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Side 2 af 91. Kerteminde Kommunes afgørelse

Kerteminde Kommune meddeler hermed ansøger endelig tilladelse til 
indvinding af grundvand fra boringerne DGU nr. 137.186 og 137.1334 til 
vanding af frugttræer.

Tilladelsen gives med hjemmel i vandforsyningslovens §§20-21 samt 
miljøbeskyttelseslovens § 22 og § 24. Tilladelsen gælder i 15 år. 

Vilkår og bestemmelser efter vandforsyningsloven fremgår af tilladelsens 
afsnit 2 og bestemmelser efter miljøbeskyttelsesloven af afsnit 3.3. 

Tilladelsen erstatter tidligere tilladelse til indvinding fra boring DGU nr. 
137.186 af 17. juli 2014 og foreløbig tilladelse til indvinding fra boring DGU 
nr. 137.1334 af 4. juni 2015.  

2. Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet med hjemmel i følgende lovgivning:

1. Vandforsyningsloven: Bekendtgørelse af lov om vandforsyning 
m.v., LBK nr 1450 af 05/10/2020

2. Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, BEK nr 470 af 
26/04/2019

3. Drikkevandsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om vandkvalitet og 
tilsyn med vandforsyningsanlæg, BEK nr 1070 af 28/10/2019

4. Miljøbeskyttelsesloven: Bekendtgørelse af lov om 
miljøbeskyttelse, LBK nr. 1218 af 25/11/2019

5. Bekendtgørelse om udførelse af sløjfning af boringer og brønde på 
land, BEK nr. 28/10/2013

3. Vilkår og bestemmelser

For tilladelsen gælder følgende vilkår og bestemmelser, der er fastsat i 
vandforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven og i bekendtgørelser til disse. 
Bestemmelserne kan ikke påklages. Det kan have konsekvenser for din 
tilladelse hvis ikke vilkår og bestemmelser følges.   

3.1 Vilkår 
1. Indvindingens formål er vanding af frugttræer på frilandsarealer 

fordelt på ca. 12 ha ejet eller lejet af ejeren på Svishavevej 61, 5330 
Munkebo. 

2. Tilladelsen gives til indvinding fra boring DGU nr. 137.186 og boring 
DGU nr. 137.1334, der er placeret på matrikel 12d, Munkebo By, 
Munkebo. Boringernes øvrige specifikationer fremgår af bilag 1. 
Placering af boringerne kan ses på bilag 2. 

3. Der må højst indvindes 5.500 m3/år og anlæggets samlede ydeevne 
må ikke overstige 12 m3/t. 

4. Indvindingstilladelsen meddeles for et tidsrum på 15 år. 
Tilladelsen udløber den 15. juni 2036. Hvis indvindingen til den tid 
fortsat ønskes, skal der inden tidsfristens udløb søges om fornyelse 
af tilladelsen.

5. Vandforbruget skal kontrolleres ved vandmåler og registreres.

http://www.kerteminde.dk/
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Side 3 af 96. Kvaliteten af vandet skal kontrolleres efter en forenklet kontrol. Efter 
de nugældende krav anbefaler Kerteminde Kommune, at der hver 
femte år foretages en forenklet kontrol, jf. bilag 3 i 
drikkevandsbekendtgørelsen. 

7. Boring DGU nr. 137.1334 skal udføres efter retningslinjerne i 
bekendtgørelse om udførelse af sløjfning af boringer og brønde på 
land, BEK nr. 28/10/2013 inden ibrugtagning.

3.2 Bestemmelser
1. Du skal indberette, hvor meget vand, du har indvundet. 

Vandforbruget for et kalenderår (1. januar til 31. december) skal 
indberettes til kommunen inden d. 1. februar det følgende år, jf. 
drikkevandsbekendtgørelsen.

2. Du skal endvidere kontrollere vandstanden i boringen mindst 4 
gange årligt i april, juni, juli og september måned ved at pejle 
boringens vandspejl i ro. Årets pejleresultater skal indberettes til 
kommunen inden 1. februar det følgende år. Pejlingerne skal 
foretages ved direkte nedstik. 

3. Vandindvindingsanlægget må ikke på væsentlig måde udbedres 
eller ændres uden tilladelse fra Kerteminde Kommune.

4. Du er erstatningspligtig for skader, der sker ved forandring af 
grundvandsstanden, når du bruget anlægget, jf. 
vandforsyningslovens § 23. 

5. Kerteminde Kommune kan tilbagekalde tilladelsen uden erstatning, 
hvis tilladelsen er givet på grundlag af urigtige oplysninger af 
væsentlig betydning, eller hvis vilkårene for tilladelsen tilsidesættes. 

3.3 Påbud efter miljøbeskyttelsesloven
1. Der skal etableres et fredningsbælte med en radius på 5 meter 

omkring boringen i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 24. 
2. Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes eller anvendes 

pesticider. Det er også forbudt at opbevare pesticider, tom 
emballage, gødning og andre stoffer, der kan forurene boringen eller 
grundvandet. 

4. Klagevejledning
4.1 Klage efter vandforsyningsloven

Afgørelser efter vandforsyningslovens § 20 kan påklages jf. § 75 i 
vandforsyningsloven. Jf. vandforsyningslovens § 80 kan kommunens 
afgørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens 
adressat, Sundhedsstyrelsen, visse organisationer samt enhver, der har en 
individuel væsentlig interesse i sagens udfald. 

Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen 
til den følgende hverdag. 

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 
bekendtgørelsestidspunktet. 

http://www.kerteminde.dk/
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Side 4 af 94.2 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 sagens udfald. 

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. I tilfælde hvor 
offentlig annoncering har fundet sted, regnes klagefristen fra 
offentliggørelsen, uanset tidspunktet for eventuel individuel underretning. 

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter miljøbeskyttelsesloven skal være 
anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt den pågældende. Er 
afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog fra 
bekendtgørelsestidspunktet. 

4.3 Indsendelse af klage

Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter 
den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld. 

Klage sker via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
https://mfkn.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og 
virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk med NEM-ID. 

Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet 
afgørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen. En klage oprettet gennem klageportalen pålægges et gebyr. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunden til det. 

Begrundet anmodning om, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal 
sendes til tilsynsmyndigheden, der har truffet afgørelse i sagen. 
Myndigheden videresender anmodningen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt en anmodning 
kan imødekommes. Spørgsmål, der kan prøves af 
taksationsmyndighederne, kan ikke indbringes for domstolene, før 
overtaksationskommissionens afgørelse foreligger. 

4.4 Klagegebyr

Det er en betingelse for klagenævnets behandling af en klage, at klager 
indbetaler et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for borgere og 1.800 
kr. for virksomheder og organisationer. Betaling af klagegebyr sker ved 
elektronisk overførsel 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

http://www.kerteminde.dk/
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Side 5 af 95. Underretning om afgørelse
Kopi af tilladelse er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening Kerteminde, kerteminde@dn.dk  
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk 
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og rådgivning Syd, 

sesyd@sst.dk 

6. Kommunens behandling af sagen
6.1 Ansøgningen
Kerteminde Kommune modtog den 28. januar 2015 ansøgning om tilladelse 
til etablering af ny boring. Der blev den 8. juni 2015 meddelt tilladelse til 
etablering af boring DGU nr. 137.1334 med en foreløbig 
indvindingstilladelse. Kerteminde Kommune modtog d. 26. maj 2016 en 
borerapport for boringen. 
Ansøger har efterfølgende fulgt op på hvornår der kunne forventes en 
endelig indvindingstilladelse. Denne meddeles her.

I ansøgningen har du ansøgt om tilladelse til indvinding af grundvand fra 
DGU nr. 137.1334 til vanding af frugttræer. I den foreløbige tilladelse blev 
der orienteret om vilkår, at den gamle boring med DGU nr. 137.186 skulle 
sløjfes. 
Grundet den manglende endelige indvindingstilladelse er der fortsat 
indvundet vand fra denne boring for at dække vandingsbehovet. Derudover 
blev det ved prøvepumpning af DGU nr. 137.1334 vurderet, at den ikke giver 
den forventede ydelse. 
Derfor har Kerteminde Kommune vurderet at der fortsat er et behov for 
vandindvinding fra boring DGU nr. 137.186, hvorfor den endelige tilladelse 
meddeles for begge boringer.    

6.2 Indvindingsanlægget
Boringerne DGU nr. 137.186 og 137.1334 ligger på matr. 12d, Munkebo By, 
Munkebo med ca. 30 meters afstand. 

Boring DGU nr. 137.186 er etableret d. 18. januar 1958 og 29,7 meter dyb. 
Boring DGU nr. 137.1334 er etableret d. 5. maj 2016 og 25 meter dyb.  

Der er i efteråret 2020 udtaget en forenklet kontrol af vandet i boringen med 
DGU nr. 137.186. 

6.3 Grundvandsinteresser
Boringerne er beliggende i områder med drikkevandsinteresser (OD) og 
uden for indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Der er ikke 
registreret andre aktive vandindvindingsboringer inden for ca. 1000 meters 
afstand af de to boringer på ejendommen. 

6.4 Forureningskilder
Der er ikke registreret jordforurening inden for 500 m af boringerne. 

Der er registreret nedsivningsanlæg på ejendommen samt 
naboejendommen, der er ca. 120 m til eksisterende nedsivningsanlæg for 

http://www.kerteminde.dk/
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Side 6 af 9Svishavevej 61. Afstanden fra eksisterende nedsivningsanlæg på 
naboejendommen Svishavevej 62 er ca. 80 m. 

Derudover er der også etableret et jordvarmeanlæg inden for 50 meter af 
boringerne, men over 5 meter, som er afstandskravet for ikke alment 
vandindvindingsanlæg.  

Grundvandets strømningsretning i området må ud fra tilgængelige 
potentialekort forventes at være nordlig eller nordøstlig.  Der stilles ikke krav 
om drikkevandskvalitet for vandet fra boringen, da det anvendes til 
drypvanding af træer og Kerteminde Kommune vurderer derfor, at af 
boringerne ikke indebærer et problem i forhold til påvirkning fra eksisterende 
nedsivningsanlæg for husspildevand.

6.5 Påvirkning af vandløb og søer
Efter kommunens vurdering vil den nye boring og vandindvindingen på 
5.500 m³ årligt ikke medføre negativ påvirkning af vandløb eller søer. 

Afstanden til nærmeste målsatte vandløb er over 1,4 km.
Afstanden til nærmest liggende § 3 sø er ca. 0,3 km. Der findes yderligere 6 
søer indenfor en afstand af 0,6 – 1 km. Ingen af søerne er målsatte.

6.6 Natura2000
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-
området N110 ”Odense Fjord” bestående af EF-fuglebeskyttelsesområde 
F75 og EF-habitatområde H94. Habitatområdet og fuglebeskyttelsesområdet 
dækker den vestlige del af Odense Fjord og afstanden til boringen er ca. 2,7 
km. 
 
Kerteminde Kommune vurderer, at den ansøgte boring og vandindvinding 
ikke vil påvirke Natura 2000-området eller de arter og naturtyper som 
områderne er udpeget for at beskytte.

Påvirkning af fjorden fra boringen og vandindvindingen må derfor anses for 
usandsynlig.

6.7 Beskyttet dige
Boring DGU nr. 137.186 er placeret i et beskyttet dige. Udpegningen er af 
det beskyttede dige er sket efter boringen er etableret. 
Derfor gøres der opmærksom på, at når boringen engang bliver overflødig 
og skal sløjfes skal der søges om dispensation ved kommunen, hvis 
sløjfningen medfører større indgreb i diget. 

6.8 Forhold til andre planer
Der gøres opmærksom på, at målsætninger i den til enhver tid gældende
kommuneplan, vandområdeplan, vandforsyningsplan og indsatsplaner er
gældende, og at vandindvindingen skal leve op til disse.

Derudover skal indvindingstilladelsen også betragtes i forhold til andre 
relevante sektorplaner og overordnede planer i kommunen, såsom 
råstofplan, vandhandleplan etc. 

http://www.kerteminde.dk/
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Side 7 af 96.9 VVM-screening
Anlæg til vandindvinding er omfattet af miljøvurderingslovens1 bilag 2, pkt. 
10m) arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel 
af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1. Derfor er indvindingsanlægget 
anmeldt efter § 19 i miljøvurderingsloven.
Kerteminde Kommune har vurderet, at indvindingen ikke er omfattet af krav 
om miljøvurdering. 
Se særskilt afgørelse offentliggjort på kommunens hjemmeside d. 9. juni 
2021. 

7. Offentliggørelse 
Den endelige indvindingstilladelse er d.d. blevet offentliggjort på kommunens 
hjemmeside. 

8. Bilag

Bilag 1: Beskrivelse af boringer
Bilag 2: Kortbilag

Venlig hilsen

Lillian Hauge
Miljøsagsbehandler

1 LBK nr 973 af 25/06/2020, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 

http://www.kerteminde.dk/
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Side 8 af 9Bilag 1
Jupiter ID 81708
DGU nr. 137.186 137.1334
Matr. nr. og ejerlav 12 d Munkebo By, 

Munkebo
12 d Munkebo By, 
Munkebo

Udført år 1958 2016
Terrænkote 4 3,06
Dybde 29,7 25
Forerør diameter (mm) 50-60 250
Filter diameter (mm) 2” 250
Filter fra m.u.t. 21 13
Filter til m.u.t. 23 25
Vandstand i ro m.u.t. 2,65 1,37

Ydelse (m3/t) 2 2,7
Sænkning (m) 8 m.u.t. 21,63

Prøvepumpning

Pumpetid 2 timer 4

http://www.kerteminde.dk/
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Side 9 af 9Bilag 2 
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