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Boretilladelse samt foreløbig indvindingstilladelse til ren- og 

prøvepumpning af ny supplerende boring på matr. nr. 31 Tunø By, 

Tunø for Stenkalvens Vandværk 

 
Ansøgning 

A. Højfeldt har på vegne af Stenkalvens Vandværk søgt om tilladelse til 

etablering af ny indvindingsboring på matr. nr. 31 Tunø By, Tunø som 

supplement til vandværkets indvindingsboring på samme matrikel samt 

om ren- og prøvepumpning. 

 

 

Afgørelse 

I medfør af Vandforsyningslovens § 20 og § 21 meddeles Stenkalvens 

Vandværk tilladelse til at etablere en ny boring på matr. nr. 31 Tunø By, 

Tunø samt efterfølgende foreløbig vandindvinding til ren- og prøve-

pumpning. 

 

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

 

1. Boringen skal udføres, ren- og prøvepumpes i overensstemmel-

se med ”Brøndborerbekendtgørelsen”, bekendtgørelse nr. 1260 

af 28.10.2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde 

på land, herunder at boringen skal udføres af en autoriseret 

brøndborer med A-bevis. 

 

2. Boringen placeres som ansøgt. Hvis borestedet flyttes i forhold 

til, hvad der er ansøgt om og godkendt i denne tilladelse skal 

kommunen kontaktes. Det ansøgte borested fremgår af bilag 1 

og 2. 

 

3. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 
24.11.2023. Hvis borearbejdet ikke er afsluttet inden fristens ud-

løb, betragtes godkendelsen som bortfaldet, og der skal ansø-

ges på ny. 

 

4. Odder Kommune, Miljø skal underrettes om borearbejdet senest 

en uge før arbejdet sættes i gang. 
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5. Det skal sikres, at de vejledende afstande i Dansk Ingeniørfor-

enings norm, DS 442, kan overholdes. 

 

6. Efter borearbejdets afslutning skal der foretages en ren- og prø-

vepumpning af boringen med henblik på at belyse anlæggets 

ydeevne samt eventuelle påvirkninger af nærliggende indvin-

dingsanlæg og natur. Boringen skal prøvepumpes med fuld 

ydelse, der svarer til den pumpeydelse, vandværket forventer at 

pumpe med i fremtiden. Boringen forventes at skulle yde 2 - 3 

m3/t. Boringen skal pejles kontinuerligt.  

 

7. Prøvepumpningen og pejling skal udføres på følgende måde: 

 pejling af rovandspejl i 3 - 5 dage inden pumpningen 

starter 

 pejling i prøvepumpningsperioden indtil vandstanden er 

stabil, dog min. en uge. 

 pejling i stigningsperioden indtil vandstanden er tilbage til 

udgangspunktet forventeligt 3 – 5 dage. 

 

8. Under prøvepumpningen forventes vandværkets eksisterende 

boring pejlet.  

Pejling i boringen skal ske løbende med logger eller som mini-

mum 2 gange dagligt før, under og efter prøvepumpningen.  

Pejlingerne skal dokumentere / registrere, om der sker uhen-

sigtsmæssig påvirkning på boringen forårsaget af den nye bo-

ring. Sker der en uhensigtsmæssig sænkning af vandspejlet i 

boringen, skal prøvepumpningen stoppes, og projektet revurde-

res.  

  

9. I medfør af vandforsyningslovens § 34 kan tilladelsen tilbagekal-

des uden erstatning, såfremt tilladelsen er givet på grundlag af 

urigtige oplysninger af væsentlig betydning, eller hvis vilkårene 

for tilladelsen tilsidesættes. 

 

10. Ansøger er erstatningspligtig efter reglerne i vandforsyningslo-

vens § 23 for skader, som forvoldes i bestående forhold ved for-

andring af grundvandsstanden i søer, vandløb m.v. under an-

læggets udførelse og drift. 

 

11. I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af Taksati-

onsmyndighederne. 

 

12. Med sin stillingtagen til den nye boring har Odder Kommune, 

Miljø foreløbig vurderet, at indvinding ikke forventes at påføre 

andre gener eller ulemper, og at den ikke i væsentlig omfang vil 

hindre bevarelsen af omgivelsernes kvalitet. 

 

13. Hvis denne antagelse skulle vise sig fejlagtig efter de yderligere 

oplysninger, som i givet fald kommer frem ved behandling af an-

søgning om endelig indvindingstilladelse, kan dette medføre 

ændringer i tilladelsen, eller at tilladelsen i særlige tilfælde helt 

nægtes. 
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14. Giver boringen ikke det ønskede resultat, skal den sløjfes senest 

1 år efter udførelsen jævnfør vandforsyningslovens § 36. I hen-

hold til Vandforsyningslovens § 76 kan afgørelsen ikke påklages 

til højere administrativ myndighed. Sløjfning skal foretages af 

brøndborer, der opfylder krav til uddannelse, jf. §4 i Bekendtgø-

relse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 

 

15. Såfremt prøvepumpningen og vandanalyser viser tilfredsstillen-

de resultat, skal der senest 6 mdr. efter boringen er udført, frem-

sendes en ansøgning om endelig vandindvindingstilladelse til 

boringen. Ansøgningen skal bla. indeholde borerapport, notat / 

rapport med resultater fra prøvepumpningen samt en vandana-

lyse af typen boringskontrol jf. bilag 3, der viser at vandet kan 

overholde kvalitetskravene til drikkevand.  

 

16. Kopi af indgået aftale mellem Stenkalvens Vandværk og ejer af 

matriklen fremsendes til Odder Kommune, Miljø. 

 

 
Udledning af oppumpet vand 

Udledning af oppumpet vand i forbindelse med ren- og prøvepumpnin-

gen skal overholde følgende vilkår efter Miljøbeskyttelseslovens § 28: 

 

 Det skal sikres, at vand fra ren- og prøvepumpningen nedsiver 

på jordoverfladen og ikke afstrømmer direkte til havet. 

 Ren- og prøvepumpningen må ikke give anledning til gener på 

naboarealer. Odder Kommune skal have besked om, hvornår 

prøvepumpningen / udledningen går i gang. 

  

 

Oplysninger i sagen 

Stenkalvens Vandværk ønsker en ny boring for at sikre forsyningssik-

kerheden til forbrugerne. Vandværkets tilladte årlige indvindingsmæng-

de ændres ikke. Der forventes en fremtidig ydelse fra boringen på ca. 2 

- 3 m3/t, og indvindingen mellem vandværkets 2 boringer fordeles så 

vidt muligt ligeligt.  

 

Boringen planlægges udført på matrikel nr. 31 Tunø By, Tunø. Boringen 

forventes udført til ca. 16 m u.t. og filtersættes i henhold til de faktiske 

forhold. 

 

Prøvepumpningen forventes udledt gennem PVC-rør med huller, så 

vandet iltes. Vandet ledes ud på terrænet nordøst for eksisterende bo-

ring, hvor der er bevoksning / mark. 

 

Ejeren af området er indforstået med, at boringen etableres på matrik-

len.  

 

Odder Kommune har modtaget ansøgning af 20.09.2022 incl. VVM-

screeningsskema. 
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Vandforsyningsplan 

Stenkalvens Vandværk skal jævnfør Vandforsyningsplan 2016 øge for-

syningssikkerheden, da vandværket kun har en boring. 

 
Placering af ny boring 

Borestedet er beliggende på matr. nr. 31 Tunø By, Tunø, hvor vand-

værksbygning og den anden boring ligger. Matriklen ejes af Robert 

Heitmann.  

 

Borestedet ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og inden for Tunø-

fredningen. A. Højfeldt har sendt dispensationsansøgning til Kystdirek-

toratet.  

 
Geologiske og hydrologiske forhold 

Magasinet på det ønskede borested vurderes at udgøres af smelte-

vandssand. Det beskyttende lerlag over magasinet vurderes at være ca. 

5 m tykt. På baggrund af afstanden mellem boringerne, forventes van-

det fra den nye boring at have samme vandkvalitet, som eksisterende 

boring, hvor alle parametre ligger under grænseværdien. 

 

Der er 5 beskyttede søer mellem 300 – 530 m nord / nordøst for bore-

stedet. Der er mose ca. 400 m øst for borestedet, og overdrev ca. 40 m 

vest for borestedet. Der er ingen målsatte vandløb nær borestedet. 

  

Indsatsområde 

Borestedet ligger i område med drikkevandsinteresser (OD), og er ud-

peget som følsomt indvindingsområde og indsatsområde. Der vil på et 

senere tidspunkt blive udarbejdet en indsatsplan for Stenkalvens Vand-

værk. 
 

Beskyttelsesområde 

I den endelige vandindvindingstilladelse vil der blive stillet vilkår om, at 

der i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 22 fastlægges et beskyttel-

sesområde omkring indvindingsboringen begrænset af en cirkel med 

centrum i boringen og en radius på 300 m. Inden for dette område for-

bydes det fremtidigt at indrette nedsivningsanlæg eller andre anlæg, der 

ved udledning kan forurene grundvandet. For nedsivningsanlæg, der 

alene tjener til afledning af tagvand, fastlægges en beskyttelseszone 

med en radius på 25 m omkring boringen.  

Aftale om grundvandsbeskyttelse inden for BNBO pågår. 

 
VVM-screening 

Odder Kommune vurderer, at indvindingen ikke vil påføre andre  

væsentlige gener eller ulemper, og at den heller ikke i væsentligt 

omfang vil hindre bevarelsen af omgivelsernes kvalitet jf. afgørelse om  

at anlægget ikke er VVM-pligtigt af 24.11.2022, idet anlægget ikke  

vurderes at have væsentlig påvirkninger på miljøet. 

 
Det ansøgte er endvidere omfattet af §§ 7 og 8 i habitatbekendtgørel-
sen ”Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter”, nr. 2091 af 
12.11.2021. Der skal derfor foretages en vurdering af om indvindingen 
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af grundvand i sig selv, eller i forbindelse med andre grundvandsindvin-
dinger, kan påvirke et Natura 2000 område eller bilag IV-arter væsent-
ligt. 
 
Nærmeste Natura 2000 område er EF-fuglebeskyttelsesområde ved 
Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, som ligger ca. 7 km sydvest 
for Stenkalvens Vandværk. 
Odder Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke påvirker Natura 2000 
området eller bilag IV-arter væsentligt, jf. afgørelse om at anlægget ikke 

er VVM-pligtigt af 24.11.2022. 

 
Styrelsen for Patientsikkerhed 

Styrelsen for Patientsikkerhed er ikke blevet hørt i forbindelse med sa-

gens behandling. Hvis boringen senere skal udbygges som indvin-

dingsboring vil styrelsen blive hørt. 

 

 
Offentliggørelse af ansøgningen 

Boretilladelsen og den foreløbige vandindvindingstilladelse til prøve-

pumpning offentliggøres på kommunens hjemmeside.  

  

 

Klagevejledning 

Vandforsyningsloven  

I henhold til § 75 i vandforsyningsloven, nr. 602 af 10.05.2022 kan  

afgørelsen inden 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 

Afgørelsen kan påklages af ansøgeren, Danmarks Naturfredningsfor- 

ening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet og af enhver med 

individuel væsentlig interesse i sagen. 

 

Miljøbeskyttelsesloven 

I henhold til § 91 i miljøbeskyttelsesloven, nr. 100 af 19.01.2022 kan  

afgørelsen inden 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 

Afgørelsen kan påklages af landsdækkende foreninger og organisatio- 

ner i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. Miljø- 

beskyttelseslovens §§ 99 og 100, og af lokale foreninger og organisati- 

oner, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser  

som formål, og som har meddelt Odder Kommune, at de ønsker under- 

retning om afgørelsen. 

 

Jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen indbringes for domsto-

lene. Dette skal ske inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt. 

 

 

 
Klagevejledning 

Klage over denne afgørelse, kan indgives til Miljø- og Fødevareklage-

nævnet via Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk. 

Der logges på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til 

den myndighed, der har truffet afgørelsen – det vil sige Odder Kommu-

ne. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odder Kommune i 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr på 900 kr. for 

almindelige borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og 

offentlige myndigheder. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en kla-

ge, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde 

til det. Hvis der ønskes fritagelse for at bruge Klageportalen, skal der 

sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgø-

relse i sagen – det vil sige Odder Kommune. Odder Kommune videre-

sender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som 

træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

 
For yderligere information om Miljø- og Fødevareklagenævnet henvises 
til hjemmesiden (www.naevneneshus.dk ) 

 

Klagefristen er den 22.12.2022. 

 

Afgørelsen vil blive annonceret på kommunens hjemmeside   

www.odder.dk.  

  

De vil straks få besked, hvis der modtages en klage ligesom De får be-

sked, hvis der ingen klage er modtaget ved klagefristens udløb. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

  
Birgit Damgaard Kristensen 

Teknik & Miljø 

Ingeniør 

 

 

Kopi: 

Miljøstyrelsen, e-mail: njl@mst.dk  

Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: odder@dn.dk  

Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dn@dn.dk  

Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: oestjyl-

land@sportsfiskerforbundet.dk og post@sportsfiskerforbundet.dk  

Forbrugerrådet, e-mail: fbr@fbr.dk 

Ejeren af matr. nr. 31 Tunø By, Tunø 

A.Højfeldt, att.: Gunnar Olsen, e-mail: go@a-hoejfeldt.dk  

 

 

Bilag: 

Bilag 1: Oversigtskort, 1:25.000 

Bilag 2: Detailkort, 1:10.000 

Bilag 3: Boringskontrol 

  

 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.odder.dk/
mailto:njl@mst.dk
mailto:odder@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:fbr@fbr.dk
mailto:go@a-hoejfeldt.dk






 

Dokumentnr.: D2022-106086  side 1 

Bilag 3 Boringskontrol 
 

Coliforme bakterier 
Kimtal ved 22 0C 

Escherichia coli (E. coli)  

Temperatur 

pH 

Ledningevne 

NVOC 

Calcium 

Magnesium 

Natrium, total 

Kalium 

Ammonium 

Jern, total 

Mangan, total 

Bicarbonat 

Chlorid 

Sulfat 

Nitrat 

Nitrit 

Fluorid 

Phosphor, total 

Ilt 

Agg. kuldioxid 

Nikkel, total 

Arsen, total 

Barium, total 

Bor, total  

Cobolt, total 

Pesticider og nedbrydningsprodukter jf. bilag 2  

Andre organiske mikroforureninger 
Chlorphenoler (pentachlorphenol) 
Trifluoreddikesyre 
Materiale Monomerer (acrylamid, epichlorhydrin, vinylchlorid) 
Opløsningsmidler – chlorholdige (di-, og trichlormethan, 
dichlorethener, 1,2-dichlor-ethan, trichlorethen, trichlorethaner, 
tetrachlorethen og tetrachlorethaner)  
Olieprodukter (benzen) 
PAH-forbindelser (benz(a)pyren, fluoranthen, sum af 
benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen, 
indeno(1,2,3-cd)pyren) 
Perfluorerede akylsyreforbindelser (PFAS-forbindelser) 
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