne. 
Det forventes samlet set ikke, at den ansøgte vandindvinding fra Bøllemosevej 21 vil 
medføre betydende påvirkning af omgivelserne. 
 
6.5. Vurdering i forhold til Habitatbekendtgørelsen og påvirkning af bilag IV-arter 
I henhold til Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder 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 kvadrat, hvor 
indvindingen ligger: Hasselmus, Vandflagermus, Brunflagermus, Sydflagermus, 
Dværgflagermus, Markfirben, Stor Vandsalamander, Spidssnudet Frø og Springfrø. 
Kommunen har derudover oplysninger om, at der er fundet Strandtudse i vandhuller i 
nærområdet. 
Da der ikke vurderes at være en væsentlig påvirkning fra indvindingen på 
grundvandsafhængig natur, vurderes Bilag IV-arter heller ikke at blive påvirket af tilladelsen.  
Der findes ikke plantearter på habitatdirektivets bilag IV i Svendborg Kommune. 
 

6.6. Afstandskrav 
Der gælder en række forskellige afstandskrav til vandindvindingsanlæg. Nogle er fastsat i 
diverse bekendtgørelser, mens andre er vejledende anbefalinger. De væsentligste forhold er 
listet i tabel 3. 
Indvindingsboringerne er højtbeliggende i forhold til staldanlæg, gyllebeholder og 
spildevandsledninger, og er derfor godt beskyttet mod overfladeforurening og nedsivning. 
 
Overfladevand fra ensilagesiloer og befæstede arealer ledes til gyllebeholdere. Håndtering af 
husdyrgødning og påfyldning af marksprøjter samt vask af maskiner med videre foregår på 
befæstede arealer. 
 

Forureningskilde/hensyn Boring Afstandskrav Målte afstand 

Anlæg for dyrehold (stalde, 
møddinger, ensilageoplag) 

DGU-nr.: 155.1652 25 m* 40 m 

Ny boring 80 m 

Spildevandsafledning – tætte 
rør (ved beboelse) 

DGU-nr.: 155.1652 50 m** 40 m 

Ny boring >50 m 

Samletanke til hus-spildevand 
(minirenseanlæg vurderes i 
denne kat.) 

DGU-nr.: 155.1652 15 m*** 65 m 

Ny boring >80 m 

Jordvarmeanlæg DGU-nr.: 155.1652 50 m**** >80 m 

Ny boring >80 m 

Anden vandindvinding på 
naboejendomme 

DGU-nr.: 155.1652 50 m** 450 m 

Ny boring 500 m 

Olietanke 
(indendørs/overjordisk 4.000 l 
dieseltank) 

DGU-nr.: 155.1652 Intet afstandskrav 
***** 

50 m 

Ny boring >50 m 

Tabel 3: Afstandskrav og afstande 
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*) Iht.  Husdyrbrugsloven 
**) Vejledende afstandskrav iht.  DS 441: Dansk Ingeniørforenings Norm for mindre ikke-almene 
vandforsyningsanlæg, 2. udgave, dec. 1988. 
***) Iht. Spildevandsbekendtgørelsen 
****) Jf. Jordvarmebekendtgørelsen. 
*****) Jf. Olietankbekendtgørelsen 

 
Spildevand 
Fra ejendommens bolig er spildevandet koblet til et minirenseanlæg fra 2016, ca. 30 meter 
syd for boligen, jf. bilag 1, figur 3. Det rensede spildevand ledes herfra i lukkede rør til åben 
drænrende ca. 400 m mod vest, der har udløb til Stokkebækken. Spildevandet ledes fra 
boligen til minirenseanlægget i lukket rør. Det vejledende afstandskrav på 50 meter til den 
eksisterende boring er ikke overholdt, men da der er tale om et eksisterende forhold, og 
spildevandsløsningen er forbedret med nye rørføringer, og der i øvrigt ikke er problemer med 
de mikrobiologiske analyser af vandet fra boringen, vurderes det, at afstanden ikke udgør et 
problem. Det anbefalede afstandskrav på 50 m til tætte rørføringer hænger i øvrigt ikke 
sammen med kravet om 15 m til samletanke med videre. Den nye boring udføres minimum 
50 meter fra spildevandsledningen. 
 
6.7. Prøvepumpning, boringsydelse og egenkontrol 
Ved prøvepumpning i 2009 i boringen DGU-nr.: 155.1652 med 4,3 m3/t i 24 timer, er der 
registreret en vandspejlssænkning på 9,5 m, hvilket giver et vandspejl på ca. 15 m u.t. Der er 
tale om en afsænkning, der vidner om en begrænset specifik ydelse i boringen. Den 
installerede pumpe har en ydelse på ca. 8 m3/t. Der er ikke konstateret afsænkning til 
filterniveau ved pejlinger i drift. Anvendelse af større pumpe vil kræve, at der udføres en ny 
prøvepumpning. 
 
I forbindelse med pumpning i boringen DGU-nr.: 155.1652 bør vandspejlet afsænkes så lidt 
som muligt og aldrig ned i filtersætningen. Boringen er filtersat fra ca. 18-22 m u.t, hvorfor 
der ikke ved den ansøgte drift bør forekomme en problematisk vandspejlssænkning. Af 
hensyn til belastningen af grundvandsmagasinet fastsættes en maksimal 
vandspejlssænkning ved maksimal drift. Rovandspejlet er målt til mellem 3,5 og 5,8 m under 
målepunktet, svarende til ca. 4 - 6,3 m u.t.  Pejlinger i drift er målt til mellem ca. 11 og 16 m 
u.t. inklusive prøvepumpningen. Det fastsættes, at vandspejlet ikke må afsænkes til mere 
end 16 m u.t., ved en maksimal pumpeydelse på ca. 8 m3/t. 
 
Indvindingsmængden skal årligt indberettes. Der er monteret vandmåler16, på anlægget17, 
der viser vandforbruget i kubikmeter. 
 
Det skal kontrolleres, om boringens ydelse ændres over tid. Kontrollen gennemføres ved 
vandstandspejlinger i drift. Overudnyttelse af grundvandsmagasinet kontrolleres ved jævnlige 
vandspejlspejlinger uden forbrug (ro-vandspejl). 
 
6.8. Vurdering af vandkvaliteten og vandbehandlingen 
Vandet anvendes til formål med krav om drikkevandskvalitet.  
 
Råvandskvaliteten er fin, og der er ikke konstateret overskridelser af 
drikkevandskvalitetskriterierne i 2009, bortset fra indholdet af jern og mangan. 
Analyseresultater fra boringskontrol udført i 2009 viser et jernindhold på 0,87 mg/l og et 

                                           
16 Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt 

vand (BEK nr 544 af 28/05/2018) 
17 §58 i Vandforsyningsloven 
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manganindhold på 0,27 mg/l, hvilket er 4-5 gange højere end drikkevandsbekendtgørelsen 
kriterier for jern og mangan ved forbrugers taphane på henholdsvis 0,2 og 0,05 mg/l. Der er 
ikke sundhedsmæssige årsager til grænseværdierne. Der er tilknyttet et simpelt 
sandfilteranlæg til anlægget, for at fjerne det forekommende okker i vandet.  
 
Afledning af filterskyllevand og bortskaffelse af eventuelt filterslam skal overholde krav, der 
meddeles af Svendborg Kommune i særskilt tilladelse, jf. Miljøbeskyttelseslovens §28. 
 
Krav til prøvetagning og analyser fastlægges i en selvstændig afgørelse om kontrolprogram. 
 

7. Vurdering i forhold til VVM reglerne18 
Der er foretaget screening af indvindingens påvirkning af miljøet i henhold til 
Miljøvurderingslovens regler. Det er vurderet, at indvindingen ikke vil have væsentlig 
påvirkning af miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.  
 

8. Udtalelser i sagen 
Ansøgningen har ikke været i offentlig høring, da det ikke vurderes, at indvindingen vil 
indvirke væsentligt på forholdene på andre ejendomme eller i øvrigt rejse problemer for 
øvrige personer19.  
 
Ansøgningen har været i intern høring hos Svendborg Kommunes vandløbsmyndighed. 
Kommentarerne er indarbejdet i tilladelsen. 
 
Ansøgningen har været forelagt Gudbjerg Vandværk. Vandværket har tilkendegivet, at de 
umiddelbart vil kunne forsyne ejendommen. De har ligeledes givet udtryk for, at de ud fra en 
samlet planlægning af vandforsyningen i området finder det uheldigt, at imødekomme 
ansøgningen om indvinding på ejendommen. Svendborg Kommune vurderer ud fra et 
ressourcesynspunkt, at det er hensigtsmæssigt, at sikre en decentral indvinding. 
 

9. Klagevejledning 
Afgørelsen kan efter vandforsyningslovens § 75 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

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 og 
www.virk.dk, eller via Miljø- og Fødevareklagenævnets 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 
hjemmeside. 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- 

                                           
18 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) -  
19 Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning §10, stk. 1. 

http://www.svendborg.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
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og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, 
hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Klager over denne afgørelse har ikke opsættende virkning medmindre Miljø- og 
Fødevareklagenævnet bestemmer andet. 
Ansøger vil få besked umiddelbart efter at klageperioden er overstået, hvis afgørelsen er 
blevet påklaget.  
 

10. 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. 
 

11. Partshøring 
Tilladelsen har den 5. juli 2019 været tilsendt til ansøger for kommentering. Kommunen har 
modtaget kommentarer fra ansøger den 24. juli 2019. Ansøger har korrigeret oplysninger om 
pumpetype. Derudover er der stillet spørgsmål ved, ikke at meddele endelig 
indvindingstilladelse med det samme. Kommunen fastholder, at meddele foreløbig tilladelse 
med henvisning til §§4 og 5 i Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning.  
Der er ikke indkommet indsigelser imod tilladelsen og dennes vilkår.  
Svendborg Kommune har vurderet, at tilladelsen ikke i væsentligt omfang påvirker andre i 
området, og der er derfor ikke inddraget øvrige parter. 
 

12. Offentliggørelse 
Tilladelsen er offentliggjort på Svendborg Kommunes hjemmeside d. 11. oktober 2019, 
samtidig med, at den er sendt til ansøger og klageberettigede.  
 
Venlig hilsen 
 
Thomas Andersen 
Miljøtekniker 

 
Direkte tlf.: 6223 3447       

thomas.andersen@svendborg.dk 
 

 
Kopi er sendt til: 
Max Jacobsen, MaxMiljø 
fbr@fbr.dk (Forbrugerrådet Tænk) 
dn@dn.dk (Danmarks Naturfredningsforening) 
post@sportsfiskerforbundet.dk (Danmarks Sportsfiskerforbund) 
 
  

mailto:thomas.andersen@svendborg.dk
mailto:fbr@fbr.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
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Bilag: Kort 

 
Figur 1. Ejendommens beliggenhed med nærmeste vandforsyninger. Blå er aktive husholdningsindvindinger 
– gule er brønde på ejendomme, der er tilsluttet almen vandforsyning. 

 
Figur 2. Boringernes beliggenhed. Eksisterende indvindingsboring samt nye boringer. 
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Figur 3. Spildevandsledning. Ny spildevandsledning i tætte rør, jf. ansøgning. Ansøgt ny boring flyttes minimum 
50 m fra spildevandsledningen. 

 
Figur 4: Sænkningsberegning fra BEST i KS1. Total reduktion i grundvandspotentialet fra før indvindingens 
start. Der er ifølge ansøger ikke observeret en sænkning i boringer eller naturforekomster i denne størrelsesorden 
i området.  

10-20 cm 

50-100 cm 

20-50 cm 

5-10 cm 
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Figur 5: Naturlokaliteter i forhold til grundvandspotentialet. Grønne og blå nuancer vurderes uden hydraulisk 
kontakt. Gule er på grænsen. Pink og rød har med stor sandsynlighed hydraulisk kontakt. 


