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Udvidelse af vandindvindingstilladelse til eksisterende 
vandindvindingsanlæg tilknyttet, Skovdongvej 19, 5881 Skårup. 
 

 

1. Svendborg Kommunes afgørelse. 

 
Svendborg Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde op til 55.000 m3/år fra 
eksisterende vandforsyningsanlæg med DGU-nr.: 164.943 på Skovdongvej 19, 
Skårup. Tilladelsen er en udvidelse den eksisterende indvindingstilladelse på 
28.500 m3/år. Tilladelsen gives efter Vandforsyningslovens § 201 og i henhold til 

Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning2  

 
Tilladelsen gives for 30 år1 frem til 1.oktober 2048. 

2. Vilkår for tilladelsen3 

2.1. Formål 

Vandindvindingens formål er forsyning af husdyrbrug, almindelige landbrugsformål 
samt husholdning. Tilladelsen erstatter eksisterende tilladelse med samme formål. 

2.2. Boring 

Boringen med DGU-nr.: 164.943 er placeret ca. 200 m sydsydøst for beboelsen, 
på et højtliggende græsareal, på ejendommen, matr. nr.: 1a, Holmdrup By, Skårup 
– Se kort bagerst. 
 
Boringen står i tørbrønd, og har pejlestuds i borerørsflangen. 
 
Vandindvindingsanlægget må ikke på væsentlig måde udbedres eller ændres 
uden tilladelse fra Svendborg Kommune4. 
 

                                           
1  Lov om vandforsyning m.v. 
2 Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning. 
3 Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, § 16. 
4 § 21 i Lov om vandforsyning. 
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Boring 
(DGU-nr.:) 

Dybde 
(m) 

Lertyk-
kelse (m) 

Målepunkt 
(placering) 

Målepunkt kote 
(m DNN)* 

Vandspejl i ro (15 
min.) - kote (m 
DNN)** 

164.943 38,0 10 + 18,5 Pejlestuds 64,52  45,69 
Tabel med nøgleoplysninger om boringen. 
* m DNN: Meter over Dansk Normal Nul. 
**: Pejlet d. 29. maj 2018 

2.3. Indvindingens omfang og tidsmæssige begrænsning 

Den samlede tilladte indvindingsmængde fastsættes til 55.000 m3/år. 
 
Tilladelsen gives for 30 år1 frem til 1. september 2048. Hvis tilladelsen skal forlænges, skal der søges 
inden tilladelsen udløber. 

2.4. 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 samtidig med indberetning af pejlingerne - se punkt 2.6. 

2.5. Pumpeydelse og afsænkning 

Der må maksimalt pumpes med 10 m³/time, og vandspejlet må i drift ikke afsænkes til under 30 m u.t, 
hvilket svarer til et pejlenedstik på ca. 29 m.  
 
Pumpen må ikke placeres dybere end 35 m u.t. 

2.6. Erstatningsregler, egenkontrol og påvirkning af omgivelserne 

Vandspejlet pejles i alt 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). Pejlingerne skal planlægges, så målinger i drift foretages i forbindelse med 
maksimal oppumpning.  
 
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 indvindingen5. 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 god råvandskvalitet fra boringen. Der foreligger boringskontrol fra 2005, hvor gældende krav for 
alle parametre, der ikke kan fjernes ved almindelig vandbehandling var overholdt. Der er foretaget ny 
boringskontrol i forbindelse med ansøgningen, og vandkvaliteten er tæt på identisk med prøven fra 
2005. 
 
Råvandskvaliteten giver ikke anledning til forbehold for anvendelsen. 

                                           
5 § 23 i Lov om vandforsyning. 
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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 forurening6.  

2.9. Behandlingsanlæg 

Der er tilknyttet et almindeligt sandfilteranlæg til indvindingen. Evt. skyllevand ledes til dræn. 

2.10. Kontrol med vandkvaliteten 

Vandet anvendes blandt andet til formål, der kræver drikkevandskvalitet. Krav til analyser og 
prøvetagningsfrekvens afgøres i henhold til drikkevandsbekendtgørelsen.  

2.11. Anlæggets funktion i undtagelsessituationer 

Skulle der mod forventning opstå problemer med vandkvaliteten, er der umiddelbar mulighed for, at 
ejendommen kan tilsluttes vandværk. 

 
  

                                           
6 § 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 

Hans Christian Halmø, har den 5. marts 2018 søgt Svendborg Kommune om tilladelse til at udvide 
ejendommens vandindvinding til 55.000 m3 årligt i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget. 
Vandindvindingen foretages fra en eksisterende boring – DGU-nr.: 164.943. Ansøgningen er løbende 
suppleret med oplysninger. Den 26. april 2018 blev lokaliteten besigtiget. 
 
Boringen blev etableret i 1989 med henblik på husholdningsbrug og husdyrbrug. I 2012 blev meddelt 
tilladelse til indvinding af 28.500 m3/år. I de senere år har forbruget dog været stigende.  
 
Indvindingsbehovet er baseret på erfaringer fra det eksisterende husdyrbrug. Anlæggets kapacitet er 
10 m3/time og ved udvidelsen vil det gennemsnitlige behov være på 6,3 m3/time. Anlægget er indrettet 
sådan, at vandet indledningsvis bruges til mælkekøling og dernæst til vanding af malkekvæg. Da 
dyrene ofte er tørstige i forbindelse med malkningen er der opstillet en 6 m3 buffertank til at 
imødekomme spidsbelastninger, og pumpningen derfor kan foretages uden at hæve ydelsen. Det 
forventes, at der opstilles yderligere buffertanke til spidsbelastninger i forbindelse med udvidelsen af 
anlægget, idet pumpekapaciteten ikke øges. 
 
3.2. Besigtigelse 
Vandforsyningen er besigtiget den 26. april 2018. Boringen står højt i terrænet på en vold, og er 
placeret i en tørbrønd. Boringen vurderes, at være godt beskyttet. Boringen blev pejlet til 18,8 m under 
pejlepunktet ved kort tids driftsstop. I juni 2017 blev boringen pejlet til 19,4 m under pejlepunkt og i juli 
2015 til 19,9 m under pejlepunkt. Der er tilsyneladende tale om, at grundvandsstanden er stigende i 
området. 
 

3.3. Vurdering af tilladelsen i forhold til gældende planer7 
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.  
Der er desuden lagt vægt på, at tilladelsen tilgodeser en decentral indvinding, der er mere skånsom 
for grundvandsmagasinet og for natur og vandløb. 
 
3.4. Vurdering af indvindingens påvirkning af omgivelserne 
Magasinet ved Holmdrup er generelt stort, velydende og velbeskyttet, og er en del af en 
grundvandsforekomst, der tidligere er navngivet: Magasin øst for Svendborg. Den årlige 
grundvandsdannelse er af Fyns Amt i 2005 anslået til knap 8 mio. m3 og der indvindes ca. 1 mio. m3 
heraf. Der indvindes fra KS2. I henhold til den statslige grundvandskortlægning indvindes der fra 
grundvandsmagasin 1.15_3_57, og der er stor grundvandsdannelse i området (300-600 mm/år). 
Recharge til magasinet er angivet til ca. 6 mio m3 og udnyttelsesgraden til ca. 9 %. I forbindelse med 
udarbejdelse af VP2 er grundvandsforekomsterne gentolket og området indgår i Miljø-GIS for 
Vandområdeplan Jylland-Fyn også i en større sammenhængende grundvandsforekomst (1_3_158), 
der strækker sig fra området vest for Odense ned mod Svendborg og østover til Kværndrup. Dette 
område er angivet med en recharge til magasinet på 29 mio. m3/år og en udnyttelse på ca. 2 %. 
Grundvandsforekomsterne er beskrevet med god kvantitativ og kemisk tilstand  

 
Uanset hvilken tolkning man støtter sig til, vurderes magasinet, der indvindes fra, at have stor 
indvindings- og regenereringskapacitet samt god vandkvalitet. 
 
Pejlinger i forbindelse med den eksisterende indvinding antyder ligeledes en robust ressource, og der 
er siden 1990 konstateret en vandspejlsstigning på over en meter i magasinet ved boringen. 
 

                                           
7 Jf. bekendtgørelse nr. 1451 af 11-12-2007 om vandindvinding og vandforsyning, §8. 
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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 behæftet med stor usikkerhed, og overestimering af 
reduktionen i medianminimum, da måledata er gamle, og for de mindre vandløbsstrækninger ret 
begrænsede, og fra en periode med betydeligt større indvinding end i dag. 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. Det er 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 er derfor nødvendigt, at 
vurdere det samlede billede af beregnede påvirkninger og viden om lokal geologi og hydrogeologi 
overfor den aktuelle tilstand og målsætning i vandløb og natur. 
 
Nærmeste §3-beskyttede sø er beliggende ca. 150 m mod sydøst. Holmdrup Mose, der er et større 
sammenhængende mose-, sø- og engområde, er beliggende ca. 400 m mod nordøst. 
I BEST FYN beregnes påvirkning af 38 enge, søer og moser på baggrund af indvindingen. Der er med 
den udvidede indvinding beregnet en ekstra påvirkning imellem 3 og 5 cm på områderne fra 
indvindingen på Skovdongvej 19. Den akkumulerede påvirkning af områderne i forhold til en upåvirket 
tilstand er i størrelsesordenen 20-40 cm.  
 
BEST medregner ikke det terrænnære grundvands betydning for naturlokaliteterne i tilstrækkelig grad. 
Da lerlagstykkelsen i området er stor og grundvandspotentialet i de fleste tilfælde står væsentligt 
under terræn vurderes den terrænnære grundvandsudveksling med naturlokaliteterne i langt 
overvejende grad, at være dominerende. Det begrænsede beregnede tryktab i det dybere 
grundvandsmagasin forplanter sig kun langsomt igennem lerdækket, og forventes 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 afsænkning er uden væsentlig 
betydning. 
 
Da der reelt er målt stigende vandspejl i magasinet vurderes der ikke, at blive tale om mindre 
grundvandsudstrømning til naturområderne. 
 
Indvindingen er placeret ca. 1 km syd for Vejstrup Å og ca. 500 m nordøst for udspringet til 
Kobberbækken. I BEST er beregnet påvirkning af fem vandløbsoplande, hvor påvirkningen af 
medianminimumsafstrømningen fra boringen overstiger 0,1 l/s. Heraf knytter 3 oplande sig til Vejstrup 
Å, 1 knytter sig til Kobberbækken og 1 til Trappebækken.  
Den største reduktion på 0,88 l/s beregnes på oplandet til Vejstrup Å.  
 
Kobberbækken er målsat til - og har tilstanden "God økologisk tilstand". Der er i BEST beregnet en 
akkumuleret påvirkning af medianminimumvandføringen på 83%, hvoraf indvindingen fra Skovdongvej 
19 udgør ca. 3% (0,44 l/s). Der er ikke umiddelbart tegn på, at den beregnede påvirkning medfører, at 
der ikke kan opnås tilstandsopfyldelse. 
 
Vejstrup Å er målsat til god økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale. Tilstanden er ukendt på 
dele af strækningen, men på hovedstrækningen er tilstanden ringe. To mindre tilløb har dog tilstanden 
”God” og et har tilstanden ”Høj”. Det vurderes derfor ikke, at være reduktion i MMVF, der bevirker den 
ringe tilstand i Vejstrup Å. Der er i BEST beregnet en akkumuleret påvirkning af 
medianminimumvandføringen på ca. 54%, hvoraf indvindingen på Skovdongvej 19 udgør 12% (0,88 
l/s). Den beregnede reduktion af MMVF vurderes ikke at være afgørende for, om der kan opnås 
målopfyldelse, da der er god tilstand i flere små tilløb. 
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Trappebækken er målsat til god økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale. Tilstanden er på 
hovedstrækningen vurderet til "Ringe". De øverste ender har dog tilstanden God, og det vurderes 
derfor ikke, at være reduktion i MMVF, der bevirker den ringe tilstand i Trappebækken. Reduktion af 
MMVF med ca. 56% vurderes derfor heller ikke at være afgørende for, om der kan opnås 
målopfyldelse. Indvinding fra Skovdongvej 19 udgør en meget lille andel af den samlede påvirkning af 
Trappebækken med 0,11 l/sek (mindre end 2%). Påvirkningen vurderes ikke at være væsentlig 
 
I BEST er den største afsænkning af grundvandspotentialet omkring indvindingsboringen beregnet til 
ca. 0,3 m (100x100 m kvadrat), og den største påvirkning omkring den øverste ende af 
Kobberbækken i indvindingsmagasinet er beregnet til ca. 0,1 m.  
 
Ved indvindingsboringen er den samlede lertykkelse over magasinet på ca. 30 m. Der findes et 
grundvandsmagasin over indvindingsmagasinet. I Statens grundvandskortlægning er magasinerne 
beskrevet som ”det øvre” og ”det mellemste” magasin. 
I Statens grundvandskortlægning (Indsatsområde Svendborg) er forskellen imellem det øvre og 
mellemste grundvandsmagasin undersøgt. I hele det centrale område omkring indvindingen er 
grundvandspotentialet 10-20 meter under det øvre grundvands potentiale, og den hydrauliske kontakt 
imellem magasinerne må derfor forventes, at være meget begrænset. Påvirkningen vil derfor forplante 
sig over et stort område, og der forventes derfor ikke nogen nævneværdig påvirkning af vandløb og 
natur. 
 
Nærmeste ejendomme med egen vandindvinding er: Ørbækvej 195 ca. 425 m mod vest og 
Skovdongvej 20 ca. 500 m mod sydøst. Der er tale om brønde, der indvinder fra de øverste 
vandforekomster. I BEST er beregnet sænkning i det øvre magasin på 7-8 cm omkring disse 
ejendomme, se bilag 1. Der er tale om en konservativ beregning, og den reelle påvirkning vurderes, at 
være endnu mindre, da der ikke er hydraulisk kontakt imellem magasinerne. Påvirkningen af 
vandindvindinger i området vurderes at være ubetydelig. 
 
Svendborg Kommune er ikke bekendt med, at der tidligere skulle være uacceptabel påvirkning af 
omgivelserne på grund af vandindvinding i området. Det forventes samlet set ikke, at den ansøgte 
vandindvinding fra Skovdongvej 19 vil medføre betydende påvirkning af omgivelserne. 
 
3.5. Vurdering af indvindingens 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, 
Sydflagermus, Dværgflagermus, Markfirben, Stor Vandsalamander, Spidssnudet Frø og Springfrø. 
Den begrænsede påvirkning fra indvindingen på grundvandsafhængig natur, vurderes at være 
ubetydelig i forhold til potentielle forekomster af vådområdetilknyttede Bilag IV-arter.  
Der findes ikke plantearter på habitatdirektivets bilag IV i Svendborg Kommune. 
 
4. Vejledende afstandskrav 
Staldbygningen syd for boringen er kortlagt på V2-niveau, da der er anvendt slagger i 
gulvkonstruktionen. Forureningskomponenter fra slaggerne vurderes ikke at være mobile. Der er ingen 
andre kendte jordforureninger inden for 500 m. 
 
Fyns Amt har den 15. februar 1999 vurderet, at der kan dispenseres for etablering af ejendommens 
nedsivningsanlæg 225 m nord for boringen.  
 
Boringen er beliggende på udyrket areal, der er højtbeliggende i forhold til staldanlæggene, og er 
derfor godt beskyttet mod overfladeforurening.  
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5. Prøvepumpning, boringsydelse og egenkontrol 
Ved prøve- /renpumpning i 1989 ved boringsudførslen med 10 m3/t i et ukendt tidsinterval, er der 
registreret en vandspejlssænkning på 6 m, hvilket giver et vandspejl på 27 m u.t. Der er tale om en 
afsænkning, der vidner om en begrænset ydelse i magasinet. Den installerede pumpe har en ydelse 
på ca. 10 m3/t. Anvendelse af større pumpe vil kræve, at der udføres en ny prøvepumpning. 
 
I forbindelse med pumpning bør vandspejlet afsænkes så lidt som muligt og aldrig ned i 
filtersætningen. Boringen er filtersat fra 35-38 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 20 
og 21 m u.t. Pejlinger i drift er ca. 1 meter dybere. Det fastsættes, at vandspejlet ikke må afsænkes til 
mere end 30 m u.t. 
 
Indvindingsmængden skal årligt indberettes og der stilles derfor krav om, at der er monteret en 
godkendt vandmåler8, på boringen9, 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. Vurdering af vandkvaliteten og vandbehandlingen 
Vandet anvendes til formål med krav om drikkevandskvalitet.  
 
Råvandskvaliteten er fin, og der er ikke konstateret overskridelser af drikkevandskvalitetskriterierne. 
 
Krav til prøvetagning fastlægges i en selvstændig afgørelse om kontrolprogram. 
 
7. Vurdering i forhold til VVM reglerne10 
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 personer11.  
 
Ansøgningen har været forelagt Svendborg Vand og Gudbjerg Vandværk. Der er ikke indkommet 
indsigelser. Svendborg Vand har dog givet udtryk for, at de har interesser i området, men at der er stor 
afstand imellem indvindingerne, så der foreligger ikke en aktuel interessekonflikt. 

 
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. 26. oktober 
2018.  
 
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.  

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

vand (Bek. nr. 1034 af 17-10-2006) 
9 §58 i Vandforsyningsloven 
10 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
11 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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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. 
 

Partshøring 
Tilladelsen har den 29. august 2018 været tilsendt til ansøger for kommentering. 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. 
 

Offentliggørelse 
Tilladelsen er offentliggjort på Svendborg Kommunes hjemmeside d. 28. september 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: 
Anne Sloth, Centrovice 
fbr@fbr.dk (Forbrugerrådet Tænk) 
dn@dn.dk (Danmarks Naturfredningsforening) 
post@sportsfiskerforbundet.dk (Danmarks Sportsfiskerforbund) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag: Kort 
  

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. 

 
Figur 2. Boringens beliggenhed 
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Figur 3: Sænkningsberegning fra BEST ved terræn. 2-10 cm 

 

2-5 cm 

10 cm 

5-10 cm 


