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Fornyelse og udvidelse af vandindvindingstilladelse: 
Tiselholtvej 21, 5882 Vejstrup. 
 

 

Svendborg Kommune giver hermed tilladelse1 til at indvinde op til 18.000 

m3/år fra eksisterende vandforsyningsanlæg med DGU-nr.: 165.403 ved 

Højskolevej 30, Vejstrup. 

 

Tilladelsen gives for 15 år1 frem til 1. februar 2030. 

  

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, drypvanding af 22 ha 

frilandsgartneri/frugtplantage samt vask af frugt.  

 

2. Boring 

Boringen med DGU-nr.: 165.403 er placeret 8 m SV for ejendommen på 

matr. Nr.: 7c, Vejstrup By, Vejstrup – Se kort bagerst. 

 

Boringen blev etableret den 6. februar 2003. Overbygningen af boringen 

skal være udformet som en råvandsstation4. 

 

Vandindvindingsanlægget må ikke på væsentlig måde udbedres eller 

ændres uden tilladelse fra Svendborg Kommune5. 

 

Vandindvindingen har Jupiter ID: 81414. Dette skal oplyses til 

laboratorium ved analyse af vandet. 

 

                                           
1  Lov 299 af 08-06-1978 om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse 1199 af 30-09-2013, og disse senere 
ændringer: 
2 jf. § 2 i Bek. 1184 af 06-11-2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs 
virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 
3
 jf. bekendtgørelse nr. 1451 af 11-12-2007 om vandindvinding og vandforsyning, § 16 

4
 §§12-14 i Bek. 1260 af 28-10-2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land 

5
 § 21 i Vandforsyningsloven jf. lovbek. nr. 1199 af 30-09-2013, og disse 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) 
165.403 25 10 Terræn 40,3 38,0 

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 18.000 m3/år. 

 

Tilladelsen gives for 15 år1 frem til 1. februar 2030. Hvis tilladelsen skal forlænges, skal 

der søges inden tilladelsen udløber. 

 

4. Kontrol med indvindingsmængden 

Det årlige vandforbrug skal måles med en godkendt måler6. 

 

Den eksisterende timetæller skal udskiftes med en vandmåler, der angiver den 

oppumpede mængde i kubikmeter. 

 

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 

12 m u.t. 

 

Hvis miljøtilstanden i vandløbet, jf. Bilag 1, mod forventning ændres som følge af en 

reduktion i vandføringen, der skyldes nærværende vandindvindingstilladelse fra boringen 

ved Højskolevej 30, kan Svendborg Kommune efterfølgende kræve, at 

indvindingsmængden reduceres. 

 

6. Erstatningsregler, egenkontrol og påvirkning af omgivelserne 

Vandspejlet pejles 4 gange årligt uden forbrug og 2 gange i forbindelse med forbrug. Ro-

vandspejlet måles i månederne januar, april, juli og oktober. Vandspejlet ved forbrug 

måles i sommerhalvåret i juli og oktober. 

 

Pejleresultaterne indberettes samtidig med indberetning af vandindvindingen. 

 

Ejer er erstatningspligtig for skader, der opstår som følge af indvindingen7. 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 2003 viser mindre overskridelser af jern og mangan, hvilket ikke 

vurderes, at give problemer i forhold til formålet. 

                                           
6 Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af  
varmt og koldt vand (Bek. nr. 1034 af 17-10-2006 med seneste ændringer) 
7 § 23 i Vandforsyningsloven jf. lovbek. 1199 af 30-09-2013, med seneste ændringer 
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Analyser fra 2011 og 2014 viser et indhold af sprøjtemiddelnedbrydningsproduktet BAM 

under grænseværdierne for drikkevandskvalitet. Der er en faldende tendens fra 2011 til 

2014. 

 

8. Beskyttelse og fredningsbælte 

I henhold til gældende indvindingstilladelse af 1. september 2005, hvoraf det fremgår: 

 

”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 forurening” 8. 

 

9. Behandlingsanlæg 

Der er ikke knyttet behandlingsanlæg til indvindingen. 

 

10. Kontrol med vandkvaliteten 

Vandkvaliteten skal altid leve op til de gældende krav. 

 

Vandet anvendes til drypvanding af frugtplantage, skylning af frugt og til husholdning, og 

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

gældende krav vil fremgå af drikkevandsbekendtgørelsen9  

 

Kontrollen skal udføres ved et tappested, hvor anvendelsen kræver vand af 

drikkevandskvalitet.  

 

Da der har været konstateret indhold af BAM i boringen skal boringen fremtidigt også 

kontrolleres for BAM. Da BAM-indholdet ved to prøvetagninger har vist en faldende 

tendens afgøres det jf. drikkevandsbekendtgørelsens § 7 stk. 4, at der blot skal udtages 

en ny prøve for BAM hvert femte år.  

 

11. Anlæggets funktion i undtagelsessituationer 

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

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

almene vandværk ikke kan levere vand på økonomisk rimelige vilkår10  

 

 

BAGGRUND FOR TILLADELSEN 
 

1. Baggrund 

Niels Mortensen har den 6. marts 2013 søgt Svendborg Kommune om tilladelse til at 

indvinde 18.000 m³ fra en eksisterende boring ved ejendommen Højskolevej 28/30, 

5882 Vejstrup.  

Der har været givet tilladelse til at indvinde op til 3.000 m³ årligt fra boringen siden 

2003, hvor der blev givet en midlertidig tilladelse og siden 2005, hvor den endelige 

tilladelse blev givet. Det hidtidige formål har været vanding af frugtplantage og skylning 

af frugt. Niels Mortensen har supplerende ønsket, at få forsynet sin husholdning fra 

boringen, da ejendommens gamle brønd blev lukket på grund af dårlig vandkvalitet. 

 

                                           
8 § 9 i Bek. 1260 af 28-10-2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land 
9
 Bekendtgørelse 292 af 26/3 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg  

10
 Svendborg Kommunes Vandforsyningsplan 2010-2022 
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2. Vurdering af tilladelsen i forhold til gældende planer11 

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 

kommende kommunale vandhandleplan i Svendborg. 

 

3. Vurdering af indvindingens påvirkning af omgivelserne 

Se VVM. 

 

Svendborg Kommune har med 2 notater vedrørende vandløb og grundvandsressourcen i 

området vurderet, at indvindingens beliggenhed i det topografiske opland til et mindre 

vandløb ikke medfører væsentlig påvirkning af vandløbet, og at indvindingen grundet sin 

afstand til de større vandløb Vejstrup Å og Hammesbro Bæk, at grundvandsressourcen er 

tilstrækkelig til en forøgelse af indvindingsmængden. Notaterne er vedlagt tilladelsen 

som bilag. 

 

4. Høring for 300 m beskyttelseszone 

Er kun aktuelt ved almene vandindvindingstilladelser. 

 

5. Vejledende afstandskrav 

Højskolevej 30 er i 2012 noteret i BBR som spildevandskloakeret. Afstandskrav er 

overholdt. 

 

6. Prøvepumpning, boringsydelse og egenkontrol 

Ved prøvepumpning i 2003 med 17,1 m3/t i 24 timer er der registreret en 

vandspejlssænkning på 3,7 m, hvilket giver et vandspejl 6,0 m u.t. 

 

I forbindelse med pumpning må vandspejlet ikke afsænkes ned i filtersætningen og der 

fastsættes en sikkerhedsmargin på 1 meter over filtersætning. Boringen er filtersat fra 

13-25 m u.t, hvorfor vandspejlet ikke må afsænkes til mere end 12 m u.t. ved maksimal 

drift. Rovandspejlet er tidligere bestemt til 2,3 m u.t., og der må derfor maksimalt 

afsænkes ca. 10 m i forhold til rovandspejlet. Den ansøgte pumpeydelse på 12 m3/t 

vurderes ikke at kunne afsænke grundvandet til under filtersætningen, jævnfør boringens 

prøvepumpning.  

 

Indvindingen har hidtil været registreret med en timetæller. Ydelsen på anlægget 

afhænger af driftstrykket, og da vandingsanlægget udbygges og forbruget øges, vurderes 

det, at driftstrykket vil ændres. Da den indvundne mængde samtidig stiger væsentligt, 

stilles der krav om, at der monteres en godkendt vandmåler12, på boringen13, 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). 

 

 

                                           
11 De følgende punkter er jf. bekendtgørelse nr. 1451 af 11-12-2007 om vandindvinding og vandforsyning, §§ 8 
og 16 
12 Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt 

vand (Bek. nr. 1034 af 17-10-2006) 
13 § 58 i Vandforsyningsloven jf. lovbek. nr. 635 af 07-06-2010 med seneste ændringer 
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7. Vurdering af råvandskvaliteten og vandbehandlingen 

Vejstrup Vandværk (nedlagt 2001) har tidligere indvundet vand fra boringer hhv. ca. 

1000 m vest for boringen (DGU-nr.: 165.66) og ca. 200 m øst for boringen (DGU-nr.: 

165.108). I disse boringer er der konstateret forhøjede indhold af 

pesticidnedbrydningsproduktet BAM. Der er derfor udført pesticidanalyse på vandprøver 

udtaget fra anlægget. Prøverne er udtaget d. 9/8 2011 og den 8/7 2014 og viser indhold 

af BAM på henholdsvis 0,09 µg/l og 0,05 µg/l. BAM-indholdet holder sig altså under 

grænseværdien på 0,1 µg/l og viser umiddelbart en tendens til et fald i indhold. 

 

Der er lavet forenklet kontrol af vandet fra boringen d. 9/8 2011, som har opfyldt 

gældende krav. I den forenklede kontrol fra d. 8/7 2014 er der konstateret 2 coliforme 

bakterier, mens en supplerende bakteriologisk kontrol d. 6/10 2014 overholder 

kvalitetskriteriet.  

 

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

drikkevandskvalitet fra boringen. 

 

8. Vurdering i forhold til VVM reglerne 

Der er udarbejdet en VVM – screening af ansøgningen. Den konkluderer, at en tilladelse 

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

 

9. Udtalelser i sagen 

Embedslægerne har i forbindelse med den eksisterende tilladelse udtalt sig i 2002, at de 

ikke havde kommentarer til indholdet af BAM, da de fandt indholdet ubetænkeligt i 

sundhedsmæssig henseende i forhold til drypvanding af frugttræer. Embedslægerne er d. 

11. april 2014 igen adspurgt om de finder vandkvalieteten i konflikt med 

indvindingsformålet, og har hertil svaret, at de ikke finder anledning til at ændre den 

tidligere vurdering.  

 

Da sagen alene vedrører indvindingstilladelse til et eksisterende anlæg og da supplerende 

prøvetagninger har vist tilfredsstillende vandkvalitet, er Embedslægeinstitutionen ikke 

inddraget yderligere i sagsbehandlingen.  
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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. 18. februar 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 Klageportalen. Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på 

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. 

 

Frem til den 28. januar 2015 kan klagen evt. fremsendes til Svendborg Kommune på 

keu@svendborg.dk, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

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, om tilladelsen kan tages i 

brug, eller der er blevet klaget. 

 

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. 21. januar 2015 

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.: 6223 3447       

thomas.andersen@svendborg.dk 

http://www.svendborg.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
mailto:keu@svendborg.dk
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Bilag: 

1 - Notat vedr. vandindvinding – Højskolevej 30 

2 - Notat_Vandløb og grundvandsressourcer. 

 

Kopi er sendt til: 

nst@nst.dk (Naturstyrelsen) 

syd@sst.dk (Embedslægeinstitutionen Syddanmark) 

fbr@fbr.dk (Forbrugerrådet) 

dn@dn.dk (Danmarks Naturfredningsforening) 

post@sportsfiskerforbundet.dk (Danmarks Sportsfiskerforbund) 

info@ourevand.dk (Oure Vandværk) 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Boringens beliggenhed 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nst@nst.dk
mailto:syd@sst.dk
mailto:fbr@fbr.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:info@ourevand.dk
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Bilag 1 

 

Miljø og Teknik 

Team Natur 

17. maj 2013 

/MNAANR 

 

NOTAT 

 

Konsekvensvurdering af vandindvinding ved Højskolevej 30 

 

I forbindelse med en ansøgning om forøget indvindingstilladelse redegøres her for 

tilstanden og evt. konsekvenser for det private vandløb, som er beliggende i samme 

vandløbsopland som boringen. 

 

I udgangspunktet bør en forøgelse af en vandindvinding i videst muligt omfang 

tilrettelægges således, at der tages hensyn til opretholdelse af miljømålsætningerne for 

vandløb. I praksis betyder det, at en indvinding ikke påvirker vandføringen i et vandløb i 

en sådan grad, at smådyrssammensætningen som er udtrykt som en faunaklasse for et 

miljømål ikke kan nås eller opretholdes. 

 

Det pågældende vandløb er ikke miljømålsat i Landplandirektiv for Fyns Amts regionplan, 

som fortsat er gældende indtil statens vandplan er endelig godkendt. 

 

Vandløbet er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, og der må således ikke ske 

ændringer i vandløbets tilstand uden dispensation. 

 

I vandplan 1.15, det sydfynske øhav, der er fremlagt i teknisk forhøring i maj 2013, er 

vandløbet målsat ”god økologisk status” med et krav til faunaklasse på 6.  Det skal 

pointeres, at vandplanen alene er i høring og er derfor ikke planmæssigt gældende. 

Siden implementeringen af vandrammedirektivet med miljømålsloven, der trådte i kraft i 

2003, må der generelt set ikke gennemføres tiltag, der afstedkommer en forringelse af et 

vandløbs nuværende miljøkvalitet. 

 

Det må antages, at den største risiko for påvirkning af afstrømningen i vandløbet med en 

eventuel tilhørende påvirkning af smådyrssammensætningen vil finde sted om 

sommeren, hvor vandføringen er lille, og hvor en eventuel yderligere reduktion i 

vandføringen kan påvirke smådyrssammensætningen negativ.  

 

For at vurdere dette nærmere er der foretaget en analyse af forventede karakteristiske 

afstrømninger om sommeren.  Det antages, at vandløbet afstrømningsmæssigt er 

sammenligneligt med Hundstrup Å, hvorfra der foreligger data for 

døgnmiddelafstrømninger i st. 6,86 km i perioden fra 1984 til 2009.  

 

Med et samlet topografisk opland på 306,5 ha og ved anvendelse af ovennævnte data fra 

Hundstrup Å, kan følgende karakteristiske afstrømninger om sommeren opgøres for 

vandløbet: 

 

Afstrømning l/sek. 

Periodeminimum 0,6 

Sommermedian 7 

Sommermiddel 10 
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Det fremgår af tabellen, at sommervandføringen typisk ligger imellem 7-10 l/sek. Den 

laveste afstrømning, der er målt i perioden ligger på 0,6 l/s. Medianminimums 

vandføringen, som er den mindste årsvandføring, der overskrides hvert andet år, ligger 

mellem 0,6 og 7 l/sek. Det fremgår således af tabellen, at sommervandføringen 

forventes at være meget lav og det antages derfor, at selv små varige reduktioner i 

sommervandføringen kan forårsage ændringer i smådyrssammensætningen og derfor 

også i sidste ende påvirke faunaklassen.  

 

Det må videre antages, at små naturgivne år til år variationer i sommervandføringen har 

mindre betydning for den generelle sammensætning af smådyr, idet det må forventes, at 

populationerne hurtigt kan komme sig efter tørre temporære perioder med små 

afstrømninger. Såfremt en vandindvinding i området afstedkommer en generel årligt 

tilbagevendende reduktion i sommervandføringen i de helt tørre perioder, må det modsat 

antages, at den negative påvirkning af smådyrssammensætningen som følge heraf vil 

være af mere permanet karakter.  

 

Med baggrund i ovennævnte vurderes det, at vandindvindingen ikke synligt må påvirke 

afstrømningsmønstret i vandløbet med en permanent reduktion i vandføringen. 

Vurderingen er lavet med viden om smådyrssammensætninger, som er letpåvirkelig af 

de små sommervandføringer.  

 

Da boringen er placeret 1,4 km fra vandløbet samtidig med, at indvindingen er mindre 

(18.000 m3 årligt) og sker fra dybe grundvandsmagasiner uden hydraulisk kontakt i 

lerholdige jorde mellem overfladenære og det dybere liggende primære grundvand, må 

det antages og forventes, at der ikke vil ske en nævneværdig negativ påvirkning af 

vandløbets sommervandføring, som vil påvirke smådyrssammensætningen i en sådan 

grad, at målsætningen ikke kan nås eller opretholdes.  

 

Det vurderes derfor samlet set at indvindingen  

 ikke vil forhindre opfyldelse af fremtidige miljømål,  

 ikke vil være i strid med miljømålslovens generelle krav mod forringelse af 

vandløbs nuværende miljøkvalitet, 

 ikke vil afstedkomme en tilstandsændring af vandløbet, der vil kræve en 

dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3. 

 

I forhold til hensynet til miljøforholdene i vandløbet kan ansøgningen derfor 

imødekommes. 

 

Forslag til vilkår til indvindingstilladelsen: 

 

Hvis miljøtilstanden i vandløbet mod forventning ændres som følge af en reduktion i 

vandføringen, der skyldes nærværende vandindvindingstilladelse fra boringen ved 

Højskolevej 30, kan Svendborg Kommune efterfølgende kræve, at indvindingsmængden 

reduceres.  
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Bilag 2 

 

Notat i forbindelse med ansøgning om udvidelse af 

indvindingstilladelse på Tiselholtvej 21, 5882 Vejstrup. 

 

 

Vurdering af påvirkning af vandløb og grundvandsressource ved 

vandindvinding på 18.000 m³/år ved Højskolevej 28/30, 5882 Vejstrup   

 
 

 

Baggrundsdata og ansøgning. 

 
Lokaliteten 

 

Eksisterende tilladelse og forbrug 

I 2003 er der givet tilladelse til etablering af boring (DGU-nr.: 165.403) 

samt tilladelse til indvinding af grundvand fra boringen til drypvanding i 

forbindelse med gartneri/frugtplantage. Indvindingstilladelsen er på 

3.000 m3/år og 10 m3/h. 

 

Ansøgning  

Indvindingstilladelsen ønskes ændret til 18.000 m3/år med et 

timeforbrug op til 12 m3. Ansøgningen begrundes med en udvidelse af 

produktionsarealet på 10 ha. Vandet skal anvendes til drypvanding, vask 

af frugt og til husholdning. 

 

Indvindingen vil være størst i sommerhalvåret, da vandet skal bruges til 

drypvanding af 22 ha frugtplantage. 

 

Indvindingens størrelse i forhold til vandingsarealet og anvendelsen, 

giver ikke anledning til bemærkninger. 

 

Oppumpningen vil som årsbetragtning kunne angives med et forbrug på 

0,57 l/sek. Da oppumpningen primært foregår i sommerhalvåret kan 

forbruget mere konservativt opgøres på basis af timeforbruget. 

 

Der er angivet et timeforbrug på 4-12 m³/h svarende til en daglig 

oppumpning på imellem 48 og 288 m³/dag svarende til 0,8-3,3 l/sek. 

 

Boringen 

Boringen er udført i kote 40,3 m/DVR90 og er 25 m dyb. Boringen er 

filtersat i intervallet 13-25 m’s dybde. Grundvandstanden i ro er pejlet til 

2,3 mut. 

Prøvepumpningen gav en sænkning på 3,7 m (vandspejl: 6,0 m u.t.) 

ved en ydelse på 17,1 m³/t.  

Pumpen er en Grundfoss SP 14A-10, der kan yde op til 18 m³/h ved 30 

m VS. Under driftstryk er ydelsen angivet til 10 m³/h. 

 

Geologien 

Borerapporten for boringen angiver følgende geologi: 

0 til 10 m’s dybde: Moræneler. 

Natur og Klima 
Svendborgvej 135 
5762 Vester Skerninge 
 
Tlf.: 62 23 30 00 
 
keu@svendborg.dk 
www.svendborg.dk 
 
 

21. januar 2015 
 
Sagsid.: 13/5361 
Ref. thoand  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Åbningstider: 
Man-ons kl.  9.00-15.00 
Torsdag  kl. 10.00-16.30 
Fredag     kl. 09.00-14.00 
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10 til 20 m’s dybde: Smeltevandsand (groft, gruset) 

20 til 25 m’s dybde: Vekslende smeltevandslag (sand, grus, ler)  

 

Boringen ligger i et område med moræneler. Den generelle akkumulerede lertykkelse i 

området er omkring 5-10 m. Boringen ligger derfor i et sårbart område med ringe 

beskyttelse af grundvandet. 

 

Indberetninger og pejleserier 

Der er siden 2003 årligt indberettet vandforbrug. Forbruget har i gennemsnit ligget på 

2.700 m3. 

Boringen er løbende pejlet siden 2003. Vandspejlet har generelt ligget mellem 2 og 4,5 

m u.t., med forskellige pauser (1-10 timer). Generelt er der tale om en lav afsænkning af 

vandspejlet. 

 

Regenereringområde 

Indvindes der 18.000 m3/år med en grundvandssdannelse på 100 mm/år (Lavt sat 200 

mm/år GEUS). Skal der 18.000/0,1 = 180.000 m² = 18 ha til at genere denne 

vandmængde 

 

Dvs. hvis det var et cirkelareal = 3,14 * r2 så vil radius være: Kvadratrod (180.000/3,14) 

= ~ 239 m.  

 

Arealet vurderes dog, at have en ”parabelagtig” form, så der påvirkes et smalt område 

nær boringen, som udvider sig væk fra boringen i retning imod tilstrømningen - Dvs.i en 

nordvestlig retning. 

 

Beskyttede naturtyper 

3 mindre søer er beliggende 6-700 m mod vest og sydvest. Det kan ikke afvises, at der 

er hydraulisk kontakt mellem det overfladenære grundvand, og det dybere læggende 

primære grundvand, dog er der 10 m moræneler ned til det primære grundvand. 

Afstanden imellem boringen og søerne samt lerlagets tykkelse gør, at boringen vurderes 

ikke at påvirke søerne/dammene, og det foreligger der heller ikke oplysninger om, at 

den hidtidige indvinding har gjort.  

 

Boringen ligger i vandløbsopland til et mindre privat vandløb. Vandløbet løber ca. 1,4 km 

øst for vandindvindingen. Vandløbsmyndigheden har udarbejdet et notat, der 

konkluderer, at vandløbet ikke vil blive påvirket i nævneværdig grad.  

 

Vejstrup Å og Hammesbro Bæk hhv. 1,5 km syd for og ca. 700 m nord for indvindingen 

vurderes ikke at påvirkes i nævneværdig grad. Dette begrundes i indvindingens 

placering udenfor vandløbenes topografiske oplande samt afstanden til indvindingen i 

forhold til  og indvindingens størrelse i forhold til regenereringsområdet, 

 

Der findes ikke større beskyttede områder indenfor en afstand af 1 km fra boringen. 

 

Vandkvaliteten 

Boringskontrol 12/02 – 2003: Overskridelse Fe og Mn ellers ok.  

 

Der er i to nedlagte boringer tilhørende det tidligere Vejstrup Vandværk (nedlagt 2001) 

tidligere konstateret indhold af pesticidnedbrydningsproduktet BAM. Boringerne var 

beliggende hhv. ca. 1000 m vest for boringen (DGU-nr.: 165.66) og ca. 200 m øst for 

boringen (DGU-nr.: 165.108). Boringen (DGU-nr.: 165.403) ligger direkte nedstrøms 
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DGU-nr.: 165.66 med det højest konstaterede indhold på 2,1 g/l 2,6 Dichlorbenzamid 

(BAM) og umiddelbart opstrøms boring DGU-nr.:165.108 med et indhold af BAM på 0,29 

g/l. 



Prøvetagninger fra henholdsvis 2011 og 2014 viser indhold af BAM på 0,09 g/l og 0,05 

g/l. Drikkevandskvalitetskriteriet er 0,1 g/l. Niveauet af BAM holder sig derfor under 

kvalitetskriteriet, med en tendens til et fald. 

 

Forenklet kontrol fra 8. juli 2014 viste et indhold af coliforme bakterier på 2, mens en 

opfølgende prøvetagning fra d. 1. oktober ikke viste indhold af bakterier eller kim. 

 

Samlet set vurderes vandkvaliteten, at overholde drikkevandskriterierne. 

 

Grundvandsressourcen i forhold til planer 

  

Boringen på Højskolevej 28/30 ligger i et område, hvor der i henhold til: 

 

Naturstyrelsens basisanalyse (2015-2021) / Regionplan 2005: 

 Er særlige drikkevandsinteresser. 

 Er nitratfølsomt indvindingsområde. 

 Er Indsatområde overfor nitrat. 

 

Hovedvandopland 1.15 Det Sydfynske Øhav (Vandplanen): 

 Område 1.15.2.8 – Magasin Svendborg Øst. 

 Forekomsten er klassificeret som Regional, Lag 5 (DK-Model), svarende til sand, 

mellemdyb med nogen vandløbskontakt. 

 Magasinet er udnyttet indtil 32% og har en potentiel restressource på 3.572.687 

m3, hvorved den kvantitative tilstand er vurderet som god. 

 I magasinet er der konstateret fund af pesticider, organisk stof, fosfor, chlorerede 

opløsningsmidler samt chlorfenoler, hvorfor den kemiske tilstand er vurderet som 

ringe. 

 Da der er en udnyttelig restressource, kan der som udgangspunkt gives tilladelse. 

Indvindingen må dog ikke påvirke målsatte vandløbs medianvandføring udover de 

fastsatte grænser i planen. 

 

Svendborg Kommunes Kommuneplan 2013-2025 

 I henhold til Kommuneplanen, der tager udgangspunkt i Vandplanen, prioriteres 

vandingsformål lavt. Er grundvandsressourcen tilstrækkelig, kan der dog gives 

tilladelse til yderligere indvinding til vandingsformål efter en individuel vurdering. 

 

Grundvandsressourcen i området 

 

Jf. Statens kortlægning af grundvandet i ”Svendborg indsatsområde” samt Statens 

vandplansforslag (Hovedvandopland 1.15) er grundvandets kvantitet i området god. Der 

er ikke andre væsentlige indvindinger i området. 

 

Jf. Fyns Amts regionplan 2005 og Svendborg Kommunes Kommuneplan 2009-21 ligger 

boringen i et område, hvor der ikke kan gives tilladelse til nye tilladelser til vanding. 

 

I Svendborg Kommuneplan 2013-25 er der mulighed for, efter en individuel vurdering, at 

give tilladelse til yderligere indvinding til vandingsformål. 
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Boringen ligger i det samme kildeområde som Vejstrup Vandværk tidligere havde 3 

boringer placeret. Vejstrup Vandværk havde tilladelse til indvinding af 55.000 m3 

grundvand fra 4 boringer. Vejstrup Vandværk blev nedlagt i 2000 og forsyningen overgik 

til Oure Vandværk. I 2004 blev også det østligere placerede Tiselholt Vandværk, der 

havde tilladelse til indvinding af 5.000 m3 grundvand, nedlagt og forsyningen overgik til 

Oure Vandværk. 

 

Grundvandet strømmer generelt i en sydøstlig retning mod havet og magasinet strækker 

sig i vestlig retning til Brudager. Transmissiviteten i magasinet er rimeligt god, men 

indholdet af pesticidrester (BAM) gør, at området ikke er egnet til indvinding af 

drikkevand. 

 

Vandværksinteresser 

Boringen ligger uden for indvindingsoplande og udenfor de grundvandsdannende oplande 

til vandværksboringerne i området. 

Nærmeste vandværksboring, DGU-nr.: 165.148 ligger i Oure, tilknyttet Oure Vandværk. 

Boringen er etableret 1,6 km mod nord.  

Der er tilladelse til at indvinde 130.000 m³ årligt fra Oure Vandværks i alt 3 boringer. 

 

Ejendommen ligger indenfor Oure Vandværks forsyningsområde. 

 

Oure Vandværk indvinder omkring 140.000 m³/år fra samme magasin. Indvindingen 

sker dog, jf. Statens kortlægning fra en anden del af magasinet, og området omkring 

Vejstrup er ikke en del af det grundvandsdannende opland til Oure. Indvindingen steg 

med ca. 40.000 m³/år siden Vejstrup Vandværks forsyningsområde blev lagt ind under 

Oure.  

 

Hvis frugtplantagen ikke får vandleverancen fra egen boring ville den skulle have vand 

fra Oure Vandværk. Ressourcerne er kortlagt til at være mere begrænsede ved Oure. 

 

Private vandinteresser 

Der er ingen private vandforsyninger inden for 300 m. Den nærmeste vandindvinding 

er Højskolevej 48, som ligger 600 m mod øst. Der er tale om vandindvinding til 

husholdningsbrug. 

 

 

Vurdering 
 

På baggrund af ovenstående samt vandløbsmyndighedens notat af 17. maj 2013 

vurderes det private vandløb nedstrøms indvindingsboring DGU-nr. 165.403 samt 

opstrøms beliggende mindre søer ikke at blive påvirket i nævneværdig grad ved at der 

indvindes 18.000 m³ om året ved Højskolevej 30, Vejstrup. 

  

Særligt lægges der vægt på afstanden til de omtalte vandområder samt indvindingens 

størrelse.  

 

Der lægges desuden vægt på, at de nyeste grundvandsdata for området viser, at der er 

rigelig restressource i magasinet (Svendborg Øst) og at boringen ikke ligger i 

indvindingsoplande eller grundvandsdannende opland til eksisterende 

vandforsyningsboringer. Selvom disse trækker på samme magasin er der ikke tale om 

samme dele af magasinet. Der findes heller ikke andre større indvindinger i området, og 
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vandet er generelt begrænset egnet til drikkevandsforsyning pga. indholdet af 

pesticidresten BAM.  

 

Dermed vurderes det, at der ikke er modstrid imellem en udvidet indvinding fra boring 

DGU-nr.: 165.403 og gældende planer på området. 

 

 

 
Boringens beliggenhed med forsimplet modelberegning af regenereringsområde. 

 


