
 

 Side 1 af 10 

 
 

Boretilladelse samt foreløbig vandindvindingstilladelse på ejendom-

men Bøllemosevej 6, 5892 Gudbjerg - matr.nr.: 11b Gudbjerg By, 

Gudbjerg 

 

 

 

1. Svendborg Kommunes afgørelse. 

Svendborg Kommune giver hermed tilladelse til at etablere en boring på 

matr. nr. 11b Gudbjerg By, Gudbjerg samt en foreløbig vandindvindingstil-

ladelse.  

 

Tilladelsen gives med hjemmel i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendt-

gørelse nr. 1199 af 30. september 2013 §§ 20 og 21 og i henhold til be-

kendtgørelse 1451 af 11. december 2007 om vandindvinding og vandfor-

syning med senere ændringer samt bekendtgørelse 1260 af 28. oktober 

2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 

 

Tilladelsen er gældende indtil den 1. maj 2016. 

 

Ansøgningen er VVM-screenet i henhold til Planloven, og det er vurderet, 

at indvindingen ikke er omfattet af VVM-pligt – Se denne afgørelse. 

 

2. Vilkår og bestemmelser efter vandforsyningsloven. 
 

2.1 Vilkår. 
1. Indvindingens hovedformål vil være at forsyne ejendommene Bøllemo-

sevej 4 og 6 med drikkevand til husholdningsbrug samt levere vand til 
andre formål tilknyttet ejendommen såsom hobbybrug, havevanding, 
opfyldning af marksprøjte samt vask af bil o.l. Indvindingens størrelse 
gives til 500 m3 årligt.  
  

2. Borestedet er udpeget på baggrund af besigtigelsen den 23. januar 
2015 og med hensyntagen til Råstofplanen placeret min. 75 m fra ud-
lagt graveområde. Kortudsnittet er vist bagerst i tilladelsen.  
 

3. En eventuel kommende vaskeplads skal placeres i en afstand af 
mindst 25 meter til boringen. Indtil en egentlig vaskeplads er indrettet, 
må påfyldning af marksprøjte ikke ske nærmere end 300 m fra borin-
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gen, jf. bek. 1598 af 18. dec. 2014 om påfyldning og vask m.v. af sprøj-
ter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler. Der skal søges byggetil-
ladelse til etablering af vaskeplads ved kommunens byggesagsafdeling. 
 

4. Boringen skal udføres, renpumpes og prøvepumpes efter retningslinierne i Miljøministeriets 
bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brøn-
de på land.  
 
a. Boringen skal renpumpes, og renpumpningen skal afsluttes med en tilbagepejling af bo-

ringens vandspejl umiddelbart før stop af pumpningen samt 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 
40 og 60 minutter efter stop af pumpningen. 

 
b. Efterfølgende skal der udføres en prøvepumpning. Denne bør vare mindst 1 døgn eller 

til grundvandsstanden har stabiliseret sig. Pumpningen skal udføres med en konstant 
belastning af boringen. 

 
c. Der foretages pejling af vandspejlet i ro i boringen umiddelbart før prøvepumpningens 

start og efter starten med omtrent følgende intervaller: 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40 og 
60 minutter, 1½, 2½, 4, 6, 9, 14 timer, 1. døgn eller til grundvandsstanden har stabilise-
ret sig. 
 

d. Umiddelbart før prøvepumpningens stop foretages pejling i boringen. 
 

e. Efter prøvepumpningens stop foretages tilbagepejling i boringen efter proceduren be-
skrevet under pkt. c. 
  

5. Ved slutningen af prøvepumpningen skal der udtages en råvandsprøve fra boringen. 
 

a. Råvandsprøven skal analyseres for de parametre, der er omfattet af Boringskontrol jf. bi-
lag 8 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og til-
syn med vandforsyningsanlæg. Desuden skal der udføres en bakteriologisk kontrol, der 
analyseres for kimtal ved 22° C, E. coli samt Coliforme bakterier. 

 
b. Boringskontrollen omfatter hovedbestanddele, uorganiske sporstoffer, pesticider og 

nedbrydningsprodukter (p.t. 23 stoffer) samt organiske mikroforureninger jf. bekendtgø-
relsens bilag 7. Der henvises endvidere til anbefalingerne i Miljøstyrelsens arbejdsrap-
port nr. 26, 2007 om almene vandværkers boringskontrol af pesticider og nedbrydnings-
produkter. 

 
c. Prøven skal udtages af en certificeret person. Der skal anvendes et laboratorium, der er 

akkrediteret af DANAK på de pågældende analyser. Analysedata skal sendes til Svend-
borg Kommune i elektronisk form. 

 

2.2 Bestemmelser efter vandforsyningsloven. 

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

 
1. Forinden borearbejdet påbegyndes, skal der indgives meddelelse herom til kommunen. Fir-

maet der udfører boringen skal være i besiddelse af et A-bevis jf. Bek. 1453 af 11. dec. 
2007 med senere ændringer om uddannelse af personer, der udfører boringer på land. 
 

2. Ejer af et vandforsyningsanlæg er efter vandforsyningslovens § 23 erstatningspligtig for 
skader, som voldes i bestående forhold under prøveboringen og prøvepumpningen. 
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a. I tilfælde af uenighed om erstatningsspørgsmål ved forandring af grundvands-

standen træffer taksationsmyndighederne afgørelsen.  

 
3. Overtrædelse af vilkår fastsat efter vandforsyningsloven kan straffes efter lovens bestem-

melser herom. 
 

3. Orientering vedrørende den endelige tilladelse til den nye bo-
ring. 
En endelig tilladelse kan kun forventes meddelt, hvis anlægget viser sig anvendeligt. Det vil bl.a. 
sige, at ressourcerne er tilstrækkelige og vandkvaliteten tilfredsstillende. 
 
For at kommunen kan vurdere, om der kan gives en endelige indvindingstilladelse skal følgende 
oplysninger indsendes: 
 
a) Kopi af borerapporter mv. indberettet til GEUS, Danmarks og Grønlands Geologiske Un-

dersøgelse jf. bilag 2 i bek. om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 
b) Kopi af Råvandsanalyse (Boringskontrol) fra boringen. 
c) En vurdering af muligheden for at indvinde den ønskede vandmængde på grundlag af de 

foretagne prøvepumpninger. 
 
Det kan oplyses, at en endelig indvindingstilladelse vil indeholde følgende påbud og forbud: 

 
1. Boringen skal udføres som en råvandsstation jf. § 12., stk. 2 i bek. om udførelse og sløjfning 

af boringer og brønde på land. 
 

2. Der skal monteres en vandmåler og årets vandforbrug skal indberettes til forvaltningen in-
den 1. februar det følgende år jf. bek. § 16, stk. 4 om vandindvinding og vandforsyning. 
 

3. Den gamle drikkevandsbrønd skal sløjfes senest 3 måneder efter at den nye boring er taget 
i brug jf. vandforsyningslovens § 36. Sløjfningen skal foretages af et borerfirma med A-bevis 
og udføres i overensstemmelse med de regler for sløjfning af brønde/boringer, der er angi-
vet i bek. om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 
 

4. Der skal foretages en forenklet kontrol af ejendommens drikkevand hvert 5. år jf. § 6 i bek. 
om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Prøven skal udtages og analyseres af 
et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK til prøvetagning og analyse af drikkevand, jf. § 
14 i bek. om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 
 

5. Der skal etableres et fredningsbælte på mindst 5 m omkring boringen jf. bek. om udførelse 
og sløjfning af boringer og brønde på land. Inden for dette område må der ikke gødes eller 
anvendes sprøjtemidler. 
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4. Klagevejledning  

Afgørelsen kan efter vandforsyningslovens § 75 påklages til Natur- og Mil-

jøklagenævnet. 

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. 18. maj 2015.  

 

En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som du finder på 

www.borger.dk og www.virk.dk, eller via Natur- og Miljøklagenævnets 

hjemmeside www.nmkn.dk. Du logger på Klageportalen med din NEM-ID. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageporta-

len. Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på Natur- og Miljø-

klagenævnets hjemmeside. 

 

Når du klager skal du betale et gebyr på 500kr, som du betaler med beta-

lingskort i Klageportalen. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 

ikke er indsendt via Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at 

bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg 

Kommune, som videresender anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet. 

Det er Natur- og Miljøklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din 

anmodning kan imødekommes. 

 

Klage over denne afgørelse har opsættende virkning medmindre Natur- og 

Miljøklagenævnet bestemmer andet.  

 

I vil få besked umiddelbart efter at klageperioden er overstået, om tilladel-

sen kan tages i brug, eller der er blevet klaget. 

 

5. Søgsmål 

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal klagen være anlagt 

inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller hvis sagen påklages 

– inden 6 måneder efter, at en endelig afgørelse foreligger. 
  

http://www.svendborg.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
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6. Lovhjemmel. 

Afgørelsen er truffet med hjemmel i følgende: 

 

1. Vandforsyningsloven: Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. nr. 71 af 17. januar 

2007, jf. lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013 med seneste ændringer. 

2. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1451 af 11. december 2007 om vandindvinding og 

vandforsyning. 

3. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af 

boringer og brønde på land. 

4. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med 

vandforsyningsanlæg. 

5. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 231 af 5. marts 2014 om kvalitetskrav til miljømålinger. 

6 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1453 af 11. dec. 2007 om uddannelse af personer, 

der udfører boringer på land med senere ændringer. 

7 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1448 af 11. dec. 2007 om spildevandstilladelser m.v. 

efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 med senere ændringer. 

8 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18. december 2014 om påfyldning og vask 

m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 

 

7. Sagsbehandlingen. 

 

7.1 Ansøgning. 

Svendborg Kommune har den 28. oktober 2014 modtaget ansøgning fra Jesper Fog om tilla-

delse til at udføre en boring på matr. nr. 11b, Gudbjerg By, Gudbjerg.  

 

Formålet med boringen er at erstatte den eksisterende brønd, som ikke kan overholde krave-

ne til drikkevandskvalitet. Brønden har hidtil leveret vand til Bøllemosevej 4 og Bøllemosevej 

6. Vandet har været anvendt til husholdning, havevanding, diverse vaskeformål og fyldning af 

marksprøjte. I ansøgningen er angivet et anslået årligt forbrug på 150 m3. 

 

Ejer har kontaktet Gudbjerg Vandværk om muligheden for at blive tilsluttet det almene vand-

værk. Vandværket har ført en ledning forbi ejendommene på Bøllemosevej, og har tilbudt til-

slutning til de to ejendomme for 2 gange 58.750 kr., dvs. i alt omkring 117.500 kr. Dertil ville 

komme udgifterne med at få gravet stikledninger på ca. 200-300 m ned til ejendommene.  

 

Da Jesper Fog havde fået et tilbud på ca. 65.000 kr. for en ny boring inklusive pumpe og ind-

retning, har han ønsket denne løsning.  

 

Der er i forbindelse med ansøgningen indleveret projektbeskrivelse i henhold til VVM-reglerne. 

Ansøger har ikke anført forhold, der kræver en VVM-redegørelse. 

 

Svendborg Kommune vurderer, at der er givet en tilfredsstillende begrundelse for at etablere 

en ny vandindvinding på ejendommen Bøllemosevej 6, 5892 Gudbjerg, og at vandindvindin-

gen ikke strider mod eksisterende planer. 
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7.2 Høringssvar fra Gudbjerg Vandværk 

Svendborg Kommune har den 6. januar 2015 orienteret Gudbjerg Vandværk om projektet, 

sammen med kommunens vurdering af sagen. Kommunen har samtidig udbedt vandværket om 

kommentarer til projektet. 

 

Gudbjerg Vandværk har indsendt høringssvar den 8. januar 2015. Vandværket fremfører, at de 

er imod etablering af boringen. Det følger i svaret yderligere at vandværket har forsyningsplig-

ten, at de kan levere vand til ejendommene, at der er etableret forsyningsledning ved ejendom-

men, at vandværkets økonomi svækkes, og at Svendborg Kommune har godkendt vandværkets 

takstblad. 

 

7.3 Embedslægeinstitutionens bemærkninger til sagen. 

Projektet er beskrevet og sendt i høring hos embedslægeinstitutionen i Syddanmark den 8. ja-

nuar 2015. 

 

Embedslægen har i e-mail den 16. januar 2015 udtalt, at de ikke har bemærkninger til det be-

skrevne projekt. 

 

7.4 Vurdering af boringens påvirkning af omgivelserne 

Svendborg Kommune vurderer, jf. nedenstående, at boringen ikke medfører påvirkning af omgi-

velserne i en grad der taler imod projektet.  

 

7.4.1 Indvindingens omfang 

Indvindingens beskedne størrelse på maksimalt 500 m3 årligt betyder, at vandindvindingen ge-

nerelt ikke vil give nogen væsentlig påvirkning af vandløb eller naturområder i området. I forbin-

delse med prøvepumpning afprøves det aktuelle grundvandsmagasins ydelse. Det forventes 

ikke at indvindingens størrelse vil påvirke grundvandsmagasinet væsentligt. 

 

7.4.2 Ejendommens afløbsforhold 

Bøllemosevej 6 fik i 2011 etableret nedsivningsanlæg. Nedsivningsanlægget er placeret ca. 170 

m nordvest fra den gamle brønd.  

 

Bekendtgørelsen om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, 

siger, at det generelle afstandskrav på 300 m fra nedsivningsanlæg til en enkeltindvinding kan 

dispenseres ned til 75 m, hvis de hydrogeologiske forhold taler herfor. 

 

I forbindelse med ansøgning om nedsivningsanlægget udarbejdede Svendborg Kommune et 

kort notat vedrørende grundvandsforholdene i området, jf. bilag 1. På baggrund af notatet blev 

der dispenseret fra afstandskravet på 300 m til den gamle vandforsyning (brønden), da både 

overfladeafstrømningen og strømningen i det primære grundvand viser en strømning fra nordøst 

mod vest og sydvest. 

 

Bøllemosevej 4 fik i 2010 etableret minirenseanlæg. Minirenseanlægget har afløb for renset 

spildevand til eksisterende dræn/afløbsledning, der løber fra pumpehuset ved brønden mod syd 

ud under Bøllemosevej, og står i forbindelse med Vejstrup Å-systemet. Kommunen har ikke 

oplysninger om, hvorvidt drænet er tætsluttende, og må derfor tage udgangspunkt i, at der kan 

ske nedsivning med renset spildevand fra drænet. Anlægget er placeret ca. 60 m syd for den 
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gamle brønd og den ansøgte boringsplacering. Minirenseanlægget med dræn er dermed place-

ret nedstrøms for vandforsyningsanlægget. 

 

Boringen placeres opstrøms for ejendommenes afløb. 

 

7.4.3 Geologi og grundvandsforhold 

Svendborg Kommune har i et selvstændigt notat vurderet de hydrogeologiske forhold i området. 

Notatet er vedlagt som bilag 1. 

 

Jf. jordartskortet er den terrænnære aflejring domineret af smeltevandssand grænsende til et 

område med moræneler. De nærmeste boringer mod nord (DGU-nr.: 155.766 og DGU-nr.: 

155.1186) viser sandede lag fra overfladen. Mod syd er de øvre jordlag præget af 10-15 m mo-

ræneler (DGU-nr.: 155.815), men blot nogle få hundrede meter sydligere er der omkring 50 me-

ter moræneler, der overlejrer grundvandet. De nærmeste boringer (5-600 m) er filtersat omkring 

15 m u.t.  

 

Der er flere boringer i området, hvor der er fundet sand- og grusforekomster indenfor de øverste 

10-20 meter. Generelt er billedet, at sand- og grusforekomsterne syd for ejendommen findes ca. 

50 m u.t. og nord for ejendommen starter fra kun 1-2 m u.t. Ud fra jordartskortet må borestedet 

formodes at være beliggende indenfor området med begrænsede lerforekomster. 

 

Det udpegede borested er beliggende i ca. 95 m DVR 90, mens grundvandspotentialet er belig-

gende i ca. 90 m DVR 90. 

 

Terrænhældningen viser at den overfladenære grundvandstrøm er overvejende sydvestlig og 

ligeledes viser potentialerne at den primære grundvandstrøm er sydvestgående.  

 

7.4.4 Besigtigelse af borestedet, forureningskilder og råstofinteresser 

Borestedet er besigtiget sammen med ejer Jesper Fog den 23. januar 2015. Tilsynsnotatet er 

vedhæftet denne afgørelse som bilag 2. 
 

Beliggenheden ved den gamle brønd blev vurderet uegnet som nyt borested, og flere placerin-

ger nord for brønden blev drøftet. I screening af projektet er det konstateret, at en stor del af 

ejendommen er udlagt i Råstofplanen som graveområde for sand. Boringen skal i henhold til 

hidtidig praksis placeres minimum 75 m fra det udpegede graveområde og placeres i et område 

i kanten af en egetræsbevoksning ca. 125 m nordøst for den gamle brønd. Borestedet ligger 

højt i terrænet, og det vurderes, at der, selv med kraftig regn, ikke vil være mulighed for at vand 

kan løbe til boringen fra det omliggende terræn.  

 

Det udpegede borested er beliggende ca. 175 m øst for nedsivningsanlægget på Bøllemosevej 

6 og ca. 200 m nordøst for dræntilslutning fra minirenseanlæg på Bøllemosevej 4. Drænet løber 

i sydvestlig retning væk fra borestedet. Placeringen opfylder dispensationsbetingelserne for 

spildevandsudledningerne ved Bøllemosevej 4 og Bøllemosevej 6.  
 

Grundejer oplyste at han ønskede at etablere en vaskeplads ved det nyopførte maskinhus be-

liggende ca. 80 m nordvest for borestedet. Vaskepladsen skal i så fald leve op til vaskepladsbe-

kendtgørelsen og borestedet må ikke placeres nærmere end 25 m fra vaskepladsen. Afstands-



 Side 8 af 10 

kravet vil kunne overholdes med den udpegede placering af borested. Påfyldning af marksprøjte 

må dog ikke ske nærmere boringen end 300 m før vaskepladsen er indrettet. 
 

Region Syddanmark/Kommunen har ikke registreret nogen forurenede grunde, som er kortlagt 

på vidensniveau 1 eller 2, inden for en afstand af 500 m fra borestedet. 

Ejendommen opvarmes med olie. Boringen placeres minimum 150 meter opstrøms for beboel-

sen, og afstandskravet på 25 meter vil derfor være overholdt. 

 

Kommunen har ikke oplysninger om andre potentielt forurenende aktiviteter eller anlæg indenfor 

300 m fra den planlagte boringsplacering.  

 

7.4.5 Recipientinteresser 

Der er ingen åbne vandløb i nærheden, som vil kunne blive berørt af indvindingen, og det vur-

deres heller ikke at de mindre vandhuller omkring ejendommen, der ligger minimum 100 m fra 

det udpegede borested, vil kunne blive berørt af den beskedne indvinding.  

 

7.4.6 Vurdering i forhold til VVM-reglerne 

Der er udarbejdet en VVM-screening af ansøgningen. På baggrund af screeningen vurderes 

det, at en tilladelse ikke vil få nogen væsentlig indvirkning på miljøet. 

 

7.5 Kommunens bemærkninger til sagen. 

Ejendommen ligger indenfor Gudbjerg Vandværks forsyningsområde, og der er etableret forsy-

ningsledning langs Bøllemosevej.  

 

Kommunen giver tilladelsen i henhold til vandforsyningsloven, kommunens vandforsyningsplan 

og ud fra en individuel vurdering. 

 

I henhold til Vandforsyningslovens § 20, stk. 2, kan tilladelse til vandforsyningsanlæg af den 

foreliggende karakter kun nægtes, hvis det er praktisk muligt, at fremskaffe anden vandforsy-

ning, og at vandforsyningen kan fremskaffes på økonomisk rimelige vilkår. Samtidig skal borin-

gen kunne levere vand af tilfredsstillende kvalitet.  

 

I Svendborg Kommunes Vandforsyningsplan er der anført i Retningslinje 11, at ny privat vand-

forsyningsboring kun tillades, hvis anlægget kan levere vand af drikkevandskvalitet, og det al-

mene vandværk ikke kan levere vand på økonomisk rimelige vilkår.  

 

I bemærkningerne til Retningslinje 11 er anført, at Svendborg Kommune definerer økonomisk 

rimelige vilkår, som at tilslutningen ikke må være dyrere end at få etableret egen vandforsyning. 

Det er anført, at hvis der allerede er etableret vandværksvand forbi ejendommen, vil Svendborg 

Kommune som udgangspunkt ikke meddele tilladelse til en ny boring. I bemærkningerne er 

yderligere tilføjet, at vandværkerne anbefales, at følge Miljøstyrelsens anbefalinger i forhold til 

taksterne, så det undgås, at der opstår uligheder i tilslutningsafgifterne, som følge af ejendom-

menes beliggenhed. 

 

Kommunen har ingen grund til at tro, at der ikke kan leveres vand af tilfredsstillende kvalitet fra 

området. Forskellen i pris på mere end 50.000 kr. er ikke økonomisk rimelige vilkår, og selvom 

Svendborg Kommune i udgangspunktet ikke vil give tilladelser til nye boringer, hvor forsynings-
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ledninger er etableret, er prisforskellen for stor til, at Svendborg Kommune kan se bort dette 

forhold. 

 

Derfor vurderer Svendborg Kommune med henvisning til de økonomiske fordele ved at etablere 

egen vandforsyning jf. vandforsyningslovens § 20, stk. 2, at der bør gives en tilladelse, hvis ikke 

andre forhold taler imod. 

 

 
Udpeget placering af ny vandforsyningsboring på Bøllemosevej 6, 5892 Gudbjerg 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Thomas Andersen 

Miljøtekniker 

 

Dir. tlf. +45 62233447 
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Kopi er tilsendt: 

 

tba@chrmoeller.dk (Gudbjerg Vandværk, Vandmestervej 10, 5892 Gudbjerg  

syd@sst.dk (Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe) 

dn@dn.dk (Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 København Ø) 

fbr@fbr.dk (Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 København K) 

post@sportsfiskerforbundet.dk (Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsåesgade 1, 7100 Vejle) 

mailto:tba@chrmoeller.dk
mailto:syd@sst.dk
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