
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afgørelse om ikke VVM-pligt af etablering af boring og tilladelse til 
prøvepumpning på Skovdongvej 19, 5881 Skårup. 
 
Skiftekær Økologi ApS, har den 13. maj 2020 søgt Svendborg Kommune om 
tilladelse til at supplere vandindvindingen på Skovdongvej 19 (5881) til 
husdyrsbrug med en ekstra boring.  
 
Ansøger har udarbejdet en VVM-projektansøgning og forholdt sig til VVM-
reglerne. På baggrund af ansøgningen har Svendborg Kommune gennemført 
VVM-screening af projektet. Screeningen er vedlagt som bilag 1. 
 
1. Afgørelse 
Svendborg Kommune vurderer, at vandindvindingen ikke vil få væsentlig 
indvirkning på miljøet jf. nedenstående VVM-screening. Projektet vurderes 
dermed ikke, at være omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. 
Denne afgørelse er truffet i henhold til Miljøvurderingsloven1. 
 
2. Klagevejledning efter Miljøvurderingsloven 
Svendborg Kommunes vurdering af, at vandindvindingen ikke kræver 
miljøvurdering og tilladelse, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
efter lovens kapitel 18 for så vidt angår retlige spørgsmål. 
 
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. 20. juli 2020.  
 
En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som du finder på 
www.borger.dk, eller via Nævnenes Hus’ hjemmeside www.naevneneshus.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 Nævnenes Hus’ 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 

                                                
1 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter – LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018. 
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Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din 
anmodning kan imødekommes. 
 
Klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet 
bestemmer andet. 
 
3. 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 
 
4. Projektbeskrivelse 
Dongsgaard ved Hans Christian Halmø, har søgt Svendborg Kommune om tilladelse til at supplere 
vandindvindingen på Skovdongvej 19 (5881) til husdyrbruget med en ekstra boring. 
Vandindvindingen foretages aktuelt fra en eksisterende boring, og ønskes fremtidigt foretaget fra 2 
boringer for at sikre en bedre forsyningssikkerhed. Den 11. juni 2020 blev lokaliteten besigtiget.  
 
Der søges ikke om udvidelse af indvindingstilladelsen. Det samlede indvindingsbehov fra de to boringer 
vil være uforandret, og anlæggets tilladte vandvinding vil fortsat være på 55.000 m3 årligt.  
 
5. Projektets stamdata 

Ansøger/bygherre Hans Christian Halmø, Skovdongvej 19, 5881 Skårup. 
 

Kontaktpersoner Hans Christian Halmø 
e-mail: halmoe@dongsgaard.dk  
Rådgiver: Danace v. Christien Bas 
e-mail: chb@danace.dk 
 

Projekt placering Skovdongvej 19, 5881 Skårup 
Matr. nr.: 1a, Holmdrup By, Skårup  
 

Projektareals ejer Hans Christian Halmø, Skovdongvej 19, 5881 Skårup. 
 

 
6. Forholdet til VVM reglerne 
Anlægget er opført på bilag 2, punkt 2d og punkt 10m i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. 
Anlægget er derfor omfattet af reglerne om VVM-screening i henhold til lovens §16, hvorefter det i 
henhold til lovens §21 skal afgøres, om projektet må antages, at kunne få væsentlige virkninger på 
miljøet. 
 
7. Konfliktsøgning 
Der er foretaget VVM-konfliktsøgning i Svendborg Kommunes GIS-temaer i KortInfo.  
På arealet er der ikke konstateret konflikter. 
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8. Kort  
 

 
Matrikelkort – med boringsplaceringer 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Bilag 1: Screening - VVM2 
 
1. Anlæggets Karakteristika 

Anlæggets karakte-
ristiska skal især 
anskues i forhold til: 
 

Væsentlig 
indvirkning på 
miljøet 

Beskrivelse og bemærkninger 

Ja Nej 

a. Anlæggets 
dimensioner 

  
 
 
 
 
 
 
 

X 

Anlægget 
Ny boring– matr. nr.: 1a, Holmdrup By, Skårup – tilknyttet 
adressen, Skovdongvej 19 (5881). Boringen skal supplere 
boringen – DGU-nr.: 164.943 tilknyttet Dongsgaards anlæg på 
adressen.  
Borestedet er beliggende i kote ca. 65 m DVR/90. 
Grundvandsspejlet forventes beliggende i ca. kote 45 m 
DVR/90. 
 
Boringen ønskes etableret til forsyning af husdyrbruget. 
Indvindingen vil være en del af en samlet tilladelse på 55.000 
m3/år på anlægget. Den samlede indvindingstilladelse ændres 
derfor ikke. 
 
Geologien (forventet): 
0-10 m: Moræneler 
10-16,5 m: Smeltevandssand (øvre magasin) 
16,5 m-35 m: Moræneler 
35-42 m: Smeltevandssand og –grus (mellemste 
magasin/primært magasin). 
 
Akkumuleret lertykkelse omkring 30 m. 
 

 

b. Kumulation med 
andre projekter 

  
 
 
 
 
 
 

X 
 

Skovdongvej 19 er beliggende indenfor indvindingsoplandet til 
Svendborg Vands Skovmølleværket. Indvindingen ligger tættest 
på den nordvestlige og nyeste kildeplads ved Holmdrup, hvor 
der er tilknyttet de to boringer: DGU-nr.: 164.1167 ca. 1.500 m 
mod syd-sydøst og DGU-nr.: 164.1246 ca. 2.300 m mod syd. 
Skovmølleværket har de seneste år indvundet ca. 1 mio. m3/år, 
men havde tidligere tilladelse til at indvinde 1,5 mio. m3/år. 
Indvindingen ved Holmdrup blev taget i brug omkring 2003 og 
udgjorde i 2006 ca. halvdelen af den samlede indvinding til 
Skovmølleværket. Indvindingerne udgør en kumulativ effekt på 
vandløb og natur, dog udgør indvindingen ved Skovdongvej 19 
kun en lille andel af den samlede påvirkning, og afstanden til 
vandværkets boringer er så stor, at belastningen fordeles på en 
hensigtsmæssig måde. Den samlede indvinding er stadig 
mindre end indvindingen i 1980’erne. 

 

c. Anvendelse af 
naturressourcer 

  
 
 

X 

Der indvindes op til 55.000 m3 grundvand/år. Svendborg 
Kommune har tidligere forholdt sig til indvindingens 
påvirkninger af omgivelserne i forbindelse med meddelelse af 
indvindingstilladelse. Etablering af en ekstra boring i 
nærområdet vurderes ikke, at ændre betydeligt på 
påvirkningen af omgivelserne. 
 

                                                
2 Jf. VVM-Bekendtgørelsens bilag 3’s screeningskriterier 



Indvindingen vil være nogenlunde jævnt fordelt over året, da 
vandet bruges til malkekvæg og avl, generel landbrugsdrift og 
husholdning. Vandet må ikke anvendes til markvanding. 
 
Den daglige oppumpning vil være på omkring 150 m3 svarende 
til ca. 6,3 m3/t. Der vil være spidsbelastninger i forbindelse med 
malkning. Disse er hidtil udjævnet ved, at hæve den 
eksisterende bufferkapacitet. Med en ekstra boring, kan der 
suppleres op fra to boringer, når der optræder 
spidsbelastninger. 

 

d. Affaldsproduktion  X Boremudder bortskaffes til godkendt modtager. 

 

e. Forurening og gener  X Udledning af råvand ved prøvepumpning. Ved udsprinkling 
over græsarealet vurderes, at vandet iltes og nedsiver inden 
vandet løber til recipienter.  

 

f. Risiko for uheld, 
navnlig under hensyn til 
de anvendte stoffer og 
teknologier 

 X Minimal. Boringen har en god placering. 
Vilkår vedr. boringsoverbygning sikrer, at risiko for 
beskadigelse af boringen ved uheld minimeres. 
 

 
2. Anlæggets placering 

Den miljømæssige 
sårbarhed i de 
geografiske områder, der 
kan blive berørt af 
anlægget. Skal tages i 
betragtning, navnlig: 
 

Væsentlig 
indvirkning på 
miljøet 

Beskrivelse og bemærkninger 

Ja Nej 

a. Nuværende 
arealanvendelse 

 X Græsareal imellem staldanlæg. 
Anlægget påvirkes ikke af, og påvirker ikke aktiviteten. 

 

b. Naturressourcernes 
relative rigdom, kvalitet 
og regenereringska-
pacitet i området. 

  
 
 
 
 

X 

Magasinet ved Holmdrup er meget velydende, og er en del af 
en stor 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 
kvantitav 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. 
 

 
 

c. Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder: 
 
Påvirkningsvurderinger baseret på brug af BEST og Statens grundvandskortlægning. 
 

a. Overfladevandområder   
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

 
X 
 

Terrestrisk 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. 
 
Den nye boring vurderes ikke, at bidrage til ekstra påvirkning af 
naturområderne da den samlede indvinding ikke øges.  
 
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. 
 

 

 

Vandløb 

Indvindingen er placeret ca. 1 km syd for Vejstrup Å og ca. 500 
m nordøst for udspringet til Kobberbækken. 
 
Den nye boring vurderes ikke at bidrage til ekstra påvirkning af 
naturområderne da den samlede indvinding ikke øges. 
 
 

Andet 

 
Det forventes samlet set ikke, at den ansøgte vandindvinding 
fra den nye boring vil medføre betydende påvirkning af 
vandløb og natur. 
 

b. Kystområder 
 

 X Ikke påvirket 

c. Bjerg- og skovområder 
 

 X Ikke påvirket 

d. Reservater og 
naturparker 
 

 X Ikke påvirket 

e. Vadehavsområdet 
 

 X Ikke påvirket 

f. Områder, der er 
registreret, beskyttet eller 
fredet ved national 
lovgivning, EF-
fuglebeskyttelses-
områder og 
habitatområder. 

  
 

X 
 
 

 
 

Natura 2000 
5,5 km mod syd ligger Natura 2000 – Habitat- og 
fuglebeskyttelsesområdet, Sydfynske Øhav. Området er 
desuden Ramsar-område. 
 
Vandindvindingen påvirker ikke området. 
 



 
(herunder screening i 
forhold til Habitat-
direktivet) 

 
 

X 

Habitatdirektivet 
Vandindvinding kan potentielt påvirke arter, der er tilknyttet 
overfladevandområder. I henhold til Bilag IV-håndbogen er 
området levested for flere bilag IV-arter: 
 
Hasselmus 
Sydflagermus 
Dværgflagermus 
Markfirben 
Stor vandsalamander 
Spidssnudet frø 
Springfrø 
 
Etablering af den nye boring forventes ikke, at få væsentlig 
påvirkning af levesteder for de registrerede arter. 
 

g. Områder, hvor de 
fastsatte miljøkvali-
tetsnormer allerede er 
overskredet 

  
X 

Enkelte vandløbsstrækninger opfylder ikke miljømålene. 
Manglende målopfyldelse vurderes ikke, at skyldes 
vandindvinding. 

h. Tætbefolkede områder  X Ikke relevant 

i. Vigtige landskaber set 
ud fra historisk, kulturelt, 
arkæologisk, æstetisk 
eller geologisk synspunkt 

 X Ikke påvirket 

 
  



 
3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning 

De potentielle 
væsentlige virkninger 
af anlægget skal ses i 
relation til de kriterier, 
der er anført under 1 
og 2 ovenfor og 
navnlig under hensyn 
til: 
 

Væsentlig 
indvirkning på 
miljøet 

Beskrivelse og bemærkninger 

Ja Nej 

a. Påvirkningernes 
omfang (geografisk 
område og omfanget 
af personer, der 
berøres) 

  
 
 
 
 
 
 

X 

Der er ingen betydende indvindinger indenfor ca. 1000 m.  
 
Der findes 11 private husholdningsindvindinger indenfor en radius 
af 1000 m fra borelokaliteten. 
Nærmeste beboelse med egen vandindvinding ligger på Ørbækvej 
195, og er beliggende ca. 430 m fra indvindingen på Skovdongvej 
19.  
 
Etablering af en supplerende boring vurderes ikke, at medføre øget 
påvirkning af andre indvindinger. 
 
 

b. Påvirkningens 
grænseoverskridende 
karakter 

  
X 

Ingen 

c. Påvirkningsgrad- og 
kompleksitet 

  
 

X 

Påvirkningsgraden vurderes at være lille, men fordelt over et stort 
areal. 
Det forventes, at indvindingen sammen med øvrige eksisterende 
indvindinger påvirker vandløb og natur kumulativt. 
 

d. Påvirkningens 
sandsynlighed 

  
X 

Vandindvinding vil altid medføre en påvirkning. 
 

e. Påvirkningens 
varighed, hyppighed 
og reversabilitet 

  
X 

Vandindvindingens påvirkning vil vare ved så længe, der indvindes 
fra ejendommen. Påvirkningen i grundvandsstanden og i reduceret 
udstrømning til vandløb og øvrig natur, vil være fuldt reversibel, når 
indvindingen ophører. 
 

 
Konklusion  X Miljøpåvirkningen vurderes ikke at være væsentlig.  

Anlægget vurderes dermed, ikke at være VVM-pligtigt. 

 
 


