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Fornyelse af Understed Vandværks indvindingstilladelse

Understed Vandværk har en indvindindingstilladelse fra 2017, der løber indtil 1. 

december 2047. Vandværket fik her tilladelse til at indvinde 35.000 m3 grundvand pr. år 

fra deres kildeplads. Vandværket har ansøgt om at få reduceret den tilladte 

indvindingsmængde til 20.000 m3 grundvand pr. år, da der siden 2017 er sket et fald i 

forbruget. Faldet skyldes lukningen af et kvægbrug og en minkfarm, der har været 

storforbrugere af vand til deres erhverv. 

I medfør af § 20 i vandforsyningsloven giver Frederikshavn Kommune herved 

Understed Vandværk tilladelse til, at indvinde 20.000 m3 grundvand pr. år fra den 

eksisterende kildeplads. 

Tilladelsen gælder til 01-12-2052.

Frederikshavn Kommune har endvidere truffet afgørelse om, at fornyelse af 

indvindingstilladelsen ikke udløser krav om miljøvurdering.

Figur 1: Understed Vandværk og kildeplads, med de to boringer DGU nr. 11.270 og 11.946
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Indvindingens formål At forsyne brugerne i Understed Vandværks

forsyningsområde med rent drikkevand. 

Forsyningsområdet fremgår af 

”Vandforsyningsplan Frederikshavn Kommune 

2009-2019”.

Indvindingens placering Grundvandet indvindes pt. fra to boringer på den 

eksisterende kildeplads, se Figur 1.

Vandværket er beliggende på matr. 1i, Den 

sydvestlige Del, Understed.

Boringerne, DGU 11.270 og 11.946 er 

beliggende på matr. 8z, Den sydvestlige Del, 

Understed. Vandværket ejer grunden, hvor 

vandværket er placeret. Boringerne ligger på 

privat grund.

Ledningsanlæg og boringer, inkl. fredningsbælte, 

bør tinglyses ret til uforstyrret beliggenhed, 

adgang og vedligeholdelse.

Fredningsbælter I medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 24 

fastsættes et fredningsbælte med 10 meter 

radius omkring boringerne. Inden for 

fredningsbæltet må der ikke gødes, bruges gifte 

eller bekæmpelsesmidler, eller i øvrigt anbringes 

eller bruges stoffer, der kan forurene

grundvandet. 

Anlæggets indretning Anlægget skal være udformet i 

overensstemmelse med 

Brøndborerbekendtgørelsen 

og Dansk Ingeniørforenings norm for almene 

vandforsyningsanlæg DS 442:1988.

Specielt lægges vægt på boringens afslutning og 

overbygning. Afslutningen skal 

være udført med tæt forsegling og overbygningen 

skal bl.a. kunne aflåses. Boringerne skal være 

skiltet med tydeligt DGU nummer.

Vandet behandles ved iltning i to trykfiltre og

ledes til rentvandstank inden udpumpning til 

forbrugerne. Den tekniske beskrivelse af 

anlægget kan ses i ”Vandforsyningsplan for 

Frederikshavn Kommune 2009-2019”. Der sker 

ingen ændringer i vandværkets indretning og 

funktion.
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Anlæggets funktion i undtagelses-

situationer

I undtagelsessituationer, hvor der ikke kan 

leveres vand fra vandværkets boringer eller via 

vandbehandlingsanlægget, kan vand leveres via 

forbindelse til Frederikshavn Vand A/S.

Indvindingens størrelse Vandindvindingen må højst udgøre 20.000 m3

grundvand om året. Indvindingen fordeles ligeligt 

over de to boringer.

Vandværkets samlede indvinding på timebasis er 

maks. 16 m3.

Indvindings-strategi Der skal ske styring af indvindingen fra begge 

boringer, hvor formålet er at tilstræbe en jævn 

ydelse fra begge boringer. Styringen og 

reguleringen af indvindingen skal dels sikre, at 

vandkvaliteten ikke forringes og dels sikre at 

minimere påvirkningen af de nærliggende 

områder.

Indberetning af 

indvundne 

vandmængder og vandstands-

målinger                  

Understed Vandværk skal registrere de 

oppumpede vandmængder med vandmåler.

Vandværket skal indberette den årlige 

indvindingsmængde til kommunen opgjort for 

tiden 1. januar til 31. december. Indberetningen 

skal ske inden 1. februar det efterfølgende år. 

Hvis måleanordningen er udskiftet i årets løb, skal 

det fremgå af indberetningen.

Frederikshavn Kommune kan til enhver tid ændre 

vilkår for indberetning af indvundne 

vandmængder, samt kræve registreringer af 

grundvandstand i boringerne.

Kontrol med vandkvalitet Råvandet og det behandlede vands kvalitet skal 

som minimum kontrolleres ifølge gældende regler 

som beskrevet i Drikkevandsbekendtgørelsen.

Tilsyn Frederikshavn Kommune fører tilsyn med, at 

tilladelsens vilkår overholdes. Hvis vilkårene ikke 

overholdes, kan tilladelsen tilbagekaldes jf. 

Vandforsyningslovens § 34.

Erstatningspligt

Efter vandforsyningslovens § 23 er anlæggets ejer erstatningspligtig for skader, der 

under anlæggets etablering eller drift voldes i bestående forhold som følge af 

forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v.
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I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndighederne.

Filterskyllevand

Filterskyllevandet ledes til spildevandskloak.

Vurdering af virkningen på miljøet (VVM), Natura2000 og bilag 
IV-arter
Det ansøgte projekt er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og 

af konkrete projekter (VVM), idet vandforsyningsboringer er medtaget på 

bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 2d. Der er derfor gennemført en screening af projektet. 

Screeningsskema er vedlagt tilladelsen som bilag.

Frederikshavn Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at indvindingen 

ikke får væsentlige påvirkninger på miljøet. Fornyelse af indvindingstilladelsen 

forudsætter derfor ikke at der udarbejdes miljøkonsekvensrapport.

Det ansøgte projekt er ligeledes omfattet af Habitatbekendtgørelsen.

Påvirkningsområdet ligger ikke indenfor Natura 2000 eller i nærheden af og der er 

derfor ingen påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.

En række dyr og planter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, 

fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på egnen omkring det ansøgte 

anlæg. 

Det ansøgte projekt vurderes ikke at påvirke levesteder samt yngle- og rasteområder 

for de nævnte arter negativt. 

Grundlag for afgørelsen

Ansøgning

Understed Vandværk ønsker at sænke tilladelsen til indvinding fra 35.000 til 20.000 

m3/år. De seneste år har der været et faldende indvindingsbehov, som kan ses i 

nedenstående tabel. Da der bør være en kapacitet på ca. + 25 % i forhold til aktuel 

indvinding, søges der om tilladelse til indvinding af 20.000 m3/år. 

År 2017 2018 2019 2020 2021

Indvindingsmængde 

(m3)

25.187 22.022 16.990 13.381 10.752

Boringernes beliggenhed og 10 m fredningszoner omkring boringerne er pt. ikke 

tinglyst. Boringerne ligger i udyrket areal, mens afstanden til nærmeste dyrkede arealer 

er ca. 25 m.

De to boringer er etableret i hhv. 1956 og 1988. Pumpeydelsen for hver boring er ca. 8 

m3 pr. time.

Boringerne indvinder begge vand fra ca. 20 meter under terræn. Der findes ikke 

væsentlige, beskyttende lerlag over grundvandsmagasinet, som er nitratsårbart. 
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Kvaliteten af det behandlede vand lever op til gældende kvalitetskrav. Der er ikke 

fundet pesticidrester i grundvandet. 

Påvirkning af vandløb

Den ansøgte indvinding af vand påvirker, jf. beregninger i BEST, to vandløbsoplande 

ved Sæby Å og ved tilløb til Vejlbæk ved Understed. Da der alene er tale om en 

nedsættelse af indvindingsmængder på eksisterende indvinding vil påvirkningen blive 

mindre.

Det er derfor kommunens samlede vurdering, at der kan meddeles tilladelse til at 

sænke indvindingen af vand.

Påvirkning ved øvrige vandindvindinger i området

Nærmeste drikkevandsboring ligger ved Understedvej 66, mere end 1 km fra 

indvindingsboringerne. Derudover er en boring til husdyrvanding beliggende ved 

Hestvangvej 6, mere end 1 km fra indvindingsboringerne. Vandværkets indvinding 

vurderes ikke at påvirke vandstanden i boringerne væsentligt.

Forhold til Naturbeskyttelsesloven

Det nærmeste Natura 2000 område nr. 8, Åsted Ådal, Bangsbo Ådal og omliggende 

overdrevsområder ligger ca. 1,3 km nord for boringerne. Der er observeret bilag IV

arter, herunder sydflagermus (Eptesicus serotinus) inden for vandindvindingsområdet 

ca. 500 meter vest for boringen og butsnudet frø (Rana temporaria) ca. 1 km nordøst 

fra boringen. Derudover er findes rødlistede arter, herunder isblåfugl, bakke-gøgelilje, 

smalbladet klokke og skov-gøgelilje inden for 1,5 km fra boringerne.

Der er alene er tale om en nedsættelse af indvindingsmængder på eksisterende 

indvinding. Ifølge beregninger af BEST vil der ikke være nogen kritisk påvirkning af 

nærliggende naturlokaliteter, og derudover vil sænkningen ikke vil komme i nærheden 

af Natura 2000 området. Dertil vurderes yderligere, at indvindingen ikke vil have en 

negativ effekt på bilag IV arter og rødlistede arter. 

Den reducerede indvindingstilladelse til Understed Vandværk vurderes ikke at påvirke 

beskyttet natur, Natura 2000-områder, bilag IV-arter eller rødlistede arter negativt.

Jordforurening

Der findes V2 kortlagte grunde inde i Understed by cirka 400 meter øst for boringerne. 

Det vurderes dog ikke at udgøre en risiko, da der er tale om en reducering af 

indvindingstilladelsen. Desuden har vi en forventning om, at grundvandet løber til 

boringerne fra en nordlig retning.

Partshøring

Udkast til indvindingstilladelse er 13. september 2022 sendt i partshøring hos 

Understed Vandværk samt Peter Mellergaard, ejer af det areal hvor indvindings-

boringerne er placeret. 
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Konklusion

På baggrund af ovenstående vurderes det, at der kan gives tilladelse til indvinding af op 

til 20.000 m3/år ved Understed Vandværk. 

Klageadgang og annoncering

Kommunens afgørelser jf. vandforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven (udlæg af 

fredningszoner) og miljøvurderingsloven (afgørelse om miljøvurdering) kan påklages jf. 

vedlagte klagevejledninger.

Tilladelsen samt afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, 

er annonceret på Frederikshavn Kommunes hjemmeside den 28. september 2022

(www.frederikshavn.dk). Klagefristen udløber ved midnat den 26. oktober 2022.

Bilag til afgørelsen

 VVM – screeningsskema

 Klagevejledninger – vandforsyningsloven, miljøvurderingsloven, 

miljøbeskyttelsesloven

Lovhenvisninger

Vandforsyningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022 af lov om 

vandforsyning m.v.

Drikkevandsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 972 af 21. juni 2022 om vandkvalitet 

og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Vandforsyningsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 470 af 26. april 2019 om 

vandindvinding og vandforsyning 

Brøndborerbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og 

brønde på land, nr. 1260 af 28. oktober 2013.

Miljøbeskyttelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. juni 2022 af lov om 

miljøbeskyttelse

Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM) nr. 1976 af 27. oktober 2021

Habitatbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 2091 af 12. 

november 2021

Naturbeskyttelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 af lov om 

naturbeskyttelse.

Kopi til:

Peter Mellergaard, Boelmøllevej 25, 9900 Frederikshavn

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

DN, Lokalkomiteen for Frederikshavn og Læsø, dnfrederikshavn-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

Lystfiskerforeningen Frederikshavn formandlfo@gmail.com

Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk

Friluftsrådet. lokal, vendsyssel@friluftsraadet.dk

Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
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mailto:formandlfo@gmail.com
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
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http://www.frederikshavn.dk/
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Med venlig hilsen

Aia Aistrup Eriksen

Geolog


	Bilag til afgørelsen

