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5450 Otterup
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25. november 2020

Afgørelse om øget indvinding til prøvepumpning af kildepladsen ved
Pugholm/Norup
EnviDan har på vegne af Nordfyns Vandværk søgt om en forøgelse af
indvindingsmængden fra 33.000 m3 til 40.500 m3 på den midlertidige
vandinsvindingstilladelse af 18. november 2020 og 3. juni 2020. Formålet med
forøgelsen er grundet en længerevarende pumpetest af magasinet til bedre
estimering af trasmissitiviteten, magasintal og lækagekoefficient.
Nordfyns Vandværk ønsker at bibeholde de to pumper, der er monteret i
boringerne DGU nr. 128.224 og 128.225. Pumperne har en ydelse på 30 m3/t,
hvilket er årsagen til ansøgningen om øget indvinding.
Afgørelse
Med hjemmel i Vandforsyningsloven1 §20 meddeler Nordfyns Kommune tilladelse
til indvinde 65.000 m3 vand. Tilladelsen er gældende for boringerne DGU nr.
128.224 og 128.225 og er gyldig frem til den 3. juni 2021. Tilladelsen meddeles på
følgende vilkår:
Vilkår
Følgende vilkår 1 erstatter bestemmelsen om indvindingsmængdens størrelse og
ydelse nævnt i vilkår 1 af 18. november 2020 og vilkår 3 i foreløbig
vandindvindingstilladelse, tilladelse til at afprøve to boringer ved Norup og tilladelse
til bortledning af oppumpet vand af 3. juni 2020.
Øvrige vilkår i tilladelsen fra 3. juni 2020 er fortsat gældende under hensyntagen til
Vandforsyningslovens bestemmelser.
1. Der må indvindes 65.000 m3 vand til renpumpning, prøvepumpning og
pumpetest fra boringerne DGU nr. 128.224 og 128.225. Der må pumpes
med en pumpeydelse på maximalt 30 m3/t i hver boring.
Klagevejledning
Nordfyns Vandværk eller enhver med individuel væsentlig interesse i sagens
udfald kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over kommunens afgørelse efter
Vandforsyningslovens §75.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentlig bekendtgjort.
Du klager via Klageportalen som ligger på www.naevneneshus.dk. Her skal du vælge at
indgive klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageportalen findes også på
www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen videresendes automatisk gennem Klageportalen
til Nordfyns Kommune.
En klage er modtaget, når den er tilgængelig for Nordfyns Kommune i Klageportalen. Når
du klager skal privatpersoner betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer
betaler 1.800 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.
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En klage der kommer uden om Klageportalen skal Miljø- og Fødevareklagenævnet som
udgangspunkt afvise, hvis der ikke er særlige grunde.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet
ansøgning til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense eller
teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen sender ansøgningen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, som afgør om ansøgningen kan imødekommes.
En klage over tilladelsen vil ikke have opsættende virkning, da anlægget ikke kræver
bygge og anlægsarbejder jf. Vandforsyningsloven §78 stk.3.
Søgsmål
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden seks
måneder efter at afgørelsen er meddelt (Vandforsyningsloven §81).
Sagsbehandling
EnviDan har på vegne af Nordfyns Vandværk søgt om at få øget den midlertidige
vandindvindingstilladelse på kildepladsen ved Norup/ Pugholm med boringerne DGU nr.
128.224 og 128.225.
Den øgede vandmængde skal bruges til en 4 uger lang pumpetest på kildepladsen.
Formålet med pumpetesten er at bestemme hydrauliske parametre som
transmissitiviteten, magasintallet og lækagekoefficient. Under pumpetesten vil der pejles
og logges vandspejlsændringer i indvindingsmagasinet i omkringliggende boringer.
EnviDan vil også etablere to midlertidige B-boringer, der skal monitere responset i det
terrænnære grundvandsspejl under pumpetesten.
Vandmængder
Pumpetesten skal foregå over 4 uger med en pumpeydelse på 30 m3/t i hver boring. Den
mængde vand det drejer sig om er derfor 4*7*24t*2*30 m3/t = 40.320 m3.
Der er allerede brugt 22.000 m3 ved etableringen af boringerne, og derfor gives der
tilladelse til i alt en indvinding på 65.000 m3 vand frem til 3. juni 2020.
Afledningen af vandet
Afledningen af vandet er reguleret i foreløbig vandindvindingstilladelse, tilladelse til at
afprøve to boringer ved Norup og tilladelse til bortledning af oppumpet vand af 3. juni
2020.
Da pumpeydelsen er blevet sat op fra 45 m3/t til 2*30 m3/t har vandløbsafdeling
revurderet på kapaciteten i vandløbet og på målopfyldelsen. Kommunen vurderer at den
øgede vandmængde på 5 l/s, ikke vil hindre målopfyldelse i vandløbet og at vandløbet
har kapacitet til at aflede den øgede mængde vand.
B boringerne
B boringer kræver ikke tilladelser, men skal anmeldes til kommunen. Vejledning til
kravene kan findes i brøndborerbekendtgørelsen.
Kopi sendt til
Miljøstyrelsen mst@mst.dk
Forbrugerstyrelsen fbr@fbr.dk
Sportsfiskerforbundet post@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk Naturfredningsforening dnnordfyn-sager@dn.dk
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.
Venlig hilsen
Thomas Hammershøy Alnor
Miljøsagsbehandler
Direkte tlf. 51 32 42 73
talnor@nordfynskommune.dk
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