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Tilladelse til renovering af fire indvindingsboringer tilhørende Lejbølleværket 

 

Tilladelse 
 
Langeland Kommune giver hermed Langeland Forsyning A/S tilladelse til at renovere fire 
indvindingsboringer (DGU nr. 164.64, 165.95, 165.96 og 165.358). Boringerne tilhører 
Lejbølleværket som ejes af Langeland Forsyning A/S. Tilladelsen meddeles i henhold til 
vandforsyningsloven § 211. 

 

Gyldighed 

 

Renoveringsforløbet ønskes at starte op september 2020 og være færdiggjort ultimo oktober 

2020. Der skal søges om ny tilladelse, såfremt renoveringen ikke er gennemført ultimo 

december 2020. 

 

Vilkår 

 

1. Tilladelsen gives til renovering af fire indvindingsboringer tilhørende Lejbølleværket, og 

gælder for følgende fire boringer: 

 

- Boring DGU nr. 165.64, lokaliseret på matr. Nr. 12e, Lejbølle By, Bøstrup 

- Boring DGU nr. 165.95, lokaliseret på matr. Nr. 1a, Næstebølle By, Bøstrup 

- Boring DGU nr. 165.96, lokaliseret på matr. Nr. 7a, Næstebølle By, Bøstrup 

- Boring DGU nr. 165.358, lokaliseret på matr. Nr. 5b, Lejbølle By, Bøstrup 

 

2. Boringernes placeringer må ikke ændres.  

 

3. Renovering af boringerne skal følge gældende bestemmelser fastsat i 

Boringsbekendtgørelsen 2.  

 

1 Vandforsyningsloven, Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. LBK nr. 118 af 22/02/2018 
2 Boringsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, BEK 

nr. 1260 af 28/10/2013 
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4. Borearbejdet skal udføres af en uddannet brøndborer med A-bevis, jf. § 4 i 

Boringsbekendtgørelsen.  

 

5. Boringerne skal mærkes med et DGU.nr. Oplysninger om indretning og etablering af den 

enkelte boring skal indberettes til GEUS i henhold til Boringsbekendtgørelsen kapitel 5. 

Kopi af dette fremsendes til Langeland Kommune.  

 

6. Borearbejdet skal udføres således at boringerne ikke medfører en risiko for forurening af 

grundvandet. Hvis der konstateres en mistanke om forurening af jord eller grundvand, 

skal Langeland Kommune underrettes derom, jf. Miljøbeskyttelsesloven § 213.  

 

7. Der skal foreligge skriftlige aftaler om bortledning af vandet fra ren- og 

prøvepumpningen fra alle boringerne før arbejdet iværksættes. 

 

8. Der må maksimalt oppumpes 30 m3/time fra hver enkelt boring. 

 

9. Efter boringernes genetablering skal der udtages en vandanalyse af hver boring. 

Vandanalysen skal indeholde analyser over følgende mikrobiologiske parametre: E. coli 

bakterier, coliforme bakterier, kimtal ved 37 grader og kimtal ved 22 grader. 

  

10. Langeland Forsyning A/S er erstatningspligtig, hvis anlægget under udførelse og drift 

skader eksisterende vandindvindingsanlæg, vandløb, søer, m.v. j. f. 

vandforsyningsloven § 23. I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmål af 

taksaktionsmyndighederne. 

 

Ansøgningen 

Langeland Forsyning har d. 14. maj 2020 ansøgt om tilladelse til renovering af tre 

indvindingsboringer tilhørende Lejbølleværket. Ansøgningen er efterfølgende d. 10. juni 2020 

blevet revideret til at inkluderer fire indvindingsboringer, alle tilknyttet Lejbølleværket. 

Boringerne ønskes renoveret grundet deres nuværende stand og for at sikre en stabil 

vandindvinding fra dem fremover.  

 

Vandforsyningsloven § 26 

Langeland Kommune vurderer at tilladelse til bortledning ikke er nødvendig, da det er vurderet 

at projektet vil bortlede mindre end 100.000 m3 grundvand, varer i mindre end 2 år og er 

lokaliseret mere end 300 m til nærmeste vandværksboring.  

 

Afgørelse om VVM-pligt 

Lejbølleværkets indvindingstilladelse og vilkår fastsat deri ændres ikke. VVM-myndigheden i 

Langeland Kommune har truffet en afgørelse om at projektet ikke er omfattet af VVM-

 

3 Miljøbeskyttelsesloven, Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1218 af 25/11/2019 
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redegørelsens bilag 1 eller bilag 24. Afgørelsen om VVM-pligt kan ses på Langeland Kommunes 

hjemmeside. 

 

Udtalelser og partshøring 

Udkast til tilladelsen er den 16/7 2020 sendt i partshøring hos: 

 

Christina Regitze Kaas Knuth 

LANGELAND VAND ApS 

Christian Lystrup Christensen 

Jørn Ekholm Jensen 

 

Udover en sproglig bemærkning omhandlende tilladelsens gyldighed i udkastet til tilladelsen, 

som nu er blevet rettet, er der ikke kommet yderligere bemærkninger.  

 

Tilladelsens offentliggørelse 

Tilladelsen annonceres den 30. juli 2020 på Langeland Kommunes hjemmeside. 

Klagevejledning 

I henhold til vandforsyningslovens § 75 kan afgørelsen inden 4 uger fra ovenstående 

annonceringsdato påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i 

sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedmål har 

beskyttelse af natur og miljø, eller som varetager væsentlige brugerinteresser inden for 

arealanvendelsen.  

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du 

klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.  

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 

www.virk.dk som du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 

myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 

myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. Du betaler 

gebyret med betalingskort i Klageportalen.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 

Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 

Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet 

afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og 

Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  

 

Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen fra den offentlige bekendtgørelse. 

 

Hvis der indkommer klager, vil Langeland Kommune give ansøger besked derom.  

Afgørelsen kan indbringes for domstolene indenfor 6 måneder fra annonceringsdatoen.  

 

4 Miljøvurderingsloven, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM). LBK nr. 973 af 25/06/2020 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Langeland Kommune gør opmærksom på at der i medfør af forvaltningsloven er ret til 

aktindsigt.  
 
 
Med venlig hilsen  
 
Sidsel Skeller Kristoffersen 
 
E-mail: siskkr@langelandkommune.dk  

Direkte tlf.: 63 51 60 51 

 

Kopi af tilladelsen sendes til: 

 

• Danmarks Naturfredningsforening, afdeling Langeland langeland@dn.dk 

• Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 

• Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 

• Forbrugerrådet fbr@fbr.dk 
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