
 

 

Ansøgning om etablering af ny boring, samt midlertidig vandindvinding 

 

Langeland Vand ApS søger om tilladelse til at etablere en erstatningsboring for DGU nr. 165.64. Den nye 

boring skal på sigt indgå i vores daglige drift og vandet skal anvendes til drikkevandsforsyning. 

 

Boringen ønskes placeret på matr. nr. 5c Lejbølle By, Bøstrup, nord for Lejbølleværket, se bilag 1. 

 

Vi søger tilladelse efter §§ 20 og 21 i Vandforsyningsloven. 

 

Vi har forsøgt at renovere boring DGU 165.64 ved overboring. Det er ikke lykkedes, fordi filteret i boringen 

sidder fast. Hvis vi fortsætter overboringen, kan vi risikere at splintre filteret og så vil det højest sandsynligt 

ende ude i kalkformationen. Det vil give dårligere vandtilstrømning til en renoveret boring. 

 

Grundvandsressourcen 

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 andre boringer til Lejbølleværket, som alle indvinder fra kalkmagasinet, der 

ligger ca. 30 m under terræn. To boringer mangler stadig idriftsættelse efter renovering. 

 

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 indvindingsmængden, 

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 tidligere boring. 

 

Langeland Vand ApS har brug for 10 boringer i Lejbølles kildefelt for at kunne forsyne alle med vand af 

drikkevandskvalitet under Langelands Festivalen. 

Forureningsarealer 

Omkring det ønskede borested er der 4 V1-kortlagte forureningsarealer. Fordi de kun er kortlagt på 

vidensniveau 1, er det uvist om der er forurening i grundvandet. Der er kun taget udgangspunkt i de 

kortlægninger, der ligger tættest på ønsket placering. 
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Lejbølleværket indvinder vand fra kalken. Det betyder at en mulig 

forurening skal være så kraftig, at den vil finde vej ca. 30 m under terræn, inden den forurener grundvandet. 

Og de 30 meter består hovedsageligt af moræneler.  

 

Ifølge lokalkendskabet hos ansatte hos Langeland Forsyning, har der været opbevaret vejsalt på 

materielgården. Vi vurderer, at det nok er den lokalitet, hvor der er størst risiko for en forurening i 

grundvandet i kalken. 

 

Matr. nr V1/V2 Afstand  

1a Korsebølle, 

Tranekær 

V1 600 m mod syd-sydvest Containerplads og modtagestation 

Drift at affaldsbehandlingsanlæg 

Gods med olietank 

8h og 7p Lejbølle By, 

Bøstrup 

V1 1.000 m mod øst Tidl. skydebane 

5d Lejbølle By, Bøstrup V1 350 m mod nordøst Materielgård 

7k Lejbølle By, Bøstrup V1 420 m mod nord Maskinfabrik 
Tabel 1. Liste over de fire V1-kortlagte arealer, der er omkring det ønskede borested. 

 

Påvirkning af vandløb, Natura 2000, beskyttede arter og beskyttet natur 

Der ligger to beskyttede moser nordvest og sydvest for den ønskede boringsplacering. Der er mellem 275 og 

640 m til moserne. 

 

560 m mod øst ligger et beskyttet vandløb. Alle tre beskyttede naturtyper er blevet påvirket af indvindingen 

fra boring DGU nr. 165.64. Det vurderes at denne påvirkning er uændret med en ny boring, fordi placeringen 

er stort den samme. Derudover er kalken overlejret at ca. 30 m ler, og det vurderes derfor at der ikke er 

hydraulisk kontakt mellem vandløb/moser og kalkmagasinet. Slutteligt så øges indvindingsmængden ikke i 

området. 

 

Der er 5 km til nærmeste habitat område, Centrale Storebælt og Vresen. Det vurderes, at indvindingens 

påvirkning af habitatområdet ikke kan måles. 

 

Råstofområde 

Region Syddanmark har ikke udpeget interesse- eller graveområder på Langeland. 

 

Anbefalede afstandskrav jf. DS 442 

DS 442 har opstillet vejledende afstande mellem indvindingsanlæg for almene vandforsyningsanlæg og 

forureningskilder. 

 

Ved at flytte boringen nord for Lejbølleværket kan vi ikke opfylde afstandskravet til spildevandsledninger. 

 

Der er etableret en tryksat spildevandsledning, der kun fører spildevandet fra toilet og håndvask fra 

Lejbølleværket. Det vil sige, at det er meget små mængder spildevand, der løber i ledningen. Ledningen er 

etableret i 2012. Vi vurderer, at ledningen er helt tæt.  

 



 

Udledning af vand 

Når boringen er udført, er det nødvendigt at renpumpe boringen. Renpumpningen er nødvendig af hensyn til 

vandkvaliteten. Hvis ikke den renpumpes tilstrækkeligt, vil vandet indeholde bakterier. 

 

Renpumpningen forventes at strække sig over 2-4 uger. Der vil i den periode blive pumpet kontinuerligt over 

døgnet. Vi forventer, at der vil blive pumpet op til 30 m3 i timen. Det første vand, der pumpes op, vil 

forventeligt være hvidt af kalk. Vi vil forsøge at lave aftale med lodsejer af nabomatriklen om, at vi må lede 

vandet ud på hans mark, indtil det er klart. Når det er klart, vil vi lægge en slange syd på til den brønd, der 

forbinder udløb fra Lejbølleværkets okkertank med markdræn. Se bilag 2. 

 

Det kan blive nødvendigt at anvende boremudder under borearbejdet. Hvis det anvendes, vil det første vand, 

der pumpes op ligeledes blive ledt til marken, hvis vi kan få en aftale med lodsejer. 

 

Udførelse 

Det bliver PC Drill, der udfører borearbejdet. Vi håber at kunne komme i gang i starten af marts 2021. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Trine Mehlsen 

Langeland Forsyning A/S 



 

Bilag 1: ønske til placering af boring 

Den turkise polygon markerer området, hvor vi ønsker at placere boringen. 

 



 

 

Bilag 2: udledning af vand 

Gul prik markerer brønd 

 


