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Fornyelse af vandindvindingstilladelser 

 De fleste almene vandværker i kommunen skal have fornyet deres 
vandindvindingstilladelser i disse år. 

 

 Mange tilladelser er administrativt forlænget på grund af vandplanerne, 
som igen er udskudt. 

 

 Vi er kommet godt i gang med at forny vandindvindingstilladelserne, og vi 
forventer, at de fleste tilladelser er givet ved udgangen af indeværende år. 

 

 Vi har et spørgsmål til behandling ved Naturstyrelsen – om et 
vandforsyningsanlægs virke i undtagelsessituationer (mulighed for at 
pumpe ubehandlet råvand ud til forbrugerne) §16 stk. 12 i BEK 1451 af 11 
december 2007 om Vandindvinding og vandforsyning. 

 

 Der er fortsat en del vandværker, som ikke har ansøgt om fornyet 
tilladelse – det må I meget gerne gøre  



Fornyelse af vandindvindingstilladelser 

 Ansøgningsskema kan hentes på Sønderborg Kommunes hjemmeside: 
www.sonderborgkommune.dk 

 

 Klik på Borger      Natur og Miljø      Skemaer på natur og miljøområdet 

 

 Ansøgning udfyldes og sendes til kommunen på 
vand-jord@sonderborg.dk 
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Fornyelse af vandindvindingstilladelser 

 Tilladelse til indvinding er gyldig i 20 år 

 

 Der vil være et krav om maksimalt timeforbrug på råvandspumperne 

 Fastsættes på baggrund af sænkningsberegninger og om der er fare for 
påvirkning af nærliggende beskyttede vandløb eller beskyttede naturtyper 

 

 Krav om udledningstilladelse til udledning af skyllevand 

 Ansøgningsskema finde på kommunens hjemmeside 

 

 Krav om pejling af alle boringer én gang om året i august 

 



Fornyelse af vandindvindingstilladelser 

 Hvad ser vi bl.a. på når vi skal udarbejde en fornyet tilladelse? 

 Vandmængde 

 Vandkvalitet 

 Boringsbeskyttelse 

 Vandkemi 

 Bæredygtig/skånsom indvinding 

 

 



 Vandmængde 

 Øget/reduceret indvinding 

 Vandværkets indvinding de sidste 15-20 år 

 Behov (udviklingsområder) 

 Evt. VVM-screening, hvis øget indvinding 

 

 

 

 

Fornyelse af vandindvindingstilladelser 



 



 

 Vandkvalitet 

 Overskridelser af drikkevandskriterierne ved afgang vandværk og på 
ledningsnettet. 

 Vi anmoder embedslægerne om en udtalelse  

 

 Boringsbeskyttelse 

 10 m fredningsbælte 

 25 m beskyttelseszone 

 Boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) 

 

 Vandkemi 

 Vandtype 

 Ses der stigende koncentrationer af forskellige parametre? 

 

 

 



Bæredygtig/skånsom indvinding 

 Hvis der ses forandringer i vandkemi, anbefaler vi at der optimeres på 
driften af råvandspumperne, så kraftige sænkninger af grundvandsspejl 
kan undgås. 

 

 Ved at sænke ydelsen og forlænge indvindingens varighed får man et 
mindre sug omkring boringer. 

 

 Et mindre sug giver en lavere risiko for at grundvandet bliver 
overfladepåvirket. 

 

 Fordel indvindingen og udnyt rentvandstankens kapacitet. 

 


