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Side 2 af 15 1. Kerteminde Kommunes afgørelse 
 
1.1 Endelig vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven  
 
Kerteminde Kommune giver hermed Kerteminde Forsyning – Vand A/S tilladelse 
til at indvinde grundvand til almen vandforsyning fra boringerne:  
 

• DGU nr. 146.4132 på matr.nr. 10b, Rynkeby By, Rynkeby  
• DGU nr. 146.4124 på matr.nr. 1au, Skovsbo Hgd., Rynkeby 

 
Vilkår og bestemmelser for tilladelsen er beskrevet nedenfor i afsnit 2. 
 
Tilladelsen gives i henhold til vandforsyningslovens1 §§20 og 21 samt miljøbe-
skyttelseslovens2 §§ 22 og 24, og erstatter midlertidig tilladelse af 27. januar 
2020 for så vidt angår boringerne: DGU nr. 146.4132 og DGU nr. 146.4124. 
 
 
2. Vilkår og bestemmelser 
 
2.1 Vilkår fastsat efter vandforsyningsloven 
 

1. Formål 
Formålet er indvinding af vand til almen vandforsyning indenfor det vand-
forsyningsområde, der er bestemt af den til enhver tid gældende vandfor-
syningsplan. 
 

2. Boringer 
Tilladelsen gives til indvinding fra følgende boringer: 
 
Boring DGU nr. 146.4132: etableret i maj 2020. Boringen er 36 m dyb og 
er filtersat fra 28 m til 35 m under terræn i sandmagasin (Urup-
magasinet). 
 
Boring DGU nr. 146.4124: etableret i maj 2020. Boringen er 37 m dyb og 
er filtersat fra 28 m til 36 m under terræn i sandmagasin (Urup-
magasinet). 
 
 
Boringernes placering er vist på bilag 1 og 2 

 
3. Indvindingens omfang  

Boringernes samlede ydeevne må ikke overstige 60 m³/t svarende til: 
 
Boring DGU nr. 146.4132: 30 m³/t 
 
Boring DGU nr. 146.4124:  30 m³/t 
Indvindingsboringernes pumpeydelse mv. må kun ændres efter forudgå-
ende godkendelse fra Kerteminde Kommune. 

 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018, Bekendtgørelse af lov om vandforsyning. 
2 Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019, Bekendtgørelse af lov om miljøbe-
skyttelse. 

http://www.kerteminde.dk/


 

Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på: www.kerteminde.dk 

Side 3 af 15 4. Sløjfning af boringer 
Boringerne skal sløjfes hvis tilladelsen bortfalder eller tilbagekaldes, eller 
såfremt de bliver overflødige jf. vandforsyningslovens § 36. Hvis borin-
gerne ikke er brugt i 5 på hinanden følgende år, skal de ligeledes sløjfes 
(vandforsyningslovens § 35). 
 

5. Tidsfrist (udløb af tilladelse) 
Vandindvindingstilladelse meddeles for et tidsrum af 30 år. Tilladelsen 
udløber den 1. september 2050. Hvis indvindingen til den tid ønskes fort-
sat, skal der inden tidsfristens udløb søges om fornyelse af tilladelsen. 
 

6. Egenkontrol 
Den indvundne vandmængde skal måles i hver boring for sig med flowmå-
ler eller anden vandmåler med tilsvarende nøjagtighed. 
 
Bestemmelserne om målemetoden kan til enhver tid ændres af tilladel-
sesmyndigheden 
 
Vandværket skal desuden kontrollere vandstandssænkningen i boringerne 
mindst 4 gange årligt (i januar, april, juni og oktober måned) ved at pejle 
boringernes vandspejl såvel i ro som under pumpning. Vandværket skal 
indberette disse pejlinger hvert år samtidig med indberetningen af årsind-
vindingen. Pejlingerne skal foretages ved direkte nedstik (ikke manome-
termålinger) 
Boringer og pumper skal indrettes således, at disse pejlinger kan finde 
sted. 
 

7. Anlæggets indretning 
Boringerne skal stedse være mærket med DGU-nummer. 
 
Pumpetype og -ydelser for de to boringer er som anført: 
 
Boring DGU nr. 146.4132: Der er installeret en dykpumpe, type SP 30-4, 
dimensioneret ydelse på 30  m³/t  

  
Boring DGU nr. 146.4124: Der er installeret en dykpumpe, type SP 30-4, 
dimensioneret ydelse på 30 m³/t  
  
Hver enkelt boring udbygges med overjordisk boringsafslutning (beton-
fundament med teknikhus i stål). Der etableres råvandsledning fra borin-
gerne til de eksisterende råvandsledninger ved Skovbo, der har forbindel-
se til Kerteminde Vandværk. 
 
Vandbehandlingen vil ske på eksisterende vandbehandlingsanlæg på Ker-
teminde Vandværk på Vandværksvej 84, 5300 Kerteminde. 
 
Vandindvindingsanlægget må ikke på væsentlig måde udbedres eller æn-
dres uden tilladelse fra Kerteminde Kommune – dvs. ændringer på mate-
riel, som vandet er i kontakt med fra oppumpning i boringerne til udpump-
ning til forbrugerne, og som kan have indflydelse på vandkvaliteten (f.eks. 
renoveringer, ledninger, filtre, rentvandsbeholder, rentvandspumper, 
vandmålere m.m.)   
 

http://www.kerteminde.dk/
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Side 4 af 15 8. Drikkevandskvalitet og analyser 
Kvaliteten af vandet fra boringerne skal kontrolleres efter de til enhver tid 
gældende regler.  
 
Udgifterne ved prøvetagning og undersøgelserne afholdes af Kerteminde 
Forsyning – Vand A/S. 
 
Prøverne til undersøgelser udtages fra: 
1. råvandet fra de enkelte indvindingsboringer 
2. vandet der udpumpes fra vandværket 
3. vandet, der leveres til forbrugerne 
 
Prøverne skal udtages af og undersøges på miljølaboratorium, der er ak-
krediteret hertil, jf. de til enhver tid gældende regler. 
 

9. Afledning af filterskyllevand 
Afledning af filtervand fra Kerteminde Vandværk er beskrevet i og omfat-
tet af gældende indvindingstilladelse meddelt af Fyns Amt i 1996 med 
senere ændring af vilkår i september 1999. 

 
10. Anlæggets funktion i udtagelsessituationer 

I undtagelsessituationer (driftsforstyrrelser og beredskabssituationer) skal 
den til enhver tid gældende beredskabsplan følges.  

 
11. Det skal sikres at Kerteminde Forsyning - Vand A/S herunder tredjepart 

har adgang til boringerne og  råvandsledninger, f.eks. ved køb af arealer-
ne, tinglysning eller anden skriftlig aftale. 
 

 
2.2 Bestemmelser efter vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven 
 
Vi gør opmærksom på følgende bestemmelser, der fastsat i vandforsyningsloven 
og miljøbeskyttelsesloven med tilhørende bestemmelser. Bestemmelserne omfat-
ter også en evt. kommende indvindingstilladelse og derved ifølge heraf udlagt 
boringsnært beskyttelsesområde (BNBO). Bestemmelserne kan ikke påklages. 

 
a) Den årligt indvundne vandmængde (fra den 1. januar til den 31. decem-

ber) skal indberettes til kommunen inden den 1. februar det følgende år. 
Er måleranordningen udskiftet i årets løb, skal dette fremgå af indberet-
ningen, jf. § 23 i drikkevandsbekendtgørelsen. 
 

b) Der må kun foretages væsentlige udbedringer eller ændringer ved borin-
gerne, hvis kommunen har givet tilladelse til det, jf., vandforsyningslo-
vens  § 21. 
 

c) Ejeren af boringerne er ifølge vandforsyningslovens § 23 erstatningsplig-
tig, hvis boringerne under udførelse eller drift skader eksisterende vand-
indvindingsanlæg, vandløb, søer m.v. I mangel af enighed afgøres er-
statningsspørgsmål af taksationsmyndighederne 
 

d) Tilladelsen kan tilbagekaldes af kommunen uden erstatning, såfremt tilla-
delsen er givet på grundlag af urigtige oplysninger af væsentlig betyd-
ning, eller hvis vilkårene for tilladelsen tilsidesættes. 
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e) Overtrædelse af vilkår fastsat i afgørelsen kan straffes efter vandforsy-

ningslovens § 84. Hvis vilkår ikke overholdes, kan tilladelsen tilbagekal-
des jævnfør lovens § 34 
 

f) Boringerne skal påsættes et blivende kotemærke (boringsfikspunkt), der 
entydigt angiver, hvor indmåling af koten for boringen foretages. Kote-
mærket anvendes desuden til bestemmelse af pejledybde fra kotemærke 
til grundvandsspejl, jf. § 12 i boringsbekendtgørelsen. 
 

g) Kommunen fastsætter kravene til kontrol af vandkvaliteten (§7 i drikke-
vandsbekendtgørelsen). 
  

h) Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og 
offentlige formål må ikke foretages indenfor en radius af 25 m fra borin-
gen (§ 21 i miljøbeskyttelsesloven). 
 

i) Indenfor boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) må der ikke til er-
hvervsmæssige og offentlige formål etableres nye vaskepladser eller ske 
opblanding af pesticider, påfyldning af pesticider, påfyldning af pesticider 
på pesticidsprøjter eller udvendig vask af pesticidsprøjter, traktorer og 
andet materiel, der har været anvendt til udbringning af pesticider (§ 21 c 
i miljøbeskyttelsesloven). 
 

j) Opblanding af pesticider, påfyldning af pesticider på pesticidsprøjter og 
udvendig vask af pesticidsprøjter, traktorer og andet materiel til er-
hvervsmæssige og offentlige formål på det areal, hvor udbringningen 
sker, skal altid finde sted i en afstand af mindst 300 m fra en boring, der 
indvinder grundvand til almene vandforsyninger (§ 21C i miljøbeskyttel-
sesloven). 
 

k) En vaskeplads, der benyttes til aktiviteter omfattet af i) (se ovenfor) skal 
altid etableres mindst 50 m fra en boring, der indvinder vand til almene 
vandforsyninger (§ 21c i miljøbeskyttelsesloven). 
 

l) I medfør af § 24 i miljøbeskyttelsesloven gives (opretholdes) følgende 
forbud: 
”På arealerne hvor boringerne er etableret, er der forbud mod gødskning, 
brug 
 af eller håndtering af pesticider, oplag eller aktiviteter, der kan forurene 
grundvandet. Forbuddet gælder fra det øjeblik denne indvindingstilladel-
se er gældende og indtil boringerne sløjfes.” 
 

m) I medfør af miljøbeskyttelseslovens § 22 fastlægges omkring hvert ind-
vindingsanlæg et cirkulært beskyttelsesområde med radius 300 m, inden-
for hvilket det forbydes fremtidigt at indrette nedsivningsanlæg eller andre 
anlæg, der ved udledning af væsker kan forurene grundvandet.  

 
 
Tidligere meddelte indvindingstilladelser 
Kerteminde Forsyning – Vand A/S har en gældende Indvindingstilladelse til 
800.000 m³/år. Tilladelsen er meddelt af Fyns Amt i august 1996 med ændring af 

http://www.kerteminde.dk/
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Side 6 af 15 vilkår vedrørende driftsanalyser og pejling i september 1999. Tilladelsen er gæl-
dende til 1. september 2026. 
 
Indvindingen i 2018 var på 610.415 m³ (Kerteminde magasinet), heraf 49.392 m³ 
til Rynkeby Vandværk. 
Indvindingen er fordelt på 8 aktive boringer i magasinet mellem Kerteminde Fjord 
og Kejrup. 
 
Kerteminde Forsyning fik den 24. januar 2020 endelig tilladelse til indvinding af 
550.000 m³/år fra tre  boringer (DGU nr. 146.3538 og DGU nr. 146.3603 i Kerte-
minde Merglen og DGU nr. 146.3367 i Urup magasinet).  
 
Endvidere har Kerteminde Forsyning den 27. januar 2020 fået tilladelse til at 
etablere op til 7 nye boringer i Urup- og Mergel-magasinet. 
 
Endelig fik Kerteminde Forsyning den 10. juli 2020 endelig indvindingstilladelse 
for tre boringer i Mergel-magasinet under Bremerskov (DGU nr. 146.4079, 
146.4080 og DGU nr. 146.4081). 
 
 
3. Afgørelser efter planloven og VVM-bekendtgørelsen om ikke-VVM-
pligt 
 
Anlægget (de to boringer) er omfattet af planlovens3 regler om VVM-pligt jævnfør 
VVM-bekendtgørelsens4 bilag 2 pkt. 2 d) lll), da der er tale om et blivende anlæg 
til indvinding af grundvand. 
Anlæg på bilag 2 er kun omfattet af VVM-pligt, hvis de konkret vurderes at kunne 
påvirke miljøet negativt i væsentlig grad. 
Kerteminde Kommune har derfor i forbindelse med tilladelsen af 27. januar 2020 
til etablering af op til 7 nye boringer vurderet spørgsmålet om evt. VVM-pligt for 
boringerne (og dermed de to boringer omfattet af nærværende tilladelse) på bag-
grund af fremsendte ansøgninger og oplysninger i anmeldelsesskemaer. 
 
Kerteminde Kommune har truffet afgørelse om, at bore- og indvindingstilladelser-
ne ikke er omfattet af VVM-pligt jf. § 21 i VVM-bekendtgørelsen. Resultaterne af 
de gennemførte prøvepumpninger og grundvandskemiske undersøgelser for de 
to boringer giver ikke anledning til at ændre afgørelsen om ikke VVM-pligt. 
 
Kommunens afgørelser om ikke-VVM pligt beror også på, at Kerteminde Forsy-
ning har iværksat og gennemfører et omfattende moniteringsprogram for at frem-
skaffe konkrete data til vurdering af effekten af vandindvinding fra de eksisteren-
de og planlagte nye boringer i Urup-magasinet og mergelmagasinet som led i 
etablering af to nye kildepladser hhv. ved Skovsbo og i Bremerskov. 
 
Moniteringsprogrammet er udarbejdet af Orbicon A/S for Kerteminde Forsyning, 
og omfatter nærliggende beskyttet natur, beskyttede vandløb samt Natura 2000-
området Urup Dam foruden indvindingsboringer - herunder ved Flødstrup Vand-
værk i Nyborg Kommune. 
 

 
3 Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018, Bekendtgørelse af lov om planlægning. 
4 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projek-
ter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018. 
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Side 7 af 15 Kerteminde Kommune vurderer på grundlag af moniteringsprogrammet og de 
foretagne prøvepumpninger mv. af de tre boringer, at der en høj grad af sikker-
hed for at vandindvinding fra DGU nr. 146.4132 og 146.4124 ikke vil medføre 
væsentlige negative effekter på beskyttet natur, beskyttede vandløb eller Natura 
2000 området.  
 
 
4. Klagevejledning 
 
Klage efter vandforsyningsloven 
Kommunens afgørelse kan efter vandforsyningslovens § 75 påklages til Natur- og 
Miljøklagenævnet. Klageberettigede er afgørelsens adressat og enhver, der må 
antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 
 
Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. I 
tilfælde hvor offentlig annoncering har fundet sted, regnes klagefristen fra offent-
liggørelsen, uanset tidspunkter for eventuel individuel underretning. 
 
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter vandforsyningsloven skal være anlagt 
inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen 
offentlig bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog fra bekendtgørelsestidspunk-
tet. 
 
 
Klage efter miljøbeskyttelsesloven 
Kommunens afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
Klageberettigede er afgørelsens adressat og enhver, der må antages at have 
individuel, væsentlig interesse i sagen udfald. 
 
Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. I tilfælde hvor offent-
lig annoncering har fundet sted, regnes klagefristen fra offentliggørelsen, uanset 
tidspunktet for eventuel individuel underretning. 
 
Spørgsmål til prøvelse af afgørelsen efter miljøbeskyttelsesloven skal være an-
lagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørel-
sen offentlig bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog fra bekendtgørelsestids-
punktet. 
 
 
Klage efter planloven 
Der kan ligeledes jævnfør planlovens § 58, stk.1 klages over Kerteminde Kom-
munes afgørelsen om at den ansøgte indvinding ikke udløser VVM-pligt, hvad 
angår retslige spørgsmål. 
 
Klageberettigede efter planloven er enhver med retlig interesse i sagens udfald 
samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har 
beskyttelse af natur og miljø eller som varetager væsentlige brugerinteresser 
inden for arealanvendelsen. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. I tilfælde hvor offentlig 
annoncering har fundet sted, regnes klagefristen fra offentliggørelsen, uanset 
tidspunkter for individuel underretning. 
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Vær opmærksom på planlovens § 62 om søgsmål. Heraf fremgår, at hvis afgø-
relsen ønskes afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måne-
der efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen beregnes fra den dato afgørelsen er 
offentliggjort på Kerteminde Kommunes hjemmeside. 
 
 
Indsendelse af klage 
Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den 
påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld. 
 
Klager skal indgives ved anvendelse af digital selvbetjening via Klageportalen. 
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på  
www.borger.dk eller www.virk.dk - typisk med NEM-ID. 
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Kla-
geportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af 
Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til 
kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, 
som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 
 
 
Klagegebyr 
Det er en betingelse for klagenævnets behandling af en klage, at klager indbeta-
ler et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virk-
somheder og organisationer. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overfør-
sel til Klagenævnet. 
 
Klagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 
myndighed. For søgsmål vedrørende nævnets afgørelser gælder de regler, der er 
fastsat i den lovgivning, som afgørelsen er truffet efter. 
 
For yderligere information henvises til Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk  
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5.1 Ansøgningen 
Kerteminde Forsyning har den 28. marts 2019 ansøgt om indvindingstilladelse i 
det primære grusmagasin -Urup-magasinet samt i Mergel-magasinet.  
 
Kerteminde Forsyning fik den 24. januar 2020 endelig tilladelse til vandindvinding 
fra boringen DGU nr.146.3367 (Urup-magasinet) samt fra boringerne DGU nr. 
146.3538 og  DGU nr.146.3603 i Mergel-magasinet. 
 
Den 27. januar 2020 meddelte Kerteminde Kommune endvidere tilladelse Kerte-
minde Forsyning til etablering af op til 7 boringer i Urup- og mergelmagasinet. 
 
Kerteminde Forsyning har efterfølgende den 10. juli 2020 meddelt endelig indvin-
dingstilladelse til  boringerne DGU nr. 146.4081, DGU nr. 146.4079 og DGU nr. 
146.4080 i Mergel-magasinet i Bremerskov. 
Kerteminde Forsyning tager de tre boringer i brug som indvindingsboringer efter 
positivt resultat af de gennemførte prøvepumpninger og grundvandskemiske 
analyser.  
 
Kerteminde Forsynings ønske om at etablere nye kildepladser ved henholdsvis 
Skovsbo og i Bremerskov har baggrund i forureningen med pesticidet desphenyl-
chloridazon, der er konstateret i boringerne på den nuværende kildeplads mellem 
Kerteminde Fjord og Kejrup.  
Forureningen med desphenyl-chloridazon har medført påbud til Kerteminde For-
syning – Vand A/S om at den højst tilladelige værdi på 0,1 µg/l i vandet ved for-
brugers taphane skal være overholdt inden den 1. september 2020. Indtil da har 
Kerteminde Forsyning – Vand A/S dispensation til at levere vand med et indhold 
af desphenyl-chloridazon under 0,8 µg/l.  
 
Idet Kerteminde-magasinet er godt ydende og udover Desphenyl-Chloridazon har 
god vandkvalitet, ønsker Kerteminde Forsyning at opretholde den eksisterende 
kildeplads ved Kejrup, så der fortsat kan indvindes fra dette magasin, dog i et 
begrænset omfang efterhånden som kildepladserne ved Skovsbo og i Bremer-
skov udbygges, og nye boringer tages i brug som indvindingsboringer. 
 
 
5.2 Moniteringsprogram 
 
Orbicon A/S har som rådgiver for Kerteminde Forsyning udarbejdet en plan for 
monitering af beskyttet natur, beskyttede vandløb samt Natura 2000-områder i 
forbindelse med etablering af boringer og vandindvinding i Urup- og Mergelma-
gasinet. Endvidere dækker moniteringsplanen også boringer ved Flødstrup 
Vandværk i Nyborg Kommune. 
  
Kerteminde Forsynings rådgiver Orbicon A/S forventer ikke umiddelbart en på-
virkning af Natura 2000-området ved Urup Dam fra vandindvinding fra Kertemin-
demerglen i Bremer Skov og fra Urupmagasinet (boringer ved Skovsbo og Kaus-
lunde Å), men rådgiver medgiver, at det er vanskeligt med det nuværende data-
grundlag fuldstændig at udelukke en påvirkning. 
 
Kerteminde Forsyning har derfor iværksat moniteringsprogrammet for at der ud 
fra indsamlede data fra moniteringen kan foretages en væsentlighedsvurdering 
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Side 10 af 15 af, om vandindvinding fra de nye kildepladser vil kunne påvirke udpegningsgrund-
laget for Natura 2000-området samt omkringliggende beskyttet natur og vandløb 
m.v. 
Moniteringsprogrammet er senest drøftet den 6. juni 2019 mellem Kerteminde 
Forsyning, Orbicon, Nyborg Kommune samt Kerteminde Kommune, hvor der var 
enighed om programmets udformning og omfang samt at iværksætte det hurtigst 
muligt. Orbicon A/S har efterfølgende den 25. juni 2019 fremsendt revideret ud-
kast til moniteringsprogram (version 3) 
 
 
5.3 Hydrogeologiske og grundvandskemiske forhold i Urup-magasinet . 
 
Orbicon A/S har som rådgiver for Kerteminde Forsyning – Vand A/S udarbejdet et 
notat dateret 16. november 2019, der redegør for de hydrogeologiske og grund-
vandskemiske forhold ved Urup Magasinet og Mergelmagasinet under Bremer-
skov.  
 
Kerteminde Forsyning ønsker at etablere to kildepladser; en kildeplads med bo-
ringer filtersat i Urup Magasinet og en kildeplads i Bremerskov. Kildepladsen i 
Urup Magasinet ved Skovbo omfatter boringerne: DGU nr. 146.4124, DGU nr. 
146.4132 og den tidligere etablerede DGU nr. 146.3367. Endvidere er der etable-
ret boring DGU nr. 146.3538 filtersat i Kerteminde Merglen.  
 
Bilag 1 og 2 viser boringernes placering. 
 
Nærværende tilladelse har grundlag i notatet og i tilladelse af 27. januar 2020 
samt de boringsoplysninger (borerapporter og resultater af grundvandskemiske 
analyser) der er indsamlet sidenhen i forbindelse med etablering af boringerne 
DGU nr. 146.4124 og DGU nr. 146.4132. 
 
De grundvandskemiske forhold er undersøgt i forbindelse med prøvepumpning af 
de to nye boringer. 
Resultaterne af de foretagne boringskontroller er vist i tabel 1. 
De gennemførte pesticidanalyser (standard og ”regionspakke” af vandet fra de to 
boringer har ikke påvist pesticider. 
 
 
  DGU nr. DGU nr.  DGU nr. 
  146.4124 146.4132 146.3367 
Parameternavn Enhed Værdi Værdi Værdi* 
Ledningsevne 
(Feltmåling) ved 20 
°C 

µS/cm 659 644  

Calcium mg/l  127  
Magnesium mg/l  10,5  
Natrium (Na) mg/l 21,4 13,8 16,6 
Kalium (K) mg/l 4,15 2,39  
Ammonium (NH4) mg/l 0,22 0,22  
Chlorid (Cl) mg/l 34,7 33,3 34,9 
Fluorid (F) mg/l 0,27 0,26  
Nitrit (NO2) mg/l <0,001 0,001 (x)  

http://www.kerteminde.dk/


 

Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på: www.kerteminde.dk 

Side 11 af 15 (LOD) 
Nitrat (NO3) mg/l 0,189 (x) <0,167  
Phosphor (P) mg/l 0,091 0,083  
Total-alkalinitet mmol/l 5,07 5,01  
Total-alkalinitet eft. 
Behandling med 
calciumcarbonat 

mmol/l 5,23 5,32  

Sulfat (SO4) mg/l 89,7 93,3 108 
Bicarbonat mg/l 306,3 302,6 3,5 
NVOC mg/l 2,7 3,8  
Arsen µg/l 1,1 0,18 (x)  
Jern mg/l 2,790 2,750 2,4 
Barium µg/l 149 111  
Bor µg/l 29,6 26,8  
Mangan µg/l 132 160  
Cobolt µg/l <2 <2  
Nikkel µg/l <0,1 (LOD) 0,2 x  
Summen Jordalka-
lier 

mmol/l    

Total hårdhed °dH    
Aggressiv kuldioxid 
(CO2) 

mg/l    

Tabel 1. Vandprøver fra boringerne DGU nr. 146.4124 og DGU nr. 146,4124                
* 9. oktober 2018 
 
 
Sammenligning af vandkemi i boringerne DGU nr. 146.4124 og DGU nr. 
146.4132 med boring DGU nr. 146.3367 viser et natrium- og chloridindhold på 
samme niveau i de tre boringer. 
Sulfatindholdet i vandet fra de to nye boringer er lavere lidt lavere end i fra DGU 
146.3603. 
Jernindholdet i de to nye boringer er i samme niveau som i boring DGU nr. 
146.3367. 
 
Nitratindholdet i vandet fra de tre boringer er meget lavt. 
 
 
5.4 Påvirkning af grundvandsmagasinet 
 
Da der er god afstand fra de tre boringer til det grundvandsdannende opland for 
Flødstrup Vandværk i Nyborg Kommune, forventer Kerteminde Kommune ikke at 
vandindvinding fra boringerne vil have negativ effekt på Flødstrup Vandværks 
vandindvinding. Moniteringsprogrammet vil omfatte pejling af en af Flødstrup 
Vandværks boringer for at afdække, om der trods det forventede vil være en ind-
virkning af vandindvindingen fra boringerne i Bremerskov på indvinding fra Fløds-
trup Vandværks indvindingsboringer. 
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Side 12 af 15 Eksisterende boringer  
Der overvåges tryk med kontinuert datalogning i en række boringer beliggende i 
Nyborg Kommune. Overvågningen forudsætter at boringerne er tilgængelige, og 
der kan monteres det nødvendige udstyr. 
Det drejer sig om følgende boringer: 
DGU nr. 146.426 (åbentstående 8 meter i mergel)* 
DGU nr. 147.887 (filtersat i både smeltevandssand og i mergel) 
DGU nr. 146.536/537 (filtersat i mergel og er endvidere beskrevet i udkast til mo-
nitering) 
 
* udgår af moniteringen i Nyborg Kommune. 
 
Det endelige valg af moniteringsboring nord for Ullerslev (Flødstrup Vandværk) 
afklares i felten af Kerteminde Forsyning og Flødstrup Vandværk. 
 
 
 Diver i 

Terænnært 
lag 

Diver i sandma-
gasin (KS3) 

Diver i mer-
gel-magasin 

146.536 (Flødstrup VV)   X 
146.886 (Flødstrup VV)   X 
146.512 (husholdning)   X 
146.3999 (Urup Dam) X X   
146.2091 (markvan-
ding) 

 X  

146.2974 (kort monite-
ringsboring) 

X   

Nyt vandstandsrør i 
Bremerskov 

X   

Nyt vandstandsrør i 
Bremerskov 

X   

Nyt vandstandsrør i 
Bremerskov 

X   

Nyt vandstandsrør ved 
mose ved 
Bøgeskov 

X   

Nyt vandstandsrør ved 
mose ved Bøgeskov 

X   

Flowmålinger i Kaus-
lunde Å 

Antal målinger aftales løbende med Kerteminde 
Kommune 

Flowmålinger i Skylle-
vandsrenden 

Antal målinger aftales løbende med Ker-
teminde Kommune** 

Tabel 2 Sammenfatning af moniteringsprogram 
** Målested nærmest Bremerskov udgår pga. for lille flow til vurdering af evt. på-
virkning 
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Side 13 af 15 5.5 Påvirkning af beskyttet natur, Natura 2000-områder og habitatområder. 
 
Oplandet til boringerne gennemskæres af flere vandløb. Det drejer sig om vand-
løbene Rynkeby Bæk, Bøgeskov Bæk og efter tilløbet af Rynkeby Bæk, Kauslun-
de Å, der alle er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.  
 
Et mindre system af vandløb/grøfter i et fredsskovsområde cirka 240 m syd for 
borestedet er også omfattet af § 3 beskyttelse.  
 
Kauslunde Å 
Der gennemføres under moniteringsprogrammet flowmålinger på seks stationer 
ned gennem vandløbet fra krydsningen af Møllevejen til nedstrøms Rynkebyløbet 
ved Skovsbo. Der opstilles desuden en permanent vandløbsstation opstrøms 
Rynkebyløbet. Der opstilles midlertidige pejlerør med trykmåling to steder i Bøge-
skov Moser. Det forventes at de korrelerer med flowet i Kauslunde Å. 
 
Ud fra flow og vandstandsmålinger opbygges viden om Q-H relationerne, på for-
skellige årstider kan ske en beregning af vandflovet ud fra måling af vandstanden 
og Q-H relationerne på de enkelte stationer, 
 
Urup Dam 
Fra boringerne til nærmeste Natura 2000-område er der 2,3 km eller mere. Natu-
ra 2000 område nr. 113. (Habitatområde 97) omfatter Urup Dam, Brabæk Mose, 
Birkende Mose og Illermose. Den nordøstlige del omfatter Urup Dam mose, der 
er karakteriseret ved at mosen kun har et tyndt tørvelag og en meget kalkrig jord-
bund. Det betyder der er udviklet store arealer med mosetypen rigkær.  
 
Som led i moniteringsplanen er der etableret en overvågningsboring ved Urup 
/Dam (DGU nr. 146.3999, som er filtersat i 15 – 17 m.u.t. og 32 – 34 m.u.t. i et 
terrænnært sandlag og i Urup-magasinet (KS3) 
Boringen skal anvendes til overvågning af grundvandsvandspejlet i de to lag, og 
har givet oplysninger om geologien på stedet. 
  
Moniteringsprogrammet omfatter desuden monitering terrænnært ved pejling af 
eksisterende boringer. 
Pejlingerne i boringerne suppleres evt. med NOVANA data fra 4 vandstandsrør i 
Urup Dam, hvor er kontinuert skal måles vandstand. 
 
Øvrige Natura 2000-områder m.v. 
Afstanden fra prøveboringen til andre habitatområder, som Storebælt sydøst for 
Kerteminde, eller Natura 2000-området N110 ”Odense Fjord” -  som omfatter EF-
fuglebeskyttelses område F75 og EF-habitatområde H94, er 10 km eller derover. 
Kerteminde Kommune vurderer derfor, at der ikke vil være nogen påvirkning dis-
se internationale naturbeskyttelsesområder eller de arter områderne er udpeget 
for at beskytte. 
 
Bilag IV-arter 
Der er ikke registreret arter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, i områ-
det. Det vurderes, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse af plantearter 
eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der er omfattet af habitatdirekti-
vets bilag IV. 
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Side 14 af 15 Konklusion 
Kerteminde Kommune vurderer på grundlag af det iværksatte moniteringspro-
gram, med en undersøgelsesboring ved Urup Dam, pejling af vandstandsrør i 
Urup Dam samt flowmålinger i Skyllevandsrenden og Kauslunde Å, at der, at der 
vil være høj sikkerhed for at evt. negative påvirkninger af beskyttede naturområ-
der og vandløb samt Bilag IV arter opdages og kan afværges. 
 
 
5.6 Påvirkning i forhold til kulturhistoriske interesser 
 
Afstanden fra boringen til nærmeste fredede fortidsminde (i Kerteminde Kommu-
ne) er omkring 670 m. Etableringen af boringen vil derfor ikke være i konflikt med 
beskyttelsen af fortidsmindet. 
 
 
6. Forhold til vandforsyningsplan, vandplan og kommuneplan m.fl. 
 
Vandforsyningsplan 2014 – 2025 
Kommunen finder, at den endelige tilladelse til indvinding fra boring DGU nr. 
146.4132 og DGU nr. 146.4124 til brug for almen vandforsyning vil medføre be-
hov for revision eller udarbejdelse af tillæg af Kerteminde Kommunens Vandfor-
syningsplan 2014 – 2025. 
 
Vandplan for område nr.1.14 Storebælt 
Kommunen vurderer at indvindingen fra de to boringer ikke vil være i strid med 
Vandplan 1.14 Storebælt eller Kerteminde Kommunes vandhandleplan vedtaget i 
2015. 
 
Grundvandskortlægning og indsatsplan for beskyttelse af grundvand 
Statens grundvandskortlægning i Kerteminde Kommune har omfattet kortlæg-
ningsområderne ”Hindsholm”, Kerteminde” samt dele af ”Nyborg Vest Kortlæg-
ningsområde” 
 
Øvrige planer 
Kerteminde Kommune vurderer, at vandindvinding fra boringerne DGU nr. 
146.4132 og DGU nr. 146.4124 ikke er i strid med Kerteminde Kommunens spil-
devandsplan 2014 – 2017, med retningslinjerne i Region Syddanmarks Råstof-
plan 2008 – 2020 eller med den gældende kommuneplan 2013 – 2025. 
 
 
7. Udtalelser i sagen 
 
Nyborg Kommunes bemærkninger til sagen 
 
Nyborg Kommune har den 10. august 2020 udtalt: 
Kerteminde Forsyning har søgt om endelig indvindingstilladelse for boringerne 
DGU nr. 146.4124 og DGU nr. 146.4632 i Urupmagasinet, der er et dybt sand-
magasin ved Skovsbo. Magasinet ligger tæt på grænsen til Nyborg Kommune, 
som har både naturinteresser og vandindvindingsinteresser i området. 
 
Kerteminde Kommune, Kerteminde Forsyning, Nyborg Kommune og Kerteminde 
Forsynings rådgiver (Orbicon) har holdt flere møder om muligheder for etablering 
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Side 15 af 15 af og indvinding af vand fra de 2 kildepladser under samtidig hensyntagen til om-
rådets betydelige natur- og grundvandsinteresser.  
 
Kerteminde Forsyning er Kerteminde Kommunes største almene vandforsyning. 
Forsyningen har dispensation til at levere vand med et indhold på 0,8 µg desphe-
nyl-chloridazon pr. l (dvs. 8 gange den højst tilladelige værdi) indtil den 1. sep-
tember 2020. Det er derfor af væsentlig betydning for forsyningen og forbrugerne, 
at forsyningen kan levere vand af tilfredsstillende kvalitet og i tilstrækkelig mæng-
de. 
 
For at iagttage, om der sker påvirkning af natur- og grundvandsinteresserne, vil 
Kerteminde Forsyning foretage et omfattende overvågningsprogram af søer, mo-
ser, vandløb og grundvandsstand med en årlig vurdering af tilstand og udvikling i 
de samlede moniteringsdata, jf. afsnit 3, 5.2 og 5.4 i udkast til endelig vandind-
vindingstilladelse af 09.07.2020 fra Kerteminde Kommune. Overvågningspro-
grammet er fastlagt i samarbejde med Nyborg Kommune og omfatter både natur- 
og grundvandslokaliteter i Nyborg Kommune, der ikke har indvendinger mod, at 
tilladelsen gives. 
 
 
8. Offentliggørelse 
 
Tilladelsen offentliggøres på Kerteminde Kommunes hjemmeside den 12. august 
2020. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Lars Bo Holm-Andersen 
Biolog 
 
 
Bilag: 
 
Bilag 1 Oversigtskort 1:10.000 
Bilag 2 Oversigtskort 1:25.000 
Bilag 3 Ansøgning af 28.03.2019 om tilladelse til vandindvinding 
Bilag 4 ANMELDELSESSKEMA – screening for VVM-pligt dateret 29.03.2019 
Bilag 5 Udkast til moniteringsprogram fra Orbicon A/S - Version 3 - 25.05.2019 
 
 
Kopi til: 
 
dn@dn.dk (Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 Køben-
havn Ø) 
fbr@fbr.dk (Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 København K) 
post@sportsfiskerforbundet.dk (Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 
Bredsten) 
sesyd@sst.dk (Styrelsen for Patientsikkerhed Syddanmark, Nytorv 2, 6000 Kol-
ding)  
ira@nyborg.dk (Nyborg Kommune, Natur og Miljø, Torvet 1, 5800 Nyborg) 
as@sunkeark.dk (Anders Sunke – Kontaktperson til ny ejer af Skovsbo Gods) 
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