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Fornyelse af vandindvindingstilladelse til eksisterende 
vandindvindingsanlæg tilknyttet, Fuglehavevej 2, 5883 Oure. 
 

 

1. Svendborg Kommunes afgørelse. 

 
Svendborg Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde op til 250 m3/år fra 
eksisterende vandforsyningsanlæg med DGU-nr.: 165.419 på Fuglehavevej 2, 
Oure. Tilladelsen er en justering og forlængelse af den tidligere 
indvindingstilladelse på 1.000 m3/år. Tilladelsen gives med hjemmel i 
Vandforsyningslovens § 201, og i henhold til Bekendtgørelse om vandindvinding 

og vandforsyning2 og efter Boringsbekendtgørelsen3. 

 
Tilladelsen gives for 15 år frem til 1. februar 2033. 

2. Vilkår og bestemmelser for tilladelsen4 

2.1. Vilkår 

2.1.1. Formål 

Vandindvindingens formål er fyldning af marksprøjte og vask af 
landbrugsmaskiner. 

2.1.2. Vandforsyningsanlæg 

Brønden, der indvindes fra, med DGU-nr.: 165.419, er placeret i haven vest for 
bebyggelsen på Fuglehavevej 2, 5884 Gudme på ejendommen med matr. nr.: 
11a, Albjerg By, Oure – Se kort bagerst. 
 
Vandforsyningsanlægget må ikke på væsentlig måde udbedres eller ændres uden 
tilladelse fra Svendborg Kommune5. 

2.1.3. Indvindingens omfang og tidsmæssige begrænsning 

Den samlede tilladte indvindingsmængde fastsættes til 250 m3/år. 
 
Tilladelsen gives for 15 år frem til 1. februar 2033. Hvis tilladelsen skal forlænges, 
skal der søges inden tilladelsen udløber. 

                                           
1 Lov om vandforsyning m.v., jf. lovbek. nr. 125 af 26.01.2017 
2 Bekendtgørelse nr. 832 af 27.06.2016 om vandindvinding og vandforsyning. 
3 Bekendtgørelse nr. 1260 af 28.10.2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 
4 Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, § 16. 
5 § 21 i Lov om vandforsyning. 
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2.1.4. Kontrol med indvindingsmængden 

Det årlige vandforbrug skal måles med en, til formålet egnet, måler. 
 
Denne bestemmelse kan til enhver tid ændres af Svendborg Kommune. 
 
Mængden af oppumpet grundvand skal indberettes til Svendborg Kommune senest den 1. februar året 
efter. 

2.1.5. Indretning af tappested 

Taphanen skal forsynes med kontraventil.  
 
Fyldning af sprøjte må ikke ske med direkte kontakt imellem blandingsbeholder og tappested, og der 
skal derfor sikres et luftgab imellem tapstedets tilkoblede slange-/rørsystem og blandingsbeholderen.  

2.1.6. Erstatningsregler og påvirkning af omgivelserne 

Ejer er erstatningspligtig for skader, der opstår som følge af indvindingen6. 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 erstatningsspørgsmål af taksationsmyndighederne. 

2.1.7. Vandkvaliteten 

Anvendelsesformålet kræver ingen kontrol af vandkvaliteten. 
 
Vandet må ikke anvendes til husholdnings- eller drikkevandsformål. 

2.1.8. 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 forurening7. 

2.1.9. Behandlingsanlæg 

Der er ikke på tilladelsestidspunktet knyttet behandlingsanlæg til indvindingen.  

2.2. Indskærpelse 

I tidligere meddelt tilladelse fra den 29. oktober 2003 er der stillet vilkår om anlæggets indretning. 
 
Ved tilsyn den 5. oktober 2017 blev det konstateret, at tappesteder for brøndvand ikke var forsynet 
med tydelig skiltning om, at vandet ikke må benyttes til drikke- og husholdnings. Alle tappesteder for 
brøndvand, skal være forsynet med et skilt, hvoraf det fremgår, at vandet ikke må anvendes som 
drikkevand. 
 
Ovennævnte indskærpelse skal være efterkommet senest den 1. maj 2018. 
 
I Bilag 2 er vedlagt et skilt, der kan printes og anvendes. 
  

                                           
6 § 23 i Lov om vandforsyning. 
7 § 9 i Bek. 1260 af 28-10-2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land 
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3. Baggrund for tilladelsen og sagsbehandling 

3.1. Ansøgning og behov 

Claus Rasmussen har den 13. maj 2017 søgt Svendborg Kommune om fornyelse af udløbet tilladelse 
til indvindig af grundvand fra den eksisterende brønd, DGU-nr.: 165.419 på ejendommen, 
Fuglehavevej 2, 5883 Oure. Vandet anvendes til fyldning af marksprøjte og vask af maskiner med 
videre. Der er søgt om 250 m3 grundvand årligt. Den udløbne tilladelse var på 1.000 m3 årligt.  
 
Der er søgt om en mindre indvinding end i den tidligere tilladelse, da der ikke længere anvendes vand 
til husdyr på ejendommen. Den ansøgte vandingsmængde vurderes, at være i overensstemmelse 
med anvendelsen. I henhold til Vandforsyningslovens §22, stk. 2, skal en udløbet 
vandindvindingstilladelse forlænges, såfremt der fortsat er behov, og der ikke er samfundsmæssige 
interesser, der taler imod. 
 
3.2. Besigtigelse 
Ejendommen og vandforsyningsanlægget er besigtiget den 5. oktober 2017. 
 
Ved besigtigelsen er det konstateret, at følgende vilkår i den tidligere tilladelse ikke er opfyldt: 

1) Terrænet omkring brønden skal i en afstand af mindst 2 m fra brønden dækkes af et tæt 
betonlag med fald bort fra brønden (jf. Dansk Ingeniørforenings Norm) 

2) Ved tappestedet for brøndvandet skal der opsættes et skilt, hvoraf det af teksten fremgår, at 
vandet ikke må benyttes til drikke- og husholdningsbrug. 

 
Svendborg Kommune vurderer. 
Ad 1): Kravet bortfalder, da brøndens placering i græshøjen yder tilstrækkelig beskyttelse mod 
overfladevand. 
Ad 2): Kravet indskærpes. 
 
Ved besigtigelsen blev det yderligere konstateret at, vandet til fyldning af marksprøjte tages fra den 
udendørs taphane på sydsiden af den gamle staldbygning, jf. bilag 1. Fyldning af 
sprøjtemiddelbeholder skal foregå med luftgab til tappehanen, så der ikke opstår risiko for tilbageløb til 
brønden. Tappehanen skal desuden være udstyret med kontraventil. 
 
Håndtering af sprøjteudstyr skal leve op til reglerne i Vaskepladsbekendtgørelsen8, for at undgå 
utilsigtet forurening af jord og grundvand med sprøjtemidler. 
Fyldning og vask skal efter bekendtgørelsens regler foregå på påfyldnings- eller vaskeplads med 
opsamling af spild eller på det areal, hvor plantebeskyttelsesmidlet udbringes. 
 
3.3. Vurdering af tilladelsen i forhold til gældende planer9 
Vandindvindingen er i overensstemmelse med bestemmelser og målsætninger i vandforsyningsplanen 
for Svendborg Kommune samt for Kommuneplan 2017-29. Svendborg Kommune vurderer desuden at 
indvindingen ikke er i modstrid med råstofplanen for Region Syddanmark, de vedtagne statslige 
vandområdeplaner eller den kommunale vandhandleplan i Svendborg.  
 
3.4. Vurdering af indvindingens påvirkning af omgivelserne10 
Ejendommen ligger umiddelbart udenfor indvindingsoplandet til Oure Vandværk, og brønden ligger ca. 
640 m nordøst for vandværkets nærmeste boring, DGU-nr.: 165.360. Nærmeste ikke-almene 
vandindvinding er beliggende på Fuglehavevej 7, ca. 450 m mod nordøst. Brønden er ca. 7 meter dyb, 
og forventes primært at stå i forbindelse med overfladenære grundvandsforekomster. Ved en 
gennemsnitlig infiltration til de øvre grundvandsforekomster på ca. 100 mm pr. år, vil en indvinding på 
250 m3/år kræve et areal på ca. 800 m2, svarende til en cirkel med radius på 28 m, til at danne den 
indvundne vandmængde. Den nærmeste §3 beskyttede sø ligger ca. 30 m vest for brønden. 

                                           
8 Bekendtgørelse nr. 906 af 24.06.2016 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler. 
9 Jf. bekendtgørelse nr. 832 af 27-06-2016 om vandindvinding og vandforsyning, §8 
10 Jf. bekendtgørelse nr. 832 af 27-06-2016 om vandindvinding og vandforsyning, §16, stk. 6. 
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Indvindingsmængden er på størrelse med en almindelig husholdningsindvinding, og er mindre end i 
den hidtidige tilladelse. 
 
Alene på baggrund af indvindingens størrelse og på baggrund af, at indvindingsmængden reduceres, 
vurderer Svendborg Kommune, at indvindingen ikke vil medføre tilstandspåvirkning af søen eller andre 
beskyttede naturtyper. Ligeledes vurderes indvindingen ikke at påvirke andre indvindinger. Det 
lægges desuden til grund for forlængelsen, at ansøger har sikret, at overholde reglerne for 
indberetning af vandmængder. 
 
Den meget begrænsede påvirkning fra indvindingen er ubetydelig i forhold til potentielle forekomster af 
vådområdetilknyttede Bilag IV-arter. 
 
Svendborg Kommune er ikke bekendt med, at der tidligere skulle være uacceptabel påvirkning af 
omgivelserne på grund af vandindvinding i området. 
 
4. Vejledende afstandskrav 
Der er ikke registreret forhold, der ikke overholder vejledende afstandskrav. 
 
Boringen er beliggende på toppen af en lille græshøj ca. 1,5 m over det omkringliggende terræn, og er 
dermed godt beskyttet imod tilstrømmende overfladevand og fysiske påvirkninger såsom påkørsel 
med maskiner og lignende. Der har hidtil ikke været etableret et fysisk fredningsbælte omkring 
boringen, og det vurderes, at beskyttelsen er tilstrækkelig. 
 
5. Egenkontrol 
Der er monteret måler på vandforsyningsanlægget11. Det vurderes, at egenkontrollen kan begrænses 
til årlig registrering og indberetning af indvindingsmængden. 
 
6. Vurdering af vandkvaliteten og vandbehandlingen 
Vandet skal ikke anvendes til formål med krav om drikkevandskvalitet. 
 
Da vandet udelukkende anvendes til marksprøjte og vask, vurderes vandkvaliteten ikke at have 
betydning for anvendelsen. 
 
7. Vurdering i forhold til VVM reglerne 
Vandindvinding er som udgangspunkt omfattet af VVM-reglerne, jf. Bilag 2, pkt. 11m i 
Miljøvurderingsloven12. Indvindingen vurderes dog, ikke at kunne kvalificeres som et projekt i henhold 
til VVM-direktivet, idet der er tale om en eksisterende boring, der ikke kræver væsentlige 
ombygninger, der i sig selv kræver tilladelse, og da der tidligere er meddelt tilladelse til en større 
indvinding fra boringen. Anlægget vurderes derfor, ikke at være omfattet af VVM-reglerne. Der 
henvises til NoMo nr. 17813. 
 
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 personer.  
Det vurderes ikke, at indvindingen medfører påvirkninger, der kræver høring af øvrige myndigheder. 

 
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. 19. februar 
2018.  
 

                                           
11 § 58 i Vandforsyningsloven, jf. lovbek. nr. 125 af 26.01.2017 
12 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – Lov nr. 425 af 18.05.2016. 
13 http://nmkn.dk/afgoerelser/natur-og-miljoeklagenaevnets-principielle-afgoerelser-nomo/nomo-2016/nomo-178/  

http://www.svendborg.dk/
http://nmkn.dk/afgoerelser/natur-og-miljoeklagenaevnets-principielle-afgoerelser-nomo/nomo-2016/nomo-178/
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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- 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.  
 

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. 
 

Offentliggørelse 
Tilladelsen er offentliggjort på Svendborg Kommunes hjemmeside d. 22. januar 2018, 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: 
fbr@fbr.dk (Forbrugerrådet Tænk) 
dn@dn.dk (Danmarks Naturfredningsforening) 
post@sportsfiskerforbundet.dk (Danmarks Sportsfiskerforbund) 
 
 
Bilag 1: Kort 
Bilag 2: Skilt med forbud mod anvendelse til drikkevand 
  

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
mailto:thomas.andersen@svendborg.dk
mailto:fbr@fbr.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk


 

Side 6 af 7 

Bilag 1: Kort 
 

 
Figur 1. Ejendommens beliggenhed 

 
Figur 2: Placering af tappehane og brønd 
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Bilag 2: Skilt med forbud mod anvendelse til drikkevand 
 
 

Vandet må ikke drikkes 


