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Vandindvindingstilladelse til eksisterende 
vandindvindingsanlæg tilknyttet, Stokkebækvej 12, 5874 

Hesselager. 
 

 

Svendborg Kommune giver hermed tilladelse1 til at indvinde op til 10.000 

m3/år fra eksisterende vandforsyningsanlæg med DGU-nr.: 156.311 på 

Stokkebækvej 12, Hesselager. Indvindingen er en udvidelse af en 

eksisterende indvinding, der hidtil ikke har haft tilladelse. Den hidtidige 

indvinding anslås til ca. 5.000 m3. 

 

Tilladelsen gives for 30 år1 frem til 1. maj 2046. 

  

Ansøgningen er VVM-screenet2, og det blev vurderet, at indvindingen ikke 

er omfattet af VVM-pligt – Se denne afgørelse. 

 

Vilkår for tilladelsen3 

 
1. Formål 

Vandindvindingens formål er husholdningsbrug samt forsyning af en 

svinebesætning med søer, smågrise og slagtesvin.  

 

2. Boring 

Boringen med DGU-nr.: 156.311 er placeret på gårdspladsen imellem 

hovedhuset og staldbygningen på ejendommen på matr. Nr.: 34a, 

Hesselager By, Hesselager – Se kort bagerst. 

 

Vandindvindingsanlægget må ikke på væsentlig måde udbedres eller 

ændres uden tilladelse fra Svendborg Kommune4. 

 

Vandindvindingen har Jupiter ID: 172234. Dette skal oplyses til 

laboratorium ved analyse af vandet. 

 

 

 

                                           
1  Lov 299 af 08-06-1978 om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse 1584 af 10-12-2015, med senere 
ændringer 
2 jf. § 2 i Bek. 1832 af 16-12-2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs 
virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 
3
 Jf. bekendtgørelse nr. 154 af 25-02-2016 om vandindvinding og vandforsyning, § 16 

4
 § 21 i Vandforsyningsloven jf. lovbek. nr. 1584 af 10-12-2015, med senere ændringer 
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Boring 

(DGU-nr.:) 
Dybde 

(m) 
Lertyk-

kelse (m) 
Målepunkt 

(placering) 
Målepunkt kote 

(m DVR90*) 
Vandspejl i ro 

kote (m) 
156.311 38,5 16 Pejlestuds 11,6 3,8 

Tabel med nøgleoplysninger om boringen. 
 
* m DVR90: Meter over Dansk Vertikal Reference/havoverfladen. 

 

3. Indvindingens omfang og tidsmæssige begrænsning 

Den samlede tilladte indvindingsmængde fastsættes til 10.000 m3/år. 

 

Tilladelsen gives for 30 år1 frem til 1. maj 2046. Hvis tilladelsen skal forlænges, skal der 

søges inden tilladelsen udløber. 

 

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 pejlingerne - se punkt 6. 

 

5. Pumpeydelse og afsænkning 

Der må maksimalt pumpes med 12 m³/time, og vandspejlet må ikke afsænkes til under 

15 m u.t. 

 

Hvis miljøtilstanden i vandløb og søer, jf. Bilag 1, mod forventning ændres som følge af 

en reduktion i vandføringen, der skyldes nærværende vandindvindingstilladelse fra 

boringen, kan Svendborg Kommune efterfølgende kræve, at indvindingsmængden 

reduceres. 

 

6. Erstatningsregler, egenkontrol og påvirkning af omgivelserne 

Vandspejlet pejles i alt 4 gange årligt. Målingerne fordeles med to årlige pejlinger uden 

forbrug i månederne januar og oktober og to gange i forbindelse med forbrug i 

sommerhalvåret i april og juli. 

 

Pejleresultaterne indberettes samtidig med indberetning af vandindvindingen. 

 

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. 

 

7. Råvandskvaliteten 

Boringskontrol fra den 22. juni 2015 viser overskridelse af grænseværdien for 

ammonium. Indholdet er målt til 0,63 mg/l. Resultatet viser, at vandet er reduceret og 

skal iltes før det anvendes til drikkevand.  

 

Vandet overholder alle andre kvalitetskriterier. 

 

                                           
5 § 23 i Vandforsyningsloven jf. lovbek. 1584 af 10-12-2015, med seneste ændringer 
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8. Beskyttelse og fredningsbælte 

Der skal etableres et fredningsbælte på 5 m i radius omkring boringen, hvor det er 

praktisk muligt for veje, bygninger o.l. 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. 

 

Vask af maskiner og påfyldning af marksprøjter med videre skal foregå på dertil indrettet 

vaskeplads, hvis ikke der er minimum 300 m til vandindvindingsboringen på 

påfyldningstedet7.  

 

9. Behandlingsanlæg 

Der er ikke på tilladelsestidspunktet knyttet behandlingsanlæg til indvindingen.  

 

Der skal installeres iltnings- og filtreringsanlæg for den del af vandet, der anvendes i 

husholdningen. 

 

10. Kontrol med vandkvaliteten 

Vandet anvendes til husholdningsbrug på Stokkebækvej 12 og Stokkebækvej 13, og der 

er derfor krav om drikkevandskvalitet til vandforsyningsanlægget. De til enhver tid 

gældende krav vil fremgå af drikkevandsbekendtgørelsen8  

 

Vandkvaliteten skal altid leve op til de gældende krav. På tidspunktet for udstedelsen af 

tilladelsen gælder for anlægget, at der skal udføres en forenklet kontrol hvert femte år på 

grund af anvendelsen til husholdningsbrug. 

 

Kontrollen skal udføres ved et tappested ved indgangen til ejendommen, hvor 

anvendelsen kræver vand af drikkevandskvalitet.  

 

Der skal desuden etableres en råvandshane på boringen, så kontrollen kan udføres som 

ledningsnetprøve. 

 

11. Anlæggets funktion i undtagelsessituationer 

Hvis boringen bryder sammen er der mulighed for at hele ejendommen tilsluttes Bøsøre 

Vandværk. Svendborg Kommune vil give tilladelse til en erstatningsboring, hvis det 

almene vandværk ikke kan levere vand på økonomisk rimelige vilkår9  

 

 
Baggrund for tilladelsen 
 

1. Baggrund og behov 

Max Jakobsen Miljø Rådgivning har på vegne af Holmskov I/S ved Lars og Erik Andersen 

den 6. februar 2015 søgt Svendborg Kommune om tilladelse til at indvinde 10.000 m³ fra 

en eksisterende boring på ejendommen Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager.  

 

Der er søgt om indvindingstilladelse i forbindelse med en udvidelse af svinebesætningen 

på ejendommen. I henhold til den nye meddelte miljøgodkendelse marts 2015 er 

produktionen på 1.000 slagtesvin og 1.350 årssøer.  

 

                                           
6 § 9 i Bek. 1260 af 28-10-2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land 
7
 Bek. 1598 af 18.12.2014 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler. 

8
 Bekendtgørelse 1310 af 25-11-2015 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg  

9
 Svendborg Kommunes Vandforsyningsplan 2010-2022 
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Det samlede vandforbrug for svinebesætningen kan beregnes efter følgende normtal: 

Slagtesvin (1.000): 0,559 m3/dyr/år = 559 m3 

Årssøer (1.350): 5,23 m3/dyr/år = 7060,5 m3 

 

Samlet årlig vandforbrug = 7619,5 m3 

 

Beregningen er baseret på normtal for svinebesætninger (DJF-rapport nr. 36. 

Husdyrbrug, Danmarks JordbrugsForskning, 2001) hvilket samlet er beregnet til ca. 360 

dyreenheder. 

 

Der skal desuden anvendes vand til vask, fyldning af marksprøjter med videre samt til 

husholdning. Kommunen vurderer derfor, at en indvinding på 10.000 m3 vand/år vil 

kunne dække ejendommens behov.  

 

Der har ikke tidligere været givet tilladelse til vandindvinding på ejendommen. Den 

hidtidige indvinding er anslået til ca. 5.000 m3/år.  

 

Boringen blev etableret den 26. juni 1990 som erstatning for en gammel brønd.  

 

2. Vurdering af tilladelsen i forhold til gældende planer10 

Vandindvindingen er i overensstemmelse med bestemmelser og målsætninger i 

vandforsyningsplanen for Svendborg Kommune samt for Kommuneplan 2013-25. 

Svendborg Kommune vurderer desuden at indvindingen ikke er i modstrid med 

råstofplanen for Region Syddanmark, de vedtagne statslige vandplaner 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. Vurdering af indvindingens påvirkning af omgivelserne 

Se også VVM. 

 

Ejendommen ligger kystnært og ikke i nærheden af almene drikkevandsinteresser. Der 

indvindes dog fra samme grundvandsforekomst (1.15.2.13) på Bøsøre og Lundeborg 

vandværker. 

 

Hvis indvindingen udnyttes maksimalt, og der forudsættes en grundvandsdannelse på 

100 mm vil indvindingens regenereringsområde udgøre en cirkel med radius på ca. 180 

m svarende til 10 ha. Strømningsretningen er sydøstlig og indvindingsoplandet vil derfor 

antage en mere parabelagtig form strækkende sig mod nordvest. 

 

Nærmeste ejendomme med egen vandindvinding er beliggende på Ladefogedvej 1 og 3 

ligger i en afstand af 570-670 m mod nord og nordvest. Der bliver indvundet fra øvre 

terrænnært grundvand, og indvindingen fra det ansøgte vurderes ikke at kunne påvirke 

de nærmeste vandindvindinger. 

 

Der indvindes fra kalken fra det regionale grundvandsmagasin 1.15.2.13, der i Vandplan 

1 - Hovedvandopland 1.15 Det Sydfynske Øhav er vurderet til, at have god kvantitativ 

tilstand med en udnyttelsesgrad på 20% og en restressource på knap 550.000 m3. Den 

ansøgte indvinding på 10.000 m3 er en mindre udvidelse af den eksisterende indvinding, 

og medfører ikke overudnyttelse af magasinet. 

                                           
10 De følgende punkter er jf. bekendtgørelse nr. 154 af 25-02-2016 om vandindvinding og vandforsyning, §§ 8 
og 16 
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Boringen er beliggende i et vandløbsopland, hvor afstrømningen i det østlige område 

foregår mod kysten og længere inde i landet mod vest foregår afstrømningen imod sø- 

og moseområder. Der vurderes ikke, at være hydraulisk kontakt imellem overfladevandet 

og grundvandsmagasinet, der indvindes fra. Ejendommen er beliggende i ca. kote 12,5 

m /DVR 90. Vandindvindingen sker fra kalken i 32,5 til 38,5 m under terræn. Lagserien 

består fra terræn af ler indtil der i 16,5 m u.t. træffes kalk. Der er som minimum 15 m 

ler som dæklag over det spændte magasin med potentiale omkring kote 4 m / DVR 90. 

Nærmeste målsatte vandløb er beliggende ca. 600 m mod nordvest og vurderes ikke at 

blive påvirket. 

 

Nærmeste levested for vådområdetilknyttede bilag IV-arter er et sø- og moseområde ca. 

600 m SØ for vandindvindingen. Vådområdet er beliggende ca. 10 m højere end 

grundvandspotentialet og er beliggende i bunden af det topografiske vandløbsopland. Det 

vurderes derfor at være primært påvirket af overfladevand. Indvindingen foregår fra et 

dybtliggende kalkmagasin nedstrøms for vådområdet og sammen med den begrænsede 

øgede indvindingsmængde vurderes vandindvindingen derfor, at have ingen eller meget 

lille indflydelse på vådområdet. 

 

Svendborg Kommune er ikke bekendt med, at der tidligere skulle være uacceptabel 

påvirkning af omgivelserne på grund af vandindvinding i området. 

 

4. Vejledende afstandskrav 

Boringen overholder ikke det vejledende afstandskrav til dyrestalde på 25 m, da en 

ældre svinestald (poltestald) er beliggende ca. 5 meter fra boringen. Der er tale om et 

eksisterende forhold, der vurderes ikke at udgøre en væsentlig risiko for forurening af 

boringen. 

 

Langs staldbygningen løber et tagvandsdræn, der ligeledes ikke overholder 

afstandskravene. Der er her ligeledes tale om et eksisterende forhold, der ikke vurderes 

at udgøre en væsentlig forureningsrisiko. En effektiv afdræning af regnvand fra 

bygningerne og gårdspladsen vurderes desuden, at være af større forurenings-

forebyggende værdi end den eksakte afstand til drænet. 

 

Eksisterende vaskeplads er beliggende 35 meter fra boringen, og overholder dermed 

afstandskravet på 25 meter. Afløb fra vaskepladsen går til en fortank, hvorfra vaskevand 

ledes til gyllebeholderen, og der bør derfor ikke forekomme utilsigtet nedsivning af 

biocidholdigt vaskevand. 

 

Øvrige potentielle forureningskilder overholder efter det oplyste de vejledende 

afstandskrav. Svendborg Kommune har i øvrigt ikke registreret forureningshændelser på 

ejendommen, der har medført påvirkning af vandkvaliteten. 

 

5. Prøvepumpning, boringsydelse og egenkontrol 

Ved prøve-/renpumpning i 1990 ved boringsudførslen med 12 m3/t i 9 timer er der 

registreret en vandspejlssænkning på 6,6 m, hvilket giver et vandspejl 16,6 m u.t. Der er 

ikke gennemført en langtidsprøvepumpning på minimum 24 t, og det ses ikke af 

borerapporten om vandspejlssænkningen er helt stabiliseret efter 9 timer. Den ansøgte 

indvindingsmængde medfører et indvindingsbehov på i gennemsnit 1,1 m3/t. Der bør 

derfor ikke være behov for, at pumpe med højere ydelse end ved prøvepumpningen. 

Timedriften fastsættes til max. 10 m3/t. 
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I forbindelse med pumpning bør vandspejlet afsænkes så lidt som muligt og aldrig ned i 

filtersætningen. Boringen er filtersat fra 32,5-38,5 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 på 5 

m, ved maksimal drift. Rovandspejlet er tidligere bestemt til 10 m u.t., hvorfor 

vandspejlet ikke må afsænkes til mere end 15 m u.t. 

 

Indvindingen har hidtil været uregistreret. Indvindingsmængeden skal årligt indberettes 

og der stilles derfor krav om, at der monteres en godkendt vandmåler11, på boringen12, 

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 

Der er den 22. juni 2015 udtaget en boringskontrol fra boringen. Der er konstateret et 

indhold af ammonium på 0,65 mg/l, hvilket er en overskridelse af grænseværdien, der 

for for iltet og filtreret vand er på 0,05 mg/l, men der kan dog accepteres et indhold på 

0,5 mg/l så længe indholdet ikke omdannes til nitrit i ledningsnettet.  

 

Ammonium vil omdannes til nitrit ved iltning. Det skal sikres, at den dannede nitrit 

omdannes videre til nitrat ved en kraftigere iltning. Dette bør ske ved en simpel 

vandbehandling over et filter eller beluftningsanlæg.  

 

Vandet anvendes til forsyning på en svinebesætning og til husholdningsbrug på 

Stokkebækvej 12 og Stokkebækvej 13, og der er på grund af anvendelsen til 

husholdningsbrug krav om drikkevandskvalitet til vandforsyningsanlægget. 

 

Der er lavet forenklet kontrol af vandet fra boringen d. 28. november 2011, som har 

opfyldt gældende krav. 

 

Den samlede vurdering af vandkvaliteten er, at der leveres vand af god kvalitet fra 

boringen, der efter en simpel vandbehandling også vil være velegnet til drikkevand. 

 

7. Vurdering i forhold til VVM reglerne 

Der er udarbejdet en VVM – screening af ansøgningen. Heri konkluderes, at en tilladelse 

ikke vil få nogen væsentlig indvirkning på miljøet (se vedlagte).   

 

8. Udtalelser i sagen 

Ansøgningen har været i høring ved Bøsøre Vandværk. Vandværket har den 5. marts 

2015 svaret, at de ikke har indsigelser mod vandindvindingen. 

 

Sagen har ikke været i offentlig høring, da det er vurderet, at der ikke er væsentlige 

almene interesser i projektet. 

 

 

 

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

vand (Bek. nr. 1034 af 17-10-2006) 
12 § 58 i Vandforsyningsloven jf. lovbek. nr. 1584 af 10-12-2015 med seneste ændringer 
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Klagevejledning 
Afgørelsen kan efter vandforsyningslovens § 75 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

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. maj 2016.  

 

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 Klageportalen. Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på 

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Når du klager skal du betale et gebyr på 

500kr, som du betaler med betalingskort 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 ikke opsættende virkning medmindre Natur- og 

Miljøklagenævnet bestemmer andet.  

 

I vil få besked umiddelbart efter at klageperioden er overstået, hvis tilladelsen 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. 28. april 2016. 

samtidig med, at den er sendt til ansøger.  

 

Afgørelse om ikke VVM-pligt er offentliggjort samtidig med tilladelsen. 

 

Venlig hilsen 

 

Thomas Andersen 
Miljøtekniker 

 
Direkte tlf.: 62233447       

thomas.andersen@svendborg.dk 

 

Kopi er sendt til: 

nst@nst.dk (Naturstyrelsen) 

fbr@fbr.dk (Forbrugerrådet) 

dn@dn.dk (Danmarks Naturfredningsforening) 

post@sportsfiskerforbundet.dk (Danmarks Sportsfiskerforbund) 

askriver@gmail.com (Bøsøre Vandværk) 

 

http://www.svendborg.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
mailto:thomas.andersen@svendborg.dk
mailto:nst@nst.dk
mailto:fbr@fbr.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:askriver@gmail.com
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Figur 1. Boringens beliggenhed 

 

 
Figur 2: Simpelt beregnet indvindingsopland til boringen 


