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Afgørelse om, at etablering af erstatningsboring, ikke er omfattet af krav om VVM-pligt  

 
Langeland Kommune har den 15. december 2021 modtaget en ansøgning f ra Langeland Forsyning 

A/S omhandlende etablering af  ny grundvandsboring til erstatning for boring med DGU-id 165.64. 

Boringen ønskes placeret på matr.nr. 5c Lejbølle By, Bøstrup, se f ig. 1 på side 3.   

Ansøger har samtidig indsendt ansøgning til afgørelse af , om etableringen er omfattet af  VVM-pligt. 

 
Vurdering 
Langeland Kommune har vurderet, at projektet er omfattet af  miljøvurderingsloven1, bilag 2 pkt. 2 litra 

d ”Dybdeboring, herunder vandforsyningsboringer” samt bilag 2 pkt. 10 litra m ”Arbejder i forbindelse 
med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand”. 

 

Projektet skal således som et minimum screenes ef ter LBK 1225. 
 

Det skal derfor igennem en screenings proces vurderes, om etableringen er omfattet af  krav om mil-

jøvurdering (VVM-pligt) inden, det kan tillades. Screeningen skal danne grundlag for en vurdering af , 

om projektet på baggrund af  dets art, d imensioner eller placering må antages at kunne få væsentlig 

indvirkning på miljøet. 

 

Langeland Kommune er kompetent myndighed, idet projektet ikke er omfattet af  bestemmelser i mil-

jøvurderingslovens kapitel 6, § 17 stk. 2-7 eller kapitel 2 i myndighedsbekendtgørelsen2 

 

Afgørelse 

Langeland Kommune har på baggrund af  screeningen vurderet, at det beskrevne ikke vil medføre en 

væsentlig indvirkning på miljøet og kommunen har truffet afgørelse om, at etablering af en ny bo-

ring ikke er VVM-pligtigt, dvs. der ikke er krav om miljøvurdering.  

Langeland Kommune har gennemgået de indsendte oplysninger og foretaget en vurdering i forhold til 

det omgivende miljø og fundet, at det ansøgte, ikke kan have væsentlige skadelige indvirkninger på 

miljøet. 

 

 

1 Bekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

 

2 Bekendtgørelse nr. 913 af 130/08/2019 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, program-

mer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)  
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Vurderingen er fortaget med baggrund i Langeland Forsynings oplysninger af  15. december 2020 og 

ef ter miljøvurderingslovens bilag 6. 

Langeland Kommune har ved vurderingen af , at projektet ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljø-

et og derved kan gennemføres uden miljøvurdering og tilladelse navnlig lagt vægt på:  

 

• at projektet ikke vil påvirke natura2000 områder  

• at projektet ikke vil påvirke egnede levesteder for arter opført på Habitatdirektivets bilag IV og 

at projektet derfor ikke vil skade bilag IV arter eller deres yngel- og eller rasteområder. 

• at projektet ikke vil påvirke beskyttet natur 

  

Afgørelsen er truf fet ef ter § 21 i miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af  planer og programmer 

og af  konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelse nr. 1225 af  25/10/2018). 

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse til at påbegynde projektet, men alene en afgørelse om, at 

etablering af  en ny boring ikke skal gennem en miljøvurdering, før Langeland Kommune kan træffe 

yderligere afgørelser om det ansøgte. 

 
Hvis projektet f remadrettet ændres eller udvides, er Langeland Forsyning forpligtet til at anmelde den 
påtænkte ændring jf . lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser VVM-pligt. 

 

Afgørelsen forventes of fentliggjort på Langeland Kommunes hjemmeside den 25. februar 2021 med 

mulighed for at indbringe klager over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 4 uger 

f ra annonceringsdatoen.  

 

Sagen har været i høringen ved myndigheder, der er vurderet til at kunne blive berørt af  projektet.  

 

Langeland Kommune har i forbindelse med sagen foretaget høring samtidig med høring om afgørelse 

ef ter Vandforsyningsloven - af  parter, der ef ter kommunens vurdering kan have en væsentlig, indivi-

duel interesse i sagens udfald. Der er ikke indkommet bemærkninger i perioden. 

 

Det ansøgte projekt, der ligger til grund for afgørelsen 
 
Langeland Vand ApS søger om tilladelse til at etablere en erstatningsboring for DGU nr. 165.64. Den 

nye boring skal på sigt indgå i daglige drif t og vandet skal anvendes til drikkevandsforsyning.  
Boringen ønskes placeret på matr.nr. 5c Lejbølle By, Bøstrup i en nordvestlige del af  marken, se f ig. 1 
med foto af  placering på næste side. 

 
Der har været forsøg på at renovere boring DGU 165.64 ved overboring, men da f ilteret i boringen 
sidder fast og det er for risikabelt at fortsætte overboringen er den sløjfet. 

.  
Langeland Vand ApS har brug for 10 boringer i Lejbølles kildefelt for at kunne forsyne alle med vand 
af  drikkevandskvalitet under Langelands Festivalen.  
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Fig.1: Ønske til placering af boring  
Den turkise polygon markerer ønsket placering af boring.  

 

Matriklen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Den ønskede placering er inden for 
indvindingsoplandet til Lejbølleværket. Erstatningsboringen ønskes ført til kalken, og udført som en 
åbenstående kalkboring, hvis det er muligt.  

 
Der er pt. potentielt tilknyttet 8 boringer til Lejbølleværket, som alle indvinder f ra kalkmagasinet, der 
ligger ca. 30 m under terræn. 

.  
Grundvandsstrømningen i kalken er jf . Statens grundvandskortlægning nordlig og nordøstlig. 
  

Lejbølleværket har tilladelse til at indvinde 750.000 m3/år. Der søges ikke om at øge indvindings-
mængden i nærværende ansøgning, men udelukkende om at etablere en erstatningsboring for DGU 
nr. 165.64.  

 
Langeland Vand ApS vurderer, at den samlede påvirkning med en erstatningsboring vil være uændret 
i forhold til påvirkning med den eksisterende boring.  

 
Ef ter endt borearbejde skal boringerne renpumpes.  
 

Øvrige bemærkninger 
Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der af  projektet ikke gennemføres en 
VVM redegørelse ef ter Lov om Miljøvurdering af  planer og programmer samt konkrete projekter 
(VVM).  

 
Vurderingen er gennemført med udgangspunkt i projektet som beskrevet i ansøgningen, og på bag-
grund af  de miljømæssige forudsætninger, der er gældende på afgørelsestidspunktet. 
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Klagevejledning 
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet ifølge planlovens §§ 58 og 59. Du 

kan kun klage over retlige spørgsmål. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald 
samt foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af  natur og miljø eller vare-
tagelse af  væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen. Klagen skal indsendes via Klage-

portalen, som f indes på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen skal være modtaget senest 4 uger f ra 
of fentliggørelsen.  

Når klagen er indgivet via Klageportalen, vurderer Langeland Kommune om klagen giver anledning til 

at ændre afgørelsen. Hvis Kommunen fastholder afgørelsen, sender vi relevante oplysninger i sagen 
videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Det er en forudsætning for at få behandlet klagen, at der indbetales et gebyr på 900 kr. for privatper-

soner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klage-
portalen. Hvis klageren får helt eller delvist medhold, refunderer Miljø- og Fødevareklagenævnet ge-
byret. 

Hvis du mener, du er berettiget til at blive f ritaget for at bruge Klageportalen, skal du kontakte Lange-
land Kommune. Om du f ritages, er Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse. 

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, men udnyttelse af  afgørelsen sker på eget 

ansvar, da klagenævnet kan ændre afgørelsen, jf . § 53. 
 
Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder f ra den er of fent liggjort eller, 

hvis sagen påklages, inden 6 måneder ef ter at den endelige administrative afgørelse foreligger, jf . § 
54. 
 

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte mig. 

 

Venlig hilsen 

 

 

Helle Madsen 

Teknik og Miljø 

 

 

Kopi til:  
 

• Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 

• RegionSyd, kontakt@rsyd.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, langeland@dn.dk  
• Dansk Botanisk Forening, fynskredsen@botaniskforening.dk  
• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 

• Friluftsrådet, sydfyn@friluftsrådet.dk 

- Parter iflg. partsliste 
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