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Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for vandindvinding fra 
boring DGU nr. 137.186 og boring DGU nr. 137.1334 på Svishave-
vej 61, 5330 Munkebo 

Kerteminde Kommune har i forbindelse med der blev givet en foreløbig ind-
vindingstilladelse til Svishavevej 61, 5330 Munkebo, matr. nr. 12d, Munkebo 
By, Munkebo meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt d. 4. juni 2015. 

Da projektet har ændret karakter i forbindelse med den endelige tilladelse til 
DGU nr. 137.1334 meddeles, revurderes anmeldeskemaet anvendt på da-
værende tidspunkt. Afgørelsen om ikke VVM-pligt af 4. juni 2015 blev med-
delt for et projekt kun omfattende den nye boring, DGU nr. 137.1334. Efter 
denne er etableret, er det vurderet at dens ydelse ikke er tilstrækkelig, hvor-
for ansøger i samråd med kommunen har vurderet, at tilladelsen udvides til 
indvinding fra to boringer, den gamle boring DGU nr. 137.186 og den nye 
boring DGU nr. 137.1334. 

Anmeldelsen er udført efter § 19 i Miljøvurderingsloven1.
Projektet er omfattet af lovens bilag 2, punkt 2 d) Dybdeboringer (som ikke 
er omfattet af bilag 1) iii) vandforsyningsboringer og punkt 10 m) Arbejder i 
forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, 
som ikke er omfattet af bilag 1. 

Afgørelse
Kerteminde Kommune har revurderet anmeldelsen efter kriterierne i lovens 
bilag 6, og på baggrund heraf vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet 
væsentligt, og derfor ikke er VVM-pligtig. Afgørelsen er truffet i henhold til 
lovens § 21.

Kerteminde Kommune har i afgørelsen bl.a. lagt vægt på:
- Afstanden til andre indvindingsboringer
- Der vil være en naturlig grundvandssænkning, når der indvindes, 

som vil være midlertidig. 
- Påvirkning af vandløb og beskyttet natur

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at 
projektet ikke skal gennem en VVM-proces, før øvrige myndigheder kan 
træffe afgørelse i sagen. Etableringen af projektet kan derfor forudsætte 
godkendelse efter anden lovgivning.

1 LBK nr 973 af 25/06/2020, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af pla-
ner og programmer og af konkrete projekter (VVM)
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Side 2 af 6Hvis projektet ændres skal der indsendes ny ansøgning for den pågældende 
ændring jf. lovens § 19 med henblik på at få afgjort om ændringen udløser 
VVM-pligt. 

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er 
meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 

Baggrund for afgørelsen
I forbindelse med fornyelse af tilladelse til indvinding fra boring DGU nr. 
137.186, ansøgt og meddelt i 2014, blev der vurderet, at den pågældende 
boring ikke gav en tilstrækkelig ydelse i forhold til behovet. Derfor blev der 
ansøgt om tilladelse til etablering af boring DGU nr. 137.1334, og der blev 
meddelt en foreløbig tilladelse d. 4. juni 2015, med forudsætning om en en-
delig tilladelse herefter. 

Der ændres ikke i indvindingens størrelse, jf. tilladelse meddelt i 2014. Der 
er ansøgt om indvinding på 5.500 m3/året til drypvanding af frugttræer. 

Boringen DGU nr. 137.186 er etableret i 1958 og er 30 meter dyb. Boringen 
er filtersat 21-23 m.u.t. 
Boringen DGU nr. 137.1334 er etableret i 2016 og er 25 meter dyb. Boringen 
er filtersat fra 13 til 25 m.u.t. 
Der er cirka 30 meters afstand mellem de to boringer. 

Boringerne er beliggende inden for områder for drikkevandsinteresser, og 
uden for nitratfølsomt indvindingsområde, indsatsområde, uden for indvin-
dingsopland til alment vandværk, uden for BNBO og uden for 300 m hygiej-
nisk zone omkring en almen vandforsyningsboring. 

Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter
Det er kommunens vurdering, at der ikke skal foretages nærmere konse-
kvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder eller arter 
beskyttet i henhold til habitatdirektivets bilag IV.
Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer 
og projekter vurderes at kunne påvirke Natura 2000-områder væsentligt eller 
kan påvirke yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Dette begrundes 
bl.a. ved:
Nærmeste Natura 2000-område er Odense Fjord ca. 2,8 km vest for borin-
gerne. 

Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres den 9. juni 2021 på kommunens hjemmeside, 
www.kerteminde.dk under ’ Aktuelle høringer og afgørelser’. 

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan i henhold til miljøvurderingslovens § 49 påklages 
til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er afgørelsens adres-
sat og enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sa-
gens udfald.
Klagefristen er den 7. juli 2021, 4 uger fra den dag afgørelsen er offentlig 
bekendtgjort på kommunens hjemmeside, uanset tidspunktet for eventuel 
individuel underretning.

http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/
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Side 3 af 6Søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter miljøvurderingsloven skal være an-
lagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er af-
gørelsen offentlig bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog fra bekendtgø-
relsestidspunktet.

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 af-
gørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Kla-
geportalen. 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 grunde til det. Be-
grundet anmodning om, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal sen-
des 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 domsto-
lene, før overtaksationskommissionens afgørelse foreligger.

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 elek-
tronisk overførsel til Klagenævnet.
Klagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden admini-
strativ 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.naevnenes-
hus.dk

Bilag
Kommunens screening
Ansøgningsmateriale om VVM-screening
Kortbilag vedlagt ansøgning

Venlig hilsen

Lillian Hauge
Miljøsagsbehandler

http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/
https://mfkn.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Side 4 af 6Kerteminde Kommunes VVM-screening

Vandindvinding fra boringerne DGU nr. 137.186 og DGU nr. 137.1334 på 
Svishavevej 61, 5330 Munkebo til vanding af frugttræer.

Notat til brug for screening
(Udvælgelseskriterier iht. Bilag 6 i lovbekendtgørelse om miljøvurde-
ring nr. 973 af 25. juni 2020)

Indledning til afgrænsning af ”projektet”
I forbindelse med indvinding af grundvand til boringerne DGU nr. 137.186 og 
137.1334 vil der være en grundvandssænkning.
Kommunens kommentarer til nedenstående punkter er indsat i kursiv de 
steder hvor det vurderes relevant. Hvis der ikke er skrevet kommentarer til et 
afsnit eller vedr. et ”projekt-punkt” er det fordi det er vurderet, at punktet ikke 
er relevant i det aktuelle afsnit. 

1. Projekters karakteristika

Projekters karakteristika skal især anskues i forhold til:
a) Hele projektets dimensioner og udformning

Der forventes at ske en grundvandssænkning, når der indvindes fra 
boringerne. Der estimeres et behov for at indvinde 5.500 m3/året. 
Det forventes, at der pumpes max 12 m3/t.

b) Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter
Der er ikke andre grundvandsindvindinger inden for en radius af 
1000 m, og derfor vurderes der ikke at være kumulative effekter ift. 
grundvandet. 

c) Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og bi-
odiversitet
Projektet vil medføre indvinding af 5.500 m3 grundvand om året. Det 
oppumpede grundvand anvendes til drypvanding af frugttræer på 
omkringliggende marker.

d) Affaldsproduktion
Der genereres ikke affald i forbindelse med projektet. 

e) Forurening og gener
Der er ikke registreret arealer kortlagt på vidensniveau 1 og videns-
niveau 2 inden for en afstand af 500 m fra boringen. 

f) Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for 
det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af kli-
maændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden.

g) Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller 
luftforurening)

2. Projekters placering
Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forven-
tes at blive berørt af projekter, skal tages i betragtning, navnlig:
a) Den eksisterende og godkendte arealanvendelse

Arealet er landzone.

http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/
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Side 5 af 6b) Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodi-
versitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapaci-
tet i området og dettes undergrund
Der er registreret drikkevandsinteresser i området. 
Der er registreret beskyttet natur i området. 

c) Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på føl-
gende områder:
i) vådområder, områder langs bredder, flodmundinger
ii) kystområder og havmiljøet
iii) bjerg- og skovområder
iv) naturreservater og -parker
v) områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Na-
tura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 
92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF
vi) områder, hvor det ikke lykkedes – eller med hensyn til hvilke det 
menes, at det ikke er lykkedes – at opfylde de miljøkvalitetsnormer, 
der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet
vii) tætbefolkede områder
viii) landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk 
betydning

Nærmeste naturbeskyttelsesområde er Odense Fjord cirka 2,8 km 
vest for boringerne. Naturområdet vurderes ikke at blive påvirket af 
projektet. 

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet
Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation 
til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under 
hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet 
der skal tages hensyn til:
a) Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geo-

grafisk område og antallet af personer, der forventes berørt)
b) Indvirkningens art
c) Indvirkningens grænseoverskridende karakter
d) Indvirkningens intensitet og kompleksitet
e) Indvirkningens sandsynlighed
f) Indvirkningens forventede indtræden, varighed og hyppighed og re-

versibilitet
g) Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af an-

dre eksisterende og/eller godkendte projekter. 
h) Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne. 

Ad a+b) Projektet ligger indenfor område med drikkevandsinteresser. 
Der er ikke andre indvindingsboringer i nærheden af projektet.

Ad c) Ikke grænseoverskridende. Lokalt

Ad d+e+f+h) Der forventes ikke gener ved indvindingen, der indvindes i 
sæson og den grundvandssænkning der sker, når der indvindes vil ikke 
skabe gener for andre. 

http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/
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Side 6 af 6Ad g) Der vurderes ikke at være andre projekter som medvirker til en ku-
mulativ effekt

Myndighedens kommentarer til ansøgningen
Anlægget er opført på bilag 2 punkt 10d) dybdeboringer (projekter som ikke 
er omfattet af bilag 1) iii) vandforsyningsboringer. Indvindingen vil primært 
ske i vækstsæsonen. 
Punkt 5: Ansøger har angivet at der ikke er behov for råstoffer i driftsfasen, 
kommunen vurderer dog at vandindvinding indebærer behov for vand i pro-
jektet. 

http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/




















Indvindingsboring

Arealer, der vandes

Signaturforklaring

Dato: 02-06-2021

Kortbilag - Boringers placering, Svishavevej 61, 5330 Munkebo

Lillian Hauge Skov Jensen
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