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1. INDLEDNING  

Naturstyrelsen Aalborg har i forbindelse med projektet ”GKO 320190 – BNBO – Boringsafklaring 

– Region Syddanmark” bedt Rambøll om at indsamle eksisterende data til beregning af boring-

snære beskyttelsesområder)(BNBO i Region Syddanmark.  

 

Opgaven omfatter en indledende lokalisering af aktive indvindingsboringer knyttet til de almene 

vandforsyninger, som endnu ikke har fået afgrænset BNBO samt dataindsamling for disse borin-

ger. 

 

I nærværende rapport beskrives hvorledes disse aktive almene boringer til vandforsyning er fun-

det og om de har tilknyttet et BNBO. Derudover indeholder rapporten en beskrivelse af det eksi-

sterende datagrundlag, der er relevant for beregning af BNBO, og som er indsamlet som en del 

af projektet. Herunder hører eksisterende relevant litteratur fra blandt andet Naturstyrelsens 

grundvandskortlægning og kommunernes vandforsyningsplaner.  

 

Region Syddanmark, afgrænset med rød streg på Figur 1.1, omfatter følgende 22 kommuner: 

 

 Assens Kommune 

 Billund Kommune 

 Esbjerg Kommune 

 Fanø Kommune 

 Fredericia Kommune 

 Faaborg-Midtfyn Kommune 

 Haderslev Kommune 

 Kerteminde Kommune 

 Kolding Kommune 

 Langeland Kommune 

 Middelfart Kommune 

 Nordfyns Kommune 

 Nyborg Kommune 

 Odense Kommune 

 Svendborg Kommune 

 Sønderborg Kommune 

 Tønder Kommune 

 Varde Kommune 

 Vejen Kommune 

 Vejle Kommune 

 Ærø Kommune 

 Aabenraa Kommune 
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Figur 1.1 Oversigtkort over Region Syddanmark med kommunegrænser.     

 

Nærværende rapport er opbygget med indledende beskrivelser af dataindsamlingen i kapitel 2-5, 

mens den aktuelle dataindsamling for de enkelte kommuner er beskrevet i kapitel 6-27 og sam-

menfattet i kapitel 28. I de indledende afsnit beskriver kapitel 2 processen for afklaring af borin-

ger med BNBO ved kommunerne. I kapitel 3 er en beskrivelse af arbejdet med dataindsamling 

fra Region Syddanmark samt offentlige databaser. Kapitel 4 beskriver den supplerende dataind-

samling ved vandværkerne samt kommunerne, mens kapitel 5 beskriver selve datahåndteringen 

samt opbygningen af den digitale afleveringsstruktur.  
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2. AFKLARING AF AKTIVE INDVINDINGSBORINGER 

Afklaring af de aktive boringer til almen vandforsyning er udført i samarbejde med kommunerne i 

regionen. Afklaringen af hvilke boringer, som skal have afgrænset BNBO blev udført som beskre-

vet nedenfor. 

 

2.1 Jupiter-databasen og Miljøportalen 

Indledningsvis har Rambøll foretaget et udtræk fra Jupiter-databasen for kommunerne i Region 

Syddanmark. Ud fra oplysninger fra Jupiter-databasen er der foretaget en vurdering af de enkelte 

vandforsyningsboringer ift. om boringerne vurderes at være aktive eller in-aktive indvindingsbo-

ringer. Aktive boringer anvendes i vandværkets almindelige drift til vandindvinding. In-aktive 

boringer kan være reserveboringer, pejleboringer etc. altså boringer tilknyttet vandværket, uden 

at der sker almindelig drift på boringerne. Vurderingen er foretaget ud fra deres status, formål, 

anvendelse, tilladelsesstatus og seneste vandprøvetagning i Jupiterdatabasen. Boringerne er 

samlet i en liste for hver kommune og på tabelform fremsendt til den enkelte kommune. Tabellen 

indeholder boringsnavn, koordinater, anlægs-ID, status (aktiv/in-aktiv) samt tilladte indvin-

dingsmængde (på anlægsniveau) jf. oplysninger i Jupiter-databasen Derudover er der fremsendt 

et arbejdskort til kommunerne med alle de aktive vandforsyningsboringer sammen med de eksi-

sterende BNBO’er, udtrukket fra Miljøportalen d. 4. september 2015. 

 

2.2 Afklaring af aktive boringer hos kommunen 

Boringstabellen beskrevet afsnit 2.1 samt kort med aktive boringer og BNBO’er fra Miljøportalen 

blev sendt til kontrol hos de enkelte kommuner via email. Kommunerne blev bedt om at tilken-

degive om vurderingen af boringernes status er korrekt samt om der er beregnet BNBO for de 

aktive indvindingsboringer. Sekundært blev de bedt om at korrigere eventuelt fejlbehæftede ko-

ordinater på boringerne, samt korrigere indvindingstilladelsen, hvis der var ændringer til den. 

Kommunen blev samtidigt anmodet om at fremsende kontaktinformationer på de relevante vand-

forsyninger.  

 

Kommunernes tilbagemeldinger blev herefter indarbejdet i en samlet boringsafklaringstabel der 

indeholder de boringer, der skal have beregnet BNBO. Denne tabel indeholder også eventuelle 

kommentarer til boringerne, anlæg og BNBO status givet af kommunerne. Eventuelle nye koordi-

nater og tilladelsesmængder samles ligeledes i tabellen. Boringsafklaringstabellen er det primære 

arbejdsgrundlag i den videre dataindsamlingsproces. Tabellen findes som en samlet tabel for alle 

kommuner i den digitale folder struktur under Generel data for hele regionen\Jupiter_ ud-

træk\BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegSyd.accdb, her findes også en forklaring på 

kolonnerne i tabellen, se afsnit 3.2 for nærmere forklaring. 

 

Enkelte kommuner har ikke givet konkret tilbagemelding på den fremsendte tabel i form af et 

udfyldt tabel. Nogle kommuner har kun forholdt sig til de boringer, hvor der skal beregnes BNBO, 

eller har meldt tilbage, at der er afgrænset BNBO for alle boringer i kommunen. Boringsafkla-

ringstabellen i Bilag 1 er således kun kvalitetssikret for boringer, der skal have beregnet BNBO.   

 

2.3 Afklaring af boringer til dataindsamling 

Med udgangspunkt i kommunernes tilbagemeldinger, er der udarbejdet en samlet boringsafkla-

ringstabel opdateret med en status for om boringen skal omfattes af dataindsamling. Der blev 

valgt at lave data indsamling for følgende boringer: 
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 alle aktive vandforsyningsboringer uden afgrænset BNBO 

 nye boringer uden tilladelse, men hvor der er et tilsagn om en forventet tilladelse inden ud-

gangen af 2016. 

 boringer med BNBO, men hvor tilladelsen er ændret siden beregningen er foretaget 

 boringer med BNBO, hvor kommunen er usikker eller utilfreds med afgrænsningen. 

 

I det fåtal af kommuner, hvor kommunen har udtrykt usikkerhed om rigtighed af den oprindelige 

BNBO beregning foretages der dataindsamling, men det er endnu ikke besluttet om der foretages 

en genberegning af BNBO. Denne oplysning er videregivet til kommunen. 
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3. INDSAMLING AF REGIONALE DATA OG DATA FRA OF-

FENTLIGE DATABASER 

Herunder beskrives hvorledes dataindsamlingen er gennemført fra de offentlige tilgængelige data 

samt hvilke data Region Syddanmark er blevet spurgt om.  

 

3.1 Gerda-databasen  

For hver kommune, hvor der skal beregnes BNBO, er der downloadet en Firebird-database med 

alle geofysiske data fra Gerda-databasen. Dataudtrækket er foretaget inden for en polygon, der 

med en lille buffer dækker hele kommunens areal. For alle dataudtræk er der valgt de samme 

referencepunkter og grundindstillinger, jf. Tabel 3.1. 

 

Kote DVR90 

Datum Euref89 

UTM-zone 32 

Database format Firebird/interbase 

Navngivning af fil kommunenavn_Kommune_GERDA 

Inkludér rådata (Store datamængder) Ja 

Includér ODVLACON (Store dataset) Ja 

Tabel 3.1 Oversigt over indstillinger på database udtræk af geofysik fra Gerda-databasen.  

 

3.2 Jupiter-databasen  

Der er lavet udtræk fra Jupiter-databasen af alle pejlinger fra 1980 og frem indenfor de enkelte 

kommuner. Datasættet indeholder pejlinger fra alle boringer. Det er således ikke kun indvin-

dingsboringer, der indgår i dataindsamlingen. Det er valgt at udtrække pejlinger fra alle boringer, 

da dette er vurderet relevant i forbindelse med vurdering af gradientforhold. Koordinaterne i da-

taarket er de oprindelige fra Jupiter-databasen, dermed kan der være enkelte koordinater som er 

fejlbehæftede, hvor de afviger fra de koordinater, som er blevet tilrettet efter kontakt med kom-

munerne og vandværkerne. 

 

Der er desuden lavet to udtræk fra Jupiter-databasen for alle de boringer, hvortil der indsamles 

data. Det ene udtræk indeholder oplysninger om filtersætning og lithologi ved filter, mens det 

andet indeholder oplysninger om evt. sænknings- og ydelsesdata samt anden information, der er 

nødvendig for at estimere transmissivitet ud fra sænknings- og ydelsesdata. Disse to udtræk er 

derefter flettet med boringsafklaringstabellen og indeholder dermed også fordeling af indvin-

dingsmængder på boringsniveau samt eventuelt tilrettede koordinater.  

 

De tre udtræk fra jupiterdatabasen er lavet på regionsniveau og er samlet i den digitale folder-

struktur under Generel data for hele regionen\Jupiter_udtræk. Forklaring på kolonnerne i tabel-

lerne findes i samme folder.  

 

Ud over de tre Jupiter udtræk er alle digitale dokumenter fra Jupiter, til boringerne der indgår i 

dataindsamlingen, downloadet. I disse dokumenter kan der for nogle boringer findes yderlig in-

formation til vurdering af transmissivitet, da manuelle pejlinger under pumpeforsøg ofte er indbe-

rettet i tekst felt i borejournalen. Disse pejlinger ligger altså ikke som pejlinger, men som tekst i 

Jupiterdatabasen. 

 

3.3 Data fra grundvandskortlægningen  

Der er udarbejdet en oversigt over projekter fra den nationale grundvandskortlægning med rele-

vante data. Alle titler og rapport-ID på trin 1- og redegørelsesrapporter er samlet i en liste, og 

deres geografiske dækning er vurderet for hele Region Syddanmark. Derudover er der lavet en 

oversigt over geologiske/hydrostratigrafiske og hydrologiske modeller i Modeldatabasen, som 
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dækker kommunerne i Region Syddanmark. Oversigten fra modeldatabasen er lavet som et ud-

træk af koordinater for den enkelte model med et beskrivelsesfelt fra modeldatabasen. Koordina-

terne er typisk kun SceneExtent, altså den firkant indenfor hvilken modellen findes og ikke den 

reelle models udbredelse. Vurdering af hvilke modeller der er relevant for enkelte kommuner er 

baseret på dette datagrundlag, og kan derfor være behæftet med en vis usikkerhed i de tilfælde, 

hvor modellerne kun delvist dækker en kommune. Data fra grundvandskortlægningen kan bidra-

ge med informationer om f.eks. magasintykkelse og -udbredelse samt potentialeforhold i lokal-

området. 

 

3.4 Data fra Region Syddanmark 

Region Syddanmark er blevet kontaktet for om de har udarbejdet regionale potentialekort, om de 

har digitaliserede pejledata og om de havde digitale data i forhold til strømningsretninger. Hvis 

disse data er tilgængelige er de blevet indsamlet. Hver region har desuden data på forurenings-

sagsniveau, som ved kontakt til regionen kan indsamles specifikt for et område af interesse.  

 

Region Syddanmark oplyser, at vi gerne må benytte deres pejledata fra deres GeoGIS-database, 

men at det er under eget ansvar med forbehold for fejl. Disse data er efterfølgende udtrukket fra 

databasen og er en del af dataafleveringen. 

 

Endvidere oplyser regionen, at de ikke har egne potentialekort liggende.  

 

I forhold til strømningsretninger henvises til modeldatabasen for de sager som har haft mere 

regional karakter. ID og områder for relevante er modeller er indhentet som en del af dataafleve-

ringen.  

 

Eventuelle andre lokale strømningsretninger ligger på sagsniveau og er ikke indhentet. 

 

 

3.5 Vandforsyningsplaner 

Der er indsamlet vandforsyningsplaner for samtlige kommuner i Region Syddanmark. Disse er 

hentet direkte fra kommunernes hjemmesider. Vandforsyningerne indeholder ofte en tekniske 

gennemgang af de enkelte vandværker og boringer, og kan indeholde supplerende relevante 

data, som ikke fremgår af Jupiter-databasen.  
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4. INDSAMLING AF DATA FRA VANDVÆRKER, KOMMUNER 

OG ANDRE DATAEJERE  

Supplerende data er forsøgt indsamlet fra alle kommuner og alle vandforsyninger, der skal have 

afgrænset BNBO. Kontakten er foretaget via mail og/eller telefonisk. Kommunikationen er doku-

menteret i en kommunikations-log, som er placeret i den digitale folderstruktur under Generelt 

data for hele regionen\Rambøll_KomLog. Det har været muligt at få kontakt til størstedelen af 

vandforsyningerne og alle kommunerne i Region Syddanmark. Nedenfor er processen kort be-

skrevet. 

 

4.1 Indhentning af supplerende data 

Efter den indledende afklaring af hvilke aktive boringer, som mangler at få beregnet BNBO, er 

kommune og forsyninger kontaktet med henblik på indsamling af supplerende data for de rele-

vante boringer. Der er efterspurgt data, som ikke fremgår af Jupiter-databasen, f.eks. indvin-

dingsfordelingen på boringsniveau og kommunale potentialekort samt data, der endnu ikke er 

registreret i Jupiter-databasen eller Gerda-databasen, f.eks. kildepladsvurderinger, pejlinger og 

prøvepumpningsresultater.  

 

4.2 Generelt data fra kommunen 

Alle kommuner med boringer, der indgår i dataindsamlingen, er blevet bedt om at vurdere forde-

lingen af indvindingen på boringsniveau. Disse oplysninger er tilføjet i boringsafklaringstabellen. 

Forklaring på kolonnerne i tabellen findes i den digitale folderstruktur Generel data for hele regi-

onen\Jupiter_udtræk\Jupiter_udtræk_forklaring.docx. I et selvstændigt kapitel for hver kommu-

ne er der udarbejdet en oversigt over datatyper leveret for den enkelte kommune, og der er en 

kort gennemgang af data. Særlige problemstillinger eller andet, der er nødvendig for forståelsen 

af de indsamlede data, er ligeledes beskrevet her. 
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5. DATAREGISTRERING OG DATAAFLEVERING 

I det følgende beskrives registreringen og håndteringen af indkomne data, samt den digitale fol-

derstruktur til aflevering af data.  

 

Indkomne data omfatter alle data, som er – eller kan være – relevante at inddrage ved selve 

beregningen af BNBO. Disse data er fremkommet ved downloads fra nationale databaser, tilsend-

te mails og/eller tilhæftninger fra kommuner, vandværk , telefonisk givne oplysninger m.m. En 

særlig form for ”indkomne data” er oplysninger fra f.eks. et vandværk om, at de ikke har supple-

rende data. Disse ”Ingen-data”-oplysninger er registreret på lige vilkår. 

 

”Portioner” af indkomne data er blevet placeret i en DATA-IND-folder-struktur, analyseret og 

registreret i en log og først efterfølgende – i forbindelse med aflevering – kopieret til en DATA-

UD-folderstruktur, som udgør den digitale folderstruktur i afleveringen. 

 

5.1 Registrering af data 

Indkomne relevante data – og øvrige oplysninger – er blevet registeret i Data-Ind loggen, som er 

en Access-database, der er udviklet til formålet – se Figur 5.1.  

 

Ved modtagelsen af data er der således oprettet en post med stamoplyninger (dato for modta-

gelse, initialer, hvor data stammer fra samt en beskrivelse af data der er indtastet). Herefter har 

medarbejderen dannet sig et overblik over typen(erne) at data samt deres geografiske dækning. 

Disse oplysninger er indtastet i form af valg af præ-definerede datatyper og ved udvælgelse af 

dækningskommuner. Via en funktion i databasen er der efterfølgende oprettet en DATA-IND fol-

der, som er navngivet på baggrund af de angivne stamoplysninger. I denne folder er de indkom-

ne data derefter blevet placeret.  

 

 

Figur 5.1 Brugerflade på Data-Ind loggen 
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5.2 Forberedelse af aflevering og digital folder struktur 

Som det sidste punkt under registreringen af data, er der på baggrund af datadækning og data-

typer udpeget en eller flere foldere i DATA-UD strukturen, som indholdet i DATA-IND folderen 

skal kopieres til ved afleveringen. 

 

Det var oprindeligt et krav, at data skulle kunne afleveres kommunevis. Der er derfor blevet op-

rettet en generel folderstruktur, som er benyttet ved aflevering. Den digitale folderstruktur er 

opbygget, så der i regions folderen findes en folder per kommune samt en generel folder med 

data for hele regionen. Folderen ”Generel data for hele regionen” indeholder dataudtræk, kom-

munikationsloggen og alt materiale, der er udarbejdet for hele regionen samt data leveret, som 

dækker hele eller største delen af regionen.  

 

Kommunefolderne er opbygget, så der er en folder per vandforsyningsanlæg, defineret ud fra 

anlægsID fra Jupiter databasen samt en folder med generel data for kommunen. I tilfælde hvor 

flere anlæg er tilknyttet samme forsyningsselskab, er de enkelte anlægsfoldere samlet i en vand-

forsyningsfolder, som er navngivet med alle de relevante anlægsID numre. Folderen ”Generel 

data for Kommunen” indeholder dataudtræk og alt materiale, der er data leveret, som dækker 

hele eller største delen af regionen.  

 

I hver anlægsfolder er der en folder per boring med dataindsamling navngivet med DGU nr. Des-

uden kan anlægsfolderen indeholde en eller flere generel data folder, hvis vandværket har leve-

ret data for flere boringer samlet. Data, som kun vedrører en enkelt boring (f.eks. borings-

dokumenter fra Jupiter), vil således i forbindelse med afleveringen ligge i den pågældende bo-

ringsfolder, mens data, som omfatter flere boringer inden for det enkelte vandværk, vil blive 

kopieret til folderen med ”Generelle VV-data”. 

 

Nedenfor er systemet for den digitale folderstruktur skitseret: 

 

Region  

– Generel data for hele regionen 

- Kommunenavn 

 - Generelt Kommune Data 

 - AnlægsID1_Vandværks navn - DGU nr 1 

     - DGU nr 2 

     - Evt. Generelle VV-data 

 - AnlægsID1_AnlægsID2_vandforsyning 

  - AnlægsID1_Vandværks navn - DGU nr 1 

      - DGU nr 2 

      - Evt. Generelle VV-data 

  - AnlægsID2_Vandværks navn - DGU nr 1 

      - DGU nr 2 

      - Evt. Generelle VV-data 

 

 

DATA-UD folderstrukturen vil således indeholde mere og mere specifikke data, jo længere ind i 

strukturen, man kommer. 

 

5.3 Eksport af data 

Selve eksporten af data, det værende kopieringen af data fra DATA-IND folderne til den tilhøren-

de DATA-UD folderstruktur, er foretaget ved hjælp af et andet tool.  

 

Eksporten foretages kommune-vis og alle data, som under registreringen er tagget med den på-

gældende kommune, vil blive medtaget.  
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Sammen med en kopi af indholdet i DATA-IND folderen, bliver der dannet en tekstfil, som inde-

holder alle oplysninger, som i loggen er tilknyttet data. 

 

Datatyper i den regionale datafolder er dog kopieret over til DATA-UD strukturen manuelt, og der 

er dermed ikke tekstfiler fra DATA-ind loggen tilknyttet disse datatyper. 

 

Eksporten er foretaget til et lokalt drev og efterfølgende overført til Naturstyrelse via ftp-server 

eller harddisk. 
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6. ASSENS KOMMUNE 

I Assens Kommune er der indsamlet data for 23 aktive indvindingsboringer til almen vandforsy-

ning, vist på Figur 6.1. For de øvrige 73 almene vandforsyningsboringer er der afgrænset BNBO. 

 

 

Figur 6.1 Boringer med dataindsamling i Assens Kommune 

 

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i den digitale aflevering under Generel data 

for hele regionen\Jupiter_udtræk\-BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegSyd.accdb. Data-

grundlaget for Figur 6.1 findes under Generel data for hele regionen\Rambøll_Mpk_ boringer. 

 

De 23 boringer er fordelt på 10 Vandværker, som fremgår af Tabel 6.1. Der er i 2013 afgrænset 

BNBO for de resterende 73 aktive indvindingsboringer i kommunen. 
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Vandværk Anlægs ID  
Antal indvindings bo-

ringer 

Assens Forsyning: Kildebakkens Vandværk  80920 4 

Assens Forsyning: Mariendal vandværk 80921 4 

Blangstrup og Omegns Vandværk 80927 2 

Voldbro Vandværk 80930 2 

Søby og Omegns Vandværk 80931 2 

Helnæs Vandværk 80932 2 

Melby-Kærum Vandværk 80933 2 

Ebberup Vandværk 80934 3 

Sønderby Vandværk 80935 1 

Tommerup St. Vandværk 82755 1 

Tabel 6.1 6.2 Vandværker og dertilhørende antal indvindingsboringer med dataindsamling  i Assens 
Kommune 

 

6.1 Boringsplacering 

For tre boringer med DGU nr. 153.335 tilhørende Kildebakkens vandværk, DGU nr. 144.499 tilhø-

rende Blangstrup og Omegns Vandværk samt DGU nr. 162.239 tilhørende Helnæs Vandværk, er 

der ændret koordinater i tabellerne i BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegSyd.accdb be-

liggende i Generel data for hele regionen\Jupiter_udtræk.  I tabellen Filterinfo i databasen er det i 

en separat kolonne angivet hvilke boringer, der har fået korrigeret koordinaterne. 

 

6.2 Grundvandskortlægning 

Området er dækket af grundvandskortlægningen for det generelle indsatsområde Assens, Søn-

dersø Vest, Nordfyn, Odense Vest, Helnæs og indvindingsoplande uden for OSD Fyn. Tabel 6.3 

viser, hvilke trin 1 og redegørelsesrapporter der findes i rapportdatabasen, som omhandler As-

sens Kommune. Der findes derudover andre rapporter (fx grundvandskemiske kortlægninger og 

boringsregistreringer), men det vurderes, at disse rapporter ikke er relevante for afgrænsning af 

BNBO. 
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Kortlægningsområde 
Rapport-

ID 
Beskrivelse 

Kortlægning i det generelle 

indsatsområde 'Assens’ 
83242 

Fase 1. Udredning af de geologiske og hydrogeologiske 

forhold på grundlag af eksisterende data. 

Indvindingsoplande uden for 

OSD, Fyn og Sydjylland 
90485 Trin 1 Fyn 

Indsatsområde Søndersø Ves 83026 Trin 1 kortlægning, Sammenfatning af eksisterende viden 

Indsatsområde Søndersø Vest 87222 Trin 1 kortlægning Supplerende bind Februar 2008 

Nordfyn 87226 Trin 1 Kortlægning Hovedrapport 

Nordfyn 87224 Trin 1 Kortlægning Problemformulering og anbefalinger 

Indsatsområde Nordfyn 87223 Trin 1 kortlægning Sammenfatning af eksisterende viden 

Indsatsområde Odense Vest 83654 
Hydrogeologisk kortlægning, Fase 1, 2002. Eksisterende 

data og geologisk model. 

Helnæs 91637 Redegørelse 

indvindingsoplande uden for 

OSD, Fyn og Sydjylland, Mid-

delfart Kommune og Assens 

Kommune 

91409 Redegørelse 

Nordfyn - Assens Kommune 91119 Redegørelse 

Odense Vest 88754 Redegørelse 

Helnæs 91660 Resume af redegørelse 

Tabel 6.3 Oversigt over trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen. 

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelsesrapporter i Assens Kommune samt øvrige kommu-

ner i Region Syddanmark findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regio-

nen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang. 

 

Modeller i modeldatabasen, som omhandler Assens Kommune er vist i Tabel 6.4. 

 

Modelnavn 
Model-

ID 
Beskrivelse fra GEUS  

Odense Syd 236 Geol. forståelsesmodel, rumlig- og hydrostrat. model 

DKmodel2009Fyn 274 Geologisk og hydrostratigrafisk model* 

Odense Vest 292 Geologisk og hydrostratigrafisk model for Odense V* 

NORDFYN - hydrostratigra-

fisk model 
347 Hydrostratigrafisk model - 9 lag* 

Nr Aaby 354 Rumlig geologisk og hydrostratigrafisk model* 

Faaborg-Egebjerg hydro-

stratigrafisk model 
396 Geologisk og hydrostratigrafisk model* 

Geologisk og hydrostrati-

grafisk model Sydøst Fyn 
406 Geologisk og Hydrostratigrafisk model* 

VTU Odense 519 Geologisk og hydrostratigrafisk model 

Avernakø, Lyø, Bjørnø og 

Helnæs 
541 Hydrostratigrafisk model* 

Vestfyn, Gelsted 543 Hydrostratigrafisk model* 

dkmf_gvf_082013 334 Grundvandsmodel ifm. grundvandsforekomster 

dkmj_gvf_092013 336 Grundvandsmodel fim. grundvandsforekomster 

dkmj_gvf_102013 343 Grundvandsmodel ifm. grundvandsforekomster 

Tabel 6.4 Oversigt over modeller i Assens Kommune, ofte dækker en hydrostratigrafisk model også over 
en hydrologisk model. 
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Den fulde liste over alle modeller i GEUS model database kan findes for hele Danmark i den digi-

tale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns. 

 

6.3 Vandforsyningsplan 

Assens Kommune har en gældende vandforsyningsplan for perioden 2010-2021. Vandforsynings-

planen indeholder en teknisk beskrivelse af de enkelte forsyninger i kommunen med angivelse af 

bl.a. filterinterval, kapacitet, pumpeydelse og rovandspejl. Udkast til vandforsyningsplanen findes 

i den digitale aflevering under Generelt Kommune Data\ AssensKommune_Vandforsyningsplan. 

 

6.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen 

Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Assens Kommune. 

Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med en lille buffer. 

Indenfor polygonet for Assens Kommune findes geofysiske logs, MEP, Paces, Slumberger, Seis-

mic, Skytem, Wenner og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering under Gene-

relt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Assens. I denne folder findes også en liste med de projek-

ter, der er downloadet for kommunen. Generelt for Gerda-databaseudtræk gælder, at nogle pro-

jekter er fejlbehæftede, hvilket forhindrer et fuldstændigt udtræk fra databasen. Problemer med 

det pågældende databaseudtræk fremgår af den status-email, der modtages, når databaseud-

trækket er klar til download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor 

hvilket data er downloadet. Denne e-mail findes under Generelt Kommune Da-

ta\Gerda_Geofysik_Assens. 

 

 

6.5 Supplerende data og information 

Assens Kommune har oplyst, at de ikke ligger inde med supplerende data, som ikke allerede er 

indberettet til Jupiter-databasen eller Gerda-databasen. Supplerende data for de omtalte vand-

forsyninger fremgår i Tabel 6.5. Vandværker, der ikke har tilsendt supplerende data, eller ikke 

har meldt tilbage på efterspørgsel, fremgår af Tabel 6.6. Supplerende data fra vandværkerne 

findes i den digitale dataaflevering i det højeste relevante folderniveau under tilhørende anlægs-

folder eller forsyningsfolder.   
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Assens       
Forsyning X 

   Fremtids-

planer 

Prøvepumpning 

for boring ved ny 

kildeplads 

Sønderby VV 
 X   

Fremtids-

planer 

Etablering af ny 

boring 

Tabel 6.5 Oversigt overindsamlet supplerende data fra Vandværkerne i Assens kommune. 
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Vandværk 
Ingen 

data 

Mangler  

kontakt 
Bemærkninger 

Blangstrup og Omegns 
VV 

X  
 

Ebberup VV X   

Helnæs VV X  Data er indberettet til kommunen 

Melby-Kærum VV  X Telefonisk kontaktet uden svar 

Søby og Omegns VV 
X  

Vandværket har få data, som de vil sende. De er 

dog ikke modtaget   

Tommerup St. VV 

X  

Vandværket har sendt skema retur, og oplyser de 

har data. Trods telefonisk rykker har de ikke 

sendt de supplerende data. 

Voldbro VV X   

Tabel 6.6 Oversigt over vandværker i Assens Kommune, som ikke besidder supplerende data eller ikke 
har meldt tilbage. 
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7. BILLUND KOMMUNE  

I Billund Kommune er der indsamlet data for 32 aktive indvindingsboringer til almene vandforsy-

ninger, vist på Figur 7.1 

 

 

Figur 7.1 Boringer med dataindsamling i Billund Kommune (individuelle boringer på vandværkerne kan 
være svære at se pga. zoom niveauet). 

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i i den digitale aflevering under under Gene-

rel data for hele regionen\Jupiter_udtræk\-

BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegSyd.accdb . Datagrundlaget for Figur 7.1 findes 

under Generel data for hele regionen\Rambøll_Mpk_ boringer. 

 

De 32 boringer er fordelt på 10 anlæg, som fremgår af Tabel 7.1. Billund Kommune har oplyst, at 

der ikke er registreret øvrige aktive indvindingsboringer til almene vandforsyninger i Billund 

Kommune.  
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Vandværk 

 

Anlægs ID  Boringer 

Billund (gl.) 49559 2 

Billund (ny) 49560 7 

Vorbasse 49562 2 

Grindsted 2 51182 8 

Grindsted 3 51183 3 

Hejnsvig 51184 2 

Sønder Omme 51186 3 

Filskov 51187 2 

Vesterhede 51188 2 

Donslund 51189 1 

Tabel 7.1 Vandværker og dertilhørende antal indvindingsboringer med dataindsamling i Billund Kommu-
ne.  

 

7.1 Boringsplacering 

For boringer med dataindsamling er der ikke registreret ændringer af koordinater i forhold til 

Jupiter-databasen.  

 

7.2 Grundvandskortlægning 

Området er dækket af grundvandskortlægningerne for Sønder Omme, Veerst, Baldersbæk, Vor-

basse, Hovborg, Bække, Klelund og Billund. Tabel 7.2 viser de trin 1 og redegørelsesrapporter, 

der findes i rapportdatabasen, som omhandler Billund Kommune. Der findes derudover andre 

rapporter (f.eks. grundvandskemiske kortlægninger og boringsregistreringer), men det vurderes, 

at disse rapporter ikke er relevante for afgrænsning af BNBO.  

 

Kortlægningsområde Rapport-ID Beskrivelse 

Sønder Omme 1381 88290 
Trin 1. Geologisk og grundvandsmodel Sønder 
Omme 1381. 

Veerst 87710 Veerst trin 1. 

Baldersbæk 88818 
Redegørelse for Baldersbæk. Afgiftsfinansieret 
grundvandskortlægning. 

Vorbasse, Hovborg, Bække, Klelund og 

Billund 
90609 

Opsamlingsrapport. Grundvandskemiske forhold 
i område 1 (Vorbasse), område 2 (Hovborg), 
område 3 (Bække), område 4 (Klelund) og 
område 5 (Billund). 

Hovborg og Billund 86693 
Ribe Amt - Område 2 og 5. Sammenfatning og 
sårbarhedsvurdering. 

Sønder Omme 88734 
Redegørelse for Sønder Omme. Afgiftsfinansie-
ret grundvandskortlægning. 

Baldersbæk 86314 

Trin 1 kortlægning Baldersbæk. Sammenstilling 
og vurdering af eksisterende data for kortlæg-
ningsområdet Baldersbæk. 

 
For nedenstående rapport strækker kortlægningens buffer sig ind i Billund Kommune 
 

Vandel 87711 Vandel trin 1 

Tabel 7.2 Oversigt over trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen. 

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelses rapporter i Billund Kommune samt øvrige kommu-

ner i Region Syddanmark findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regio-

nen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang. 
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Modeller i modeldatabasen, som omhandler Billund Kommune, er vist i Tabel 7.3. 

 

Modelnavn Model-ID Beskrivelse fra GEUS 

Ribe Amt (øst) 2006 114 Hydrostratigrafisk model for Ribe Amt (Øst). 

Sønder Omme geologisk model 300 
Geologisk og hydrostratigrafisk model for Søn-
der. * 

Trin1 Hydrostratigrafisk model Brande 321 Trin 1. Hydrostratigrafisk model. 

Rumlig geologisk model Bredsten-
Gadbjerg, Hvejsel 345 Rumlig geologisk model. 

Hydrostratigrafisk model Bredsten-
Gadbjerg, Hvejsel 346 

Hydrostratigrafisk model for Bredsten-
Gadbjerg, Hvejsel. * 

Vandel m.fl. 357 Geologisk og Hydrostratigrafisk Model. * 

Billund hydrogeological and hydrologi-
cal model 371 Hydrogeologisk og numerisk model. * 

Diagonalvejen 373 Hydrostratigrafisk model. * 

Sammentolkning af Diagonalvejen og 
Baldersbæk 374 

Sammentolkning af Diagonalvejen og Balders-
bæk. 

Baldersbæk - Hydrostratigrafisk model 403 Hydrostratigrafisk model. * 

GKO Holsted Vejen modeller 511 
Geologisk/hydrostratigrafisk model - GKO Hol-
sted Vej. * 

Øgelund-Grønbjerg-Langelund 658 
Simpel hydrostratigrafisk model (se modelrap-
port) * 

DKmodel2009Jylland 277 DKmodel2009f. * 

Miocæn 3D 230 
Rumlig Geologisk model baseret på punkttolk-
ninger. 

Miocæn 3D opdateret 2014 469 Rumlig geologisk model. 

Tabel 7.3 Oversigt over modeller i Billund Kommune. *Angiver model ID, hvor der også er en hydrologisk 
model tilknyttet, uden at det fremgår af beskrivelsen. 

Den fulde liste over alle modeller i GEUS model database kan findes for hele Danmark i den digi-

tale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns. 

 

7.3 Vandforsyningsplan 

I Billund Kommune er vandforsyningsplanen fra 1991 (revideret i 1998) for gl. Billund Kommune 

gældende. Vandforsyningsplanen indeholder en teknisk beskrivelse af de enkelte forsyninger i 

kommunen med angivelse af bl.a. filterinterval, kapacitet, pumpeydelse og rovandspejl.  

 

7.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen 

Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Billund Kommune. 

Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med en lille buffer. 

Indenfor polygonet for Billund Kommune findes geofysiske logs, MEP, Paces, Schlumberger, 

Seismic, SKYTEM og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering under Generelt 

Kommune Data\Gerda_Geofysik_Billund. I denne folder findes også en liste med de projekter, 

der er downloadet for kommunen. Generelt for Gerda-databaseudtræk gælder, at nogle projekter 

er fejlbehæftede, hvilket forhindrer et fuldstændigt udtræk fra databasen. Problemer med det 

pågældende databaseudtræk fremgår af den status-email der modtages, når databaseudtrækket 

er klar til download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor hvilket 

data er downloadet. Denne e-mail findes under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Billund. 

 

7.5 Supplerende data og information 

Billund Kommune har oplyst, at der er udarbejdet en rapport i forbindelse med en ny kildeplads 

ved Billund vandværk, hvor der er optegnet BNBO for eksisterende og planlagte fremtidige borin-

ger. Billund Kommune har oplyst, at de derudover ikke ligger inde med supplerende data, som 

ikke allerede er indberettet til Jupiter-databasen eller Gerda-databasen. Supplerende data ind-

samlet ved vandforsyningerne fremgår af Tabel 7.4. Vandværker, der ikke har tilsendt supple-

rende data eller ikke har meldt tilbage på forespørgsel, fremgår af Tabel 7.5. Supplerende data 
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fra vandværkerne findes i den digitale aflevering i det højeste relevante folderniveau under tilhø-

rende anlægsfolder eller forsyningsfolder.    
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Billund (gl.)     Vandværket 
har mulighed 
for at hente 
data fra SRO-
anlæg. 

 

Billund (ny)      

Vorbasse   x    

Grindsted 2     Rapport om 
vurdering af 
risici for ind-

vindingen ved 
Grindsted 
Vandværk. 

 

Grindsted 3      

Hejnsvig  x x    

Tabel 7.4 Oversigt over indsamlede supplerende data fra Vandværkerne i Billund Kommune. 

 

Vandværk 
Ingen 

data 

Ingen  

kontakt 
Bemærkninger 

Vesterhede  x  

Sønder Omme x   

Filskov x  
 

Donslund x  
Vandværket ønsker ikke at levere data uden 
beregning. 

Tabel 7.5 Oversigt over vandværker i Billund Kommune, som ikke besidder supplerende data eller ikke 
har meldt tilbage.   
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8. ESBJERG KOMMUNE  

I Esbjerg Kommune er der indsamlet data for 60 aktive indvindingsboringer til almene vandfor-

syninger, vist på Figur 8.1.  

 

 

Figur 8.1 Boringer med dataindsamling i Esbjerg Kommune (individuelle boringer på vandværkerne kan 
være svære at se pga. zoom niveauet). 

 

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i  den digitale aflevering under under Gene-

rel data for hele regionen\Jupiter_udtræk\-
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BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegSyd.accdb . Datagrundlaget for Figur 8.1 findes 

under Generel data for hele regionen\Rambøll_Mpk_ boringer. 

 

De 60 boringer er fordelt på 20 anlæg, som fremgår af Tabel 8.1. De er ikke registreret øvrige 

aktive indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg i Esbjerg Kommune. 

 

 

Vandværk 

 

Anlægs ID  Boringer 

Aike  50179 4 

Bjøvlund 50180 4 

St. Darum 50182 3 

Gørding 50184 2 

Vejrup 50186 3 

Spangsbjerg 50806 5 

V. Gjesing 50808 7 

Astrup 50813 7 

Hjerting 50815 4 

Grimstrup 52112 2 

Skindermarkens 53083 1 

Egebæk Hviding 53086 2 

Gredstedbro 53087 4 

Høm 53090 1 

Jernvedlund 53092 3 

Spandet 53096 2 

Vilslev 53098 2 

Ø. Åbølling 53099 1 

Roager 53101 2 

Marbæk 129314 1 

Tabel 8.1 Vandværker og dertilhørende antal indvindingsboringer med dataindsamling i Esbjerg Kommu-
ne. 

 

8.1 Boringsplacering 

For boringerne i Tabel 8.2 har vandværket rettet koordinaterne i forbindelse med den suppleren-

de dataindsamling. Der er ændret koordinater i access-databasen BoringsAfkla-

ring_SænkningYdelse_Filter_RegSyd.accdb. I tabellen Filterinfo i databasen er det i en separat 

kolonne angivet hvilke boringer, der har fået korrigeret koordinaterne. 

 

 

Vandværk 

 

Anlægs ID  DGU nr.  

Aike  50179 131.974; 131.989; 131.990; 131.991 

Spangsbjerg 50806 130.1587; 130.1682; 130.1683 

V. Gjesing 50808 
130.620; 130.697; 130.748; 130.833; 130.856; 130.1256; 

130.1259 

Astrup 50813 
121.451, 121.1080; 121.1081; 121.1082; 121.1083; 

121.1084; 121.1085 

Skindermarkens 53083 140.987 

Tabel 8.2 Boringer, hvor koordinaterne er ændret i fht. Jupiter-databasen.  
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8.2 Grundvandskortlægning 

Området er dækket af grundvandskortlægningerne for Arrild, Astrup, Diagonalvejen, Rødding, 

Vejen-Holsted-Tobøl, Forumlund, Gredstedbro-Bramming-Fanø, Bjøvlund, Ajke, Gørding og Vej-

rup. Tabel 8.3 viser de trin 1 og redegørelsesrapporter, der findes i rapportdatabasen, som om-

handler Esbjerg Kommune. Der findes derudover andre rapporter (f.eks. grundvandskemiske 

kortlægninger og boringsregistreringer), men det vurderes, at disse rapporter ikke er relevante 

for afgrænsning af BNBO.  

 

Kortlægningsområde Rapport-ID Beskrivelse 

Arrild m.fl. 88242 
Grundvandskortlægning. Kortlægningsområde 
Arrild m.fl. Trin 1 Hovedrapport. 

Arrild m.fl. 88243 
Grundvandskortlægning. Kortlægningsområde 
Arrild m.fl. Trin 1 Resumerapport. 

Astrup 88884 Trin 1 – Astrup Kortlægningsområde. 

Diagonalvejen 86669 
Trin 1 kortlægning Diagonalvejen. Sammenstil-
ling og vurdering af eksisterende data for kort-
lægningsområdet Diagonalvejen. 

Sydjylland 90486 
Indvindingsoplande uden for OSD, Fyn og Syd-
jylland. Trin 1 Sydjylland. 

Rødding m.fl. 89899 GKO Rødding m.fl. Delaftale 3 - Trin 1 rapport. 

Vejen-Holsted-Tobøl 89839 
GKO Vejen-Holsted-Tobøl. Delaftale 3 - Trin 1 
Rapport. 

Arrild m.fl. 90419 
Redegørelse for Kortlægningsområde Arrild 
m.fl. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 
2014. 

Astrup 88879 
Redegørelse for Astrup Kortlægningsområde. 
Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning. 

Diagonalvejen 90224 
Redegørelse for Diagonalvejen. Afgiftsfinansie-
ret grundvandskortlægning. 

Forumlund 90191 Grundvandskortlægning Forumlund-området. 

GKO 320590 Gredstedbro, Bramming 
m.fl. og Fanø (Gredstedbro) 

91552 
Redegørelse for GKO 320590 Gredstedbro, 
Bramming m.fl. og Fanø (Gredstedbro). Afgifts-
finansieret grundvandskortlægning 2015. 

Rødding 89898 
Redegørelse for Rødding-området. Afgiftsfinan-
sieret grundvandskortlægning 2013. 

Fyn og Sydjylland 
91734 

 
Redegørelse for indvindingsoplande uden for 
OSD, Fyn og Sydjylland, Esbjerg Kommune. 

Bjøvlund 
88880 

 
Redegørelse for Bjøvlund kortlægningsområde. 
Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning. 

Ajke og Gørding 
88878 

 

Redegørelse for Ajke og Gørding kortlægnings-
område. Afgiftsfinansieret grundvandskortlæg-
ning. 

Vejrup 
88881 

 
Redegørelse for Vejrup Kortlægningsområde. 
Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning. 

Esbjerg og Hjerting 
91584 

 
Redegørelse for indvindingsoplande udenfor 
OSD. Esbjerg og Hjerting. 

Vejrup 
88886 

 
Trin 1. Vejrup Kortlægningsområde. 

Ajke og Gørding 
88883 

 
Trin 1. Ajke og Gørding kortlægningsområder. 

Bjøvlund 
88885 

 
Trin 1. Bjøvlund Kortlægningsområde. 

GKO 320590 Gredstedbro, Bramming 
m.fl. Og Fanø (Gredstedbro) 

91759 
 

Resume af redegørelse for GKO 320590 Gred-
stedbro, Bramming m.fl. Og Fanø (Gredsted-
bro). 

Esbjerg 91194 
Indvindingsoplande udenfor OSD - Esbjerg. Trin 
1 udvidet udgave november 2014. 

Gredstedbro, Bramming m.fl. Og Fanø 
91543 

 

Kortlægningsområde Gredstedbro, Bramming 
m.fl. Og Fanø. Trin 1-kortlægning. Rapport - 
Blok 4. 

Tabel 8.3 Oversigt over trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen. 
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Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelses rapporter i Esbjerg Kommune samt øvrige kom-

muner i Region Syddanmark findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regio-

nen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang. 

 

Modeller i modeldatabasen, som omhandler Esbjerg Kommune, er vist i Tabel 8.4. 

 

Modelnavn Model-ID Beskrivelse fra GEUS 

Ribe Amt (øst) 2006 114 Hydrostratigrafisk model for Ribe Amt (Øst). 

Hydrostratigrafisk model Astrup 349 Hydrostratigrafisk model. * 

Hydrostratigrafisk model Ajke Gørding 350 Hydrostratigrafisk model. * 

GKO Rødding GeoModel 367 
Geologisk/Hydrostratigrafisk model for GKO 
Rødding. * 

Diagonalvejen 373 Hydrostratigrafisk model. * 

Sammentolkning af Diagonalvejen og 
Baldersbæk 374 

Sammentolkning af Diagonalvejen og Balders-
bæk. 

Arrild m.fl. - Hydrostratigrafisk model 376 Hydrostratigrafisk model. * 

Arrild m.fl. – Rumlig geologisk model 377 Rumlig geologisk model. 

GKO Holsted Vejen modeller 511 
Geologisk/hydrostratigrafisk model GKO Hol-
sted Vejen. * 

Oksbøl hydrostratigrafisk model 638 
Hydrostratigrafisk model for området ved Oks-
bøl. * 

Skindermarkens 656 Simpel hydrostratigrafisk model. * 

Geologisk Model Gredstedbro 679 Geologisk og Hydrostratigrafisk Model. * 

Egebæk-Hviding og Lustrup Kildeplads 680 Hydrologisk model. * 

Hydrostratigrafisk Model Varde 697 
Hydrostratigrafisk model Varde – hydrologisk 
model inkl. som zip. * 

DKmodel2009Jylland 277 DKmodel. * 

Miocæn 3D 230 
Rumlig geologisk model baseret på punkttolk-
ninger. 

Miocæn 3D opdateret 2014 469 Rumlig geologisk model. 

Tabel 8.4 Oversigt over modeller i Esbjerg Kommune. *Angiver model ID, hvor der også er en hydrolo-
gisk model tilknyttet, uden at det fremgår af beskrivelsen. 

Den fulde liste over alle modeller i GEUS model database kan findes for hele Danmark i den digi-

tale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns. 

 

8.3 Vandforsyningsplan 

I Esbjerg Kommune er vandforsyningsplanerne for de gamle kommuner (Bramming, Esbjerg, 

Ribe og Helle) stadig gældende. Det vil sige, at retningslinjerne i de enkelte planer gælder inden-

for de gamle kommunegrænser. Vandforsyningsplanerne indeholder en teknisk beskrivelse af de 

enkelte forsyninger i kommunen med angivelse af bl.a. filterinterval, kapacitet, pumpeydelse og 

rovandspejl.  

 

8.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen 

Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Esbjerg Kommune. 

Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med en lille buffer. 

Indenfor polygonet for Esbjerg Kommune findes geofysiske logs, MEP, Paces, Schlumberger, 

Seismic, SKYTEM og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering under Generelt 

Kommune Data\Gerda_Geofysik_Esbjerg. I denne folder findes også en liste med de projekter, 

der er downloadet for kommunen. Generelt for Gerda-databaseudtræk gælder, at nogle projekter 

er fejlbehæftede, hvilket forhindrer et fuldstændigt udtræk fra databasen. Problemer med det 

pågældende databaseudtræk fremgår af den status-email der modtages, når databaseudtrækket 

er klar til download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor hvilket 

data er downloadet. Denne e-mail findes under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_ Es-

bjerg. 
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8.5 Supplerende data og information 

Esbjerg Kommune har oplyst, at de ikke ligger inde med supplerende data, som ikke allerede er 

indberettet til Jupiter-databasen eller Gerda-databasen. Supplerende data indsamlet ved vand-

forsyningerne fremgår af Tabel 8.5. Vandværker, der ikke har tilsendt supplerende data eller ikke 

har meldt tilbage på forespørgsel, fremgår af Tabel 8.6. Supplerende data fra vandværkerne fin-

des i den digitale dataaflevering i det højeste relevante folderniveau under tilhørende anlægsfol-

der eller forsyningsfolder.   
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Aike (DIN For-
syning A/S) 

x x 

   
 

V. Gjesing (DIN 
Forsyning A/S)     

Astrup (DIN 
Forsyning A/S)     

Skindermarkens 
(DIN Forsyning 
A/S) 

    

Spangsbjerg 
(DIN Forsyning 
A/S) 

    

St. Darum  x     

Ø. Åbølling     

Vandværksbe-
skrivelse, 
matrikelkort, 
indvindingstil-
ladelse. 

 

Tabel 8.5 Oversigt over indsamlede supplerende data fra Vandværkerne i Esbjerg Kommune. 

 

Vandværk 
Ingen 

data 

Ingen  

kontakt 
Bemærkninger 

Høm x   

Gørding x   

Hjerting x  
 

Vilslev x   

Bjøvlund x  Vandværket har SRO-anlæg. 

Grimstrup x   

Egebæk Hviding x   

Jernvedlund  x  

Marbæk  x  

Roager  x  

Vejrup  x  

Spandet  x  

Gredstedbro x   

Tabel 8.6 Oversigt over vandværker i Esbjerg Kommune, som ikke besidder supplerende data eller ikke 
har meldt tilbage.   
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9. FANØ KOMMUNE  

I Fanø Kommune er der indsamlet data for 10 aktive indvindingsboringer til almene vandforsy-

ninger, vist på Figur 9.1.  

 

 

Figur 9.1 Boringer med dataindsamling i Fanø Kommune (individuelle boringer på vandværket kan være 
svære at se pga. zoom niveauet). 

 

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i  den digitale aflevering under under Gene-

rel data for hele regionen\Jupiter_udtræk\-

BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegSyd.accdb. Datagrundlaget for Figur 9.1findes under 

Generel data for hele regionen\Rambøll_Mpk_ boringer. 

 

De 10 boringer tilhører Fanø Vand (Anlægs ID 51156). Der er ikke registreret øvrige aktive ind-

vindingsboringer til almen vandforsyning i Fanø Kommune.  

 

9.1 Boringsplacering 

For boringer med dataindsamling, er der ikke registreret ændringer af koordinater i forhold til 

Jupiter-databasen.  
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9.2 Grundvandskortlægning 

Området er dækket af grundvandskortlægningen for Gredstedbro, Bramming m.fl. og Fanø. Tabel 

9.1 viser de trin 1 og redegørelsesrapporter, der findes i rapportdatabasen, som omhandler Fanø 

Kommune. Der findes derudover andre rapporter (f.eks. grundvandskemiske kortlægninger og 

boringsregistreringer), men det vurderes, at disse rapporter ikke er relevante for afgrænsning af 

BNBO.  

 

Kortlægningsområde Rapport-ID Beskrivelse 

Gredstedbro, Bramming m.fl. og Fanø  91553 

Redegørelse for GKO 320590 Gredstedbro, 
Bramming m.fl. og Fanø. Afgiftsfinansieret 
grundvandskortlægning 2015. 

Gredstedbro, Bramming m.fl. og Fanø 
91758 

 

Resume af redegørelse for GKO 320590 Gred-
stedbro, Bramming m.fl. Og Fanø. 

Gredstedbro, Bramming m.fl. og Fanø 
91543 

 

Kortlægningsområde Gredstedbro, Bramming 
m.fl. Og Fanø. Trin 1-kortlægning. Rapport - 
Blok 4. 

Tabel 9.1 Oversigt over trin 1 redegørelsesrapporter i rapportdatabasen. 

 

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelses rapporter i nærværende kommune samt øvrige 

kommuner i Region Syddanmark findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regi-

onen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang. 

 

Modeller i modeldatabasen, som omhandler Fanø Kommune, er vist i Tabel 9.2. 

 

Modelnavn Model-ID Beskrivelse 

Geologisk Model Fanø 678 Geologisk og hydrostratigrafisk model.* 

Geologisk Model Gredstedbro 679 Geologisk og hydrostratigrafisk model.* 

DKmodel2009Jylland 277 DKmodel.* 

Miocæn 3D 230 
Rumlig Geologisk model baseret på punkttolk-
ninger. 

Miocæn 3D opdateret 2014 469 Rumlig Geologisk model 

Tabel 9.2 Oversigt over modeller i Fanø Kommune. *Angiver model ID, hvor der også er en hydrologisk 
model tilknyttet, uden at det fremgår af beskrivelsen. 

Den fulde liste over alle modeller i GEUS model database kan findes for hele Danmark i den digi-

tale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns. 

 

9.3 Vandforsyningsplan 

Fanø Kommune har en gældende vandforsyningsplan for perioden 2006-2017. Vandforsynings-

planen indeholder en teknisk beskrivelse af de enkelte forsyninger i kommunen med angivelse af 

bl.a. filterinterval, kapacitet, pumpeydelse og rovandspejl.  

 

9.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen 

Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Fanø Kommune. Data 

er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med en lille buffer. 

Indenfor polygonet for Fanø Kommune findes MEP og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale 

dataaflevering under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Fanø. I denne folder findes også 

en liste med de projekter, der er downloadet for kommunen. Generelt for Gerda-databaseudtræk 

gælder, at nogle projekter er fejlbehæftede, hvilket forhindrer et fuldstændigt udtræk fra databa-

sen. Problemer med det pågældende databaseudtræk fremgår af den status-email, der modta-

ges, når databaseudtrækket er klar til download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det 
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polygon, indenfor hvilket data er downloadet. Denne e-mail findes under Generelt Kommune 

Data\Gerda_Geofysik_Fanø. 

 

9.5 Supplerende data og information 

Fanø Kommune og Fanø Vand har oplyst, at de ikke ligger inde med supplerende data, som ikke 

allerede er indberettet til Jupiter-databasen eller Gerda-databasen.  
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10. FREDERICIA KOMMUNE  

I Fredericia Kommune er der indsamlet data for 16 aktive indvindingsboringer til almene vandfor-

syninger, vist på Figur 10.1.  

 

 

Figur 10.1 Boringer med dataindsamling i Fredericia Kommune (individuelle boringer på vandværkerne 
kan være svære at se pga. zoom niveauet). 

 

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i  den digitale aflevering under under Gene-

rel data for hele regionen\Jupiter_udtræk\-

BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegSyd.accdb. Datagrundlaget for Figur 10.1 findes 

under Generel data for hele regionen\Rambøll_Mpk_ boringer. 

 

De 16 boringer er fordelt på 6 Vandværker, som fremgår af Tabel 10.1. De resterende 19 aktive 

indvindingsboringer, fordelt på 2 almene vandforsyningsanlæg i Fredericia Kommune, har iflg. 

kommunen fået beregnet BNBO.  
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Vandværk 

 

Anlægs ID  Boringer 

Pjedsted 72782 2 

Skærbæk 72783 2 

Børup 72784 3 

TREFOR 74497 1 

Taulov 74499 4 

Skærbækværket, DONG Energy 74500 4 

Tabel 10.1 Vandværker og dertilhørende antal indvindingsboringer med dataindsamling i Fredericia 
Kommune. 

 

10.1 Boringsplacering 

For boringer med dataindsamling, er der ikke registreret ændringer af koordinater i fht. Jupiter-

databasen.  

 

10.2 Grundvandskortlægning 

Området er dækket af grundvandskortlægningerne for Follerup og Skærbæk. Tabel 10.2 viser de 

trin 1 og redegørelsesrapporter, der findes i rapportdatabasen, som omhandler Fredericia Kom-

mune. Der findes derudover andre rapporter (f.eks. grundvandskemiske kortlægninger og bo-

ringsregistreringer), men det vurderes, at disse rapporter ikke er relevante for afgrænsning af 

BNBO.  

 

Kortlægningsområde Rapport-ID Beskrivelse 

Follerup 77099 
Follerup indsatsområde - afsluttende undersø-
gelser. Hovedrapport. 

Skærbæk 90327 
Redegørelse for Skærbæk. Afgiftsfinansieret 
grundvandskortlægning. 

Skærbæk 87708 Skærbæk Trin 1. 

Tabel 10.2 Oversigt over trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen.  

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelses rapporter i nærværende kommune samt øvrige 

kommuner i Region Syddanmark findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regi-

onen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang. 

 

Modeller i modeldatabasen, som omhandler Fredericia Kommune, er vist i Tabel 10.3. 

 

Modelnavn Model-ID 

 

Beskrivelse 

 

Vandel m.fl. 357 Geologisk og Hydrostratigrafisk Model.* 

Andkær 386 Geologisk og hydrostratigrafisk model.* 

DKmodel2009Jylland 277 DKmodel2009.* 

Faarup 531 Tom database til upload af hydrologisk model.* 

Miocæn 3D 230 
Rumlig Geologisk model baseret på punkttolk-
ninger. 

Miocæn 3D opdateret 2014 469 Rumlig geologisk model. 

Tabel 10.3 Oversigt over modeller i Fredericia Kommune. *Angiver model ID, hvor der også er en hydro-
logisk model tilknyttet, uden at det fremgår af beskrivelsen. 

Den fulde liste over alle modeller i GEUS model database kan findes for hele Danmark i den digi-

tale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns. 
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10.3 Vandforsyningsplan 

Fredericia Kommune har en gældende vandforsyningsplan for perioden 2010-2021. Vandforsy-

ningsplanen indeholder en teknisk beskrivelse af de enkelte forsyninger i kommunen med angi-

velse af bl.a. filterinterval, kapacitet, pumpeydelse og rovandspejl.  

 

10.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen 

Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Fredericia Kommune. 

Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med en lille buffer. 

Indenfor polygonet for Fredericia Kommune findes geofysiske logs, MEP, Pacep, Paces, Schlum-

berger, Seismic, SKYTEM og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering under 

Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Fredericia. I denne folder findes også en liste med de 

projekter, der er downloadet for kommunen. Generelt for Gerda-databaseudtræk gælder, at nog-

le projekter er fejlbehæftede, hvilket forhindrer et fuldstændigt udtræk fra databasen. Problemer 

med det pågældende databaseudtræk fremgår af den status-email der modtages, når database-

udtrækket er klar til download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor 

hvilket data er downloadet. Denne e-mail findes under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik 

_Fredericia. 

 

10.5 Supplerende data og information 

Fredericia Kommune har oplyst, at de ikke ligger inde med supplerende data, som ikke allerede 

er indberettet til Jupiter-databasen eller Gerda-databasen. Supplerende data indsamlet ved vand-

forsyningerne fremgår af Tabel 10.4. Vandværker, der ikke har tilsendt supplerende data eller 

ikke har meldt tilbage på forespørgsel, fremgår af Tabel 10.5. Supplerende data fra vandværker-

ne findes i den digitale dataaflevering i det højeste relevante folderniveau under tilhørende an-

lægsfolder eller forsyningsfolder.   
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Skærbæk  x x  

Årsrapport, 
døgnrapport, 
vandspejl, 
flow. 

 

Børup  x x    

TREFOR x      

Skærbækvær-
ket, DONG 
Energy 

    

Boringskontrol 
og servicerap-
port. 

 

Tabel 10.4 Oversigt over indsamlede supplerende data fra Vandværkerne i Fredericia Kommune. 

 

Vandværk 
Ingen 

data 

Ingen  

kontakt 
Bemærkninger 

Pjedsted x   

Taulov  x  

Tabel 10.5 Oversigt over vandværker i Fredericia Kommune, som ikke besidder supplerende data eller 
ikke har meldt tilbage.  
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11. FAABORG-MIDTFYNS KOMMUNE 

Der er ikke udført dataindsamling i kommunen. Faaborg-Midtfyn Kommune har besluttet at be-

regne de manglende BNBO'er selv. Kommunen har allerede beregnet BNBO for 21 vandværksbo-

ringer og ønsker et ensartet beregningsgrundlag for de manglende boringer. Naturstyrelsen er 

orienteret om dette via mail fra Kommunen afsendt d. 14. september 2015. 
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12. HADERSLEV KOMMUNE 

Der er ikke udført dataindsamling i kommunen, da Haderslev Kommune har oplyst, at der er 

beregnet BNBO for alle aktive vandforsyningsboringer. 
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13. KERTEMINDE KOMMUNE 

I Kerteminde Kommune er der indsamlet data for 21 aktive indvindingsboringer til almene vand-

forsyninger, vist på Figur 13.1. 

 

 

Figur 13.1 Boringer med dataindsamling i Kerteminde Kommune 

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i den digitale aflevering under Generel data 

for hele regionen\Jupiter_udtræk\-BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegSyd.accdb. Data-

grundlaget for Figur 13.1 findes under Generel data for hele regionen\Rambøll_Mpk_ boringer. 

 

De 21 boringer er fordelt på 6 Vandværker, som fremgår af Tabel 13.1. Der er ingen almene 

vandforsyningsboringer som iflg. kommunen fået beregnet BNBO.  
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Vandværk Anlægs ID  
Antal indvindings-

boringer 

Bogensø Vandværk v./ Kerteminde Forsyning A/S 81542 1 

Dalby Vandværk 81543 3 

Kerteminde Forsyning A/S 81532 8 

Langeskov Vandværk 81599 4 

Martofte Vandværk 81540 2 

Mesinge Vandværk 81534 3 

Tabel 13.1 Vandværker og dertilhørende antal indvindingsboringer med dataindsamling i Kerteminde 
Kommune. 

13.1 Boringsplacering 

Kerteminde Kommune har oplyst at koordinaterne for boringerne i Kerteminde Kommune er kor-

rekte i Jupiter-databasen, bortset fra en enkelt boring tilhørende Kerteminde Forsyning (DGU nr. 

137.991), hvorfor der er ændret i koordinaterne i access-databasen BoringsAfkla-

ring_SænkningYdelse_Filter_RegSyd.accdb. I tabellen Filterinfo i databasen er det i en separat 

kolonne angivet hvilke boringer, der har fået korrigeret koordinaterne. 

 

13.2 Grundvandskortlægning 

Området er dækket af grundvandskortlægningerne for Kerteminde, Hindsholm og Nyborg Vest.  

Tabel 13.2 viser, hvilke trin 1 og redegørelsesrapporter der findes i rapportdatabasen, som om-

handler Kerteminde Kommune. Der findes derudover andre rapporter (fx grundvandskemiske 

kortlægninger og boringsregistreringer), men det vurderes, at disse rapporter ikke er relevante 

for afgrænsning af BNBO.  

 

Kortlægningsområde 
Rapport-

ID 

Beskrivelse 

 

Hindsholm 88513 Hindsholm Trin 1 

Nyborg Vest 82826 

Indsamling og tolkning af eksisterende data 

i Nyborg Vest Indsatsområde, Trin 1 kort-

lægning  

Hindsholm 91219 
Redegørelse for Hindsholm. Afgiftsfinansie-

ret grundvandskortlægning 2014.  

Kerteminde 83220 
Indsatsområde Kerteminde. Sammenfatning 

af kortlægningsresultater, 2005  

Nyborg Vest 90463 Redegørelse for Nyborg Vest  

Nyborg Vest 90836 Resume af redegørelse for Nyborg Vest 

Tabel 13.2 Oversigt og trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen 

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelses rapporter i nærværende kommune samt øvrige 

kommuner i Region Syd Danmark findes i den digitale aflevering under Generel data for hele 

regionen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang. 

 

Modeller i modeldatabasen, som omhandler Kerteminde Kommune er vist i Tabel 26.3. 
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Modelnavn Model-ID Beskrivelse fra GEUS 

Kerteminde 206 Hydrogeologisk model 

Odense Syd 236 
Geol. forståelsesmodel, rumlig- og 

hydrostrat. Mod 

DKmodel2009Fyn 274 DKmodel2009 release* 

NORDFYN - hydrostratigrafisk model 347 Hydrostratigrafisk model - 9 lag* 

Nyborg Vest 360 
Rumlig geologisk og hydrostratigrafisk 

model* 

Hindsholm hydrologisk model 431 * 

Hindsholm hydrostratigrafisk model 432 Hydrostratigrafisk model 

VTU Odense 519 Geologisk og Hydrostratigrafisk model 

Fraugde Over Holluf 650 
Simpel hydrostratigrafisk model (se 

modelrapport)* 

Tabel 13.3 Oversigt over modeller i Kerteminde Kommune. Ofte dækker den hydrostratigrafiske model 
også en grundvandsmodel 

Den fulde liste over alle modeller i GEUS model database kan findes for hele Danmark i den digi-

tale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns. 

 

13.3 Vandforsyningsplan 

Kerteminde Kommune har en gældende vandforsyningsplan for perioden 2014-2025. Vandforsy-

ningsplanen indeholder en teknisk beskrivelse af de enkelte forsyninger i kommunen med angi-

velse af bl.a. filterinterval, kapacitet, pumpeydelse og rovandspejl. Vandforsyningsplanen findes i 

den digitale aflevering i folderen "Generelt Kommune Data" som KertemindeKommu-

ne_Vandforsyningsplan2014-2022. 

 

 

13.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen 

Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Kerteminde Kommu-

ne.  Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med en lille buffer.  

Indenfor polygonet for Kerteminde Kommune findes geofysiske logs, MEP, PACEP, PACES, Slum-

berger, SKYTEM, Wenner og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering under 

Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Kerteminde. I denne folder findes også en liste med de 

projekter, der er downloadet for kommunen. Generelt for Gerda-databaseudtræk gælder, at nog-

le projekter er fejlbehæftede, hvilket forhindrer et fuldstændigt udtræk fra databasen. Problemer 

med det pågældende databaseudtræk fremgår af den status-email, der modtages, når database-

udtrækket er klar til download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor 

hvilket data er downloadet. Denne e-mail findes under Generelt Kommune Da-

ta\Gerda_Geofysik_Kerteminde. 

 

13.5 Supplerende data og information 

Kommunen har oplyst at der ligger et udkast til en ny indvindingstilladelse for Mesinge Vandværk 

på 140.000 m3/år. Naturstyrelsens grundvandskortlægning af Hindsholm Kortlægningsområde 

har ligeledes benyttet en indvindingstilladelse på 140.000 m3/år til at beregne indvindingsoplan-

de. Indvindingsmængden for boringerne er derfor angivet som størrelsen på den kommende ind-

vindingstilladelse.  

 

Supplerende data for de omtalte vandforsyninger fremgår i Tabel 13.4. Vandværker der ikke har 

tilsendt supplerende data, eller ikke har meldt tilbage på efterspørgsel fremgår af Tabel 13.5. 

Supplerende data fra vandværkerne findes i den digitale dataaflevering i det højeste relevante 

folderniveau under tilhørende anlægsfolder eller forsyningsfolder.   
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Bogensø Vandværk v./ Kerteminde 
Forsyning A/S 

 
 

X    

Dalby Vandværk       

Kerteminde Forsyning A/S  X X    

Langeskov Vandværk   X    

Martofte Vandværk       

Mesinge Vandværk   X    

Tabel 13.4 Oversigt over indsamlede supplerende data fra Vandværkerne i Kerteminde Kommune 

 

Vandværk 
Ingen 

data 

Ingen  

kontakt 
Bemærkninger 

Dalby Vandværk 

X  

Forsøgt opringet angående 

borehulslogs og indvindingsfor-

deling. Ingen kontakt kunne 

skabes og den lagte besked på 

telefonsvaren er ikke blevet 

besvaret. Indvindingsfordeling 

fra grundvandskortlægningen 

benyttes. 

Martofte Vandværk  X Forsøgt opringet af to omgan-

ge. Indvindingsfordeling fra 

grundvandskortlægningen be-

nyttes. 

Tabel 13.5 Oversigt over vandværker i Kerteminde Kommune, som ikke besidder supplerende data eller 
ikke har meldt tilbage.  
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14. KOLDING KOMMUNE 

I Kolding Kommune er der indsamlet data for 91 aktive indvindingsboringer til almene vandforsy-

ninger, vist på Figur 14.1.  

 

Figur 14.1 Boringer med dataindsamling i Kolding Kommune (individuelle boringer på vandværkerne kan 
være svære at se pga. zoom niveauet). 
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Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i den digitale aflevering under under Generel 

data for hele regionen\Jupiter_udtræk\-BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegSyd.accdb. 

Datagrundlaget for Figur 14.1 findes under Generel data for hele regionen\Rambøll_Mpk_ borin-

ger. 

 

De 91 boringer er fordelt på 35 Vandværker, som fremgår af Tabel 14.1. To af de boringer, hvor 

der dataindsamles, tilhører Vonsild Vandværk, og har tidligere fået beregnet BNBO. Kommunen 

har dog angivet, at BNBO ønskes genberegnet for de to boringer. De resterende 6 aktive indvin-

dingsboringer fordelt på 2 almene vandforsyningsanlæg i Kolding Kommune har iflg. kommunen 

fået beregnet BNBO.  

 

Vandværk Anlægs 

ID 

Boringer Vandværk Anlægs 

ID 

Boringer 

Ferup 72826 2 Forbundsvandværket 73804 3 

Lunderskov 72827 2 Egholt og Omegns 73806 1 

Almind 72863 3 Lejrskov 73807 1 

Viuf 72865 2 TREFOR Vand, Trudsbro 73818 13 

Knudsbøl 72867 2 TREFOR Vand, Østre 73820 4 

Mosvig 72871 3 
Strandhuse – Nr. Bjert – 
Nr. Bjert 73822 2 

Bjert – Stenderup 72872 2 
Strandhuse – Nr. Bjert – 
Standhuse 72823 2 

Ødis – Bramdrup 72877 1 Sdr. Vilstrup 73825 2 

Vamdrup 72878 3 Ejstrup 73826 2 

Vester Nebel 72886 3 Christiansfeld 115941 3 

Eltang 72911 2 Aller 115946 3 

Vonsild 72913 2 Hejls 115949 3 

Bramdrupdam –  
Sønderholm 72915 2 Sjølund 115950 3 

Bramdrupdam –  
Petersminde 72916 5 Taps 115951 2 

Harte – Påby 72918 2 Hejlsminde 115955 1 

Ødis 73403 2 Bjerndrup 115956 2 

Drenderup 73404 1 
Frørup 115958 2 

Jordrup 73803 3 

Tabel 14.1 Vandværker og dertilhørende antal indvindingsboringer med dataindsamling i Kolding Kom-
mune. 

14.1 Boringsplacering 

For boringer med dataindsamling, er der ikke registreret ændringer af koordinater i fht. Jupiter-

databasen.  

 

14.2 Grundvandskortlægning 

Området er dækket af grundvandskortlægningerne for Christiansfeld – Bramdrup m.fl., Viuf-

Bramdrupdam, Ødis-Vamdrup, Sommersted, Veerst-Trudsbro, Vonsild-Agtrup og Skodborg. Tabel 

14.2 viser de trin 1 og redegørelsesrapporter, der findes i rapportdatabasen, som omhandler 

Kolding Kommune. Der findes derudover andre rapporter (f.eks. grundvandskemiske kortlægnin-

ger og boringsregistreringer), men det vurderes, at disse rapporter ikke er relevante for af-

grænsning af BNBO.  
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Kortlægningsområde Rapport-ID Beskrivelse 

Christiansfeld, Bramdrup m.fl. 90216 
Trin 1 hovedrapport. Kortlægningsområde Chri-
stiansfeld, Bramdrup m.fl. 

Christiansfeld, Bramdrup m.fl. 90217 
Trin 1 resumérapport. Kortlægningsområde 
Christiansfeld, Bramdrup m.fl. 

Viuf-Bramdrupdam 87712 Viuf-Bramdrupdam Trin 1. 

Ødis-Vamdrup 88705 
Naturstyrelsen Ribe. Kortlægningsområde Ødis-
Vamdrup - trin 1. Hovedrapport. 

Ødis-Vamdrup 88713 
Naturstyrelsen Ribe. Kortlægningsområde Ødis-
Vamdrup trin 1. Resumérapport. 

Bramdrup 90013 
Redegørelse for Bramdrup. Afgiftsfinansieret 
grundvandskortlægning 2013. 

Christiansfeld 90012 
Redegørelse for Christiansfeld. Afgiftsfinansieret 
grundvandskortlægning 2013. 

Sommersted 90435 Redegørelse for GKO Sommersted. 

Viuf-Bramdrupdam 90322 
Redegørelse for Viuf-Bramdrupdam. Afgiftsfi-
nansieret grundvandskortlægning. 

Veerst-Trudsbro 90237 
Redegørelse for Veerst-Trudsbro. Afgiftsfinan-
sieret grundvandskortlægning. 

Vonsild-Agtrup 90115 
Grundvandskortlægning Vonsild-Agtrup områ-
det. 

Ødis-Vamdrup-Skodborg 91289 

Redegørelse for Kortlægningsområde Ødis-
Vamdrup-Skodborg. Afgiftsfinansieret grund-
vandskortlægning 2015. 

Trudsbro 87709 Trudsbro trin 1. 

Sjølund Vandværk 
74626 

 

Sjølund Vandværk. Grundvandsbeskyttelse. 
Fase 1 - Vurdering af eksisterende datagrund-
lag. 

Ødis-Vamdrup-Skodborg 
91443 

 

Resume af redegørelse for kortlægningsområde 
Ødis-Vamdrup-Skodborg. Afgiftsfinansieret 
grundvandskortlægning 2015. 

Vonsild-Agtrup 90578 

Grundvandskortlægning Vonsild-Agtrup-
området. Kortlægningsgrundlag for kommunal 
indsatsplan. 

 

For nedenstående rapport strækker kortlægningens buffer sig ind i Kolding Kommune 
 

Veerst 87710 Veerst trin 1. 

Tabel 14.2 Oversigt over trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen.  

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelses rapporter i Kolding Kommune samt øvrige kom-

muner i Region Syddanmark findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regio-

nen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang. 

 

Modeller i modeldatabasen, som omhandler Kolding Kommune, er vist i Tabel 14.3. 
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Modelnavn Model-ID Beskrivelse fra GEUS 

Ribe Amt (øst) 2006 114 Hydrostratigrafisk model for Ribe Amt (Øst). 

Vandel m.fl. 357 Geologisk og Hydrostratigrafisk Mode.l * 

Kolding Hydrogeological and hydrologi-
cal model 369 Hydrogeologisk og numerisk model.* 

Christianfeld hydrostratigrafisk model 372 Hydrostratigrafisk model. * 

GKO Sommersted 397 Hydrostratigrafisk model. * 

Ødis Vamdrup Skodborg 448 Geologisk og hydrostratigrafisk model. * 

GKO Holsted Vejen modeller 511 
Geologisk/hydrostratigrafisk model GKO Holsted 
Vejen. * 

DKmodel2009Jylland 277 DKmodel2009. * 

Miocæn 3D 230 
Rumlig Geologisk model baseret på punkttolknin-
ger. 

Miocæn 3D opdateret 2014 469 Rumlig geologisk model. 

Tabel 14.3 Oversigt over modeller i Kolding Kommune. *Angiver model ID, hvor der også er en hydrolo-
gisk model tilknyttet, uden at det fremgår af beskrivelsen. 

Den fulde liste over alle modeller i GEUS model database kan findes for hele Danmark i den digi-

tale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns. 

 

14.3 Vandforsyningsplan 

Kolding Kommune har en gældende vandforsyningsplan for perioden 2011-2021. Vandforsy-

ningsplanen indeholder en teknisk beskrivelse af de enkelte forsyninger i kommunen med angi-

velse af bl.a. filterinterval, kapacitet, pumpeydelse og rovandspejl.  

 

14.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen 

Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Kolding Kommune. 

Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med en lille buffer. 

Indenfor polygonet for Kolding Kommune findes geofysiske logs, MEP, Pacep, Paces, Schlumber-

ger, Seismic, SKYTEM og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering under Gene-

relt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Kolding. I denne folder findes også en liste med de projek-

ter, der er downloadet for kommunen. Generelt for Gerda-databaseudtræk gælder, at nogle pro-

jekter er fejlbehæftede, hvilket forhindrer et fuldstændigt udtræk fra databasen. Problemer med 

det pågældende databaseudtræk fremgår af den status-email der modtages, når databaseud-

trækket er klar til download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor 

hvilket data er downloadet. Denne e-mail findes under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_ 

Kolding. 

 

14.5 Supplerende data og information 

Kolding Kommune har fremsendt prøvepumpningsdata og pejledata på en række boringer i 

kommunen. Supplerende data indsamlet ved vandforsyningerne fremgår af Tabel 14.4. Vand-

værker, der ikke har tilsendt supplerende data eller ikke har meldt tilbage på forespørgsel, frem-

går af Tabel 14.5. Supplerende data fra vandværkerne findes i den digitale dataaflevering i det 

højeste relevante folderniveau under tilhørende anlægsfolder eller forsyningsfolder.   
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Lunderskov     
Geoteknisk 
rapport. 

 

Almind  x     

Knudsbøl  x   
Information 
om planlagt 
vedligehold. 

 

Lejrskov     
Pumpeydelse: 
6 m3/t. 

 

TREFOR Vand, 
Trudsbro 

x      

TREFOR Vand, 
Østre 

x      

Strandhuse – 
Nr. Bjert –  
Nr. Bjert 

 

x 

    

Strandhuse – 
Nr. Bjert – 
Standhuse 

     

Sdr. Vilstrup     

Indsatsplan, 
Servicerap-
port, Tilsyns-
rapport. 

 

Christiansfeld     
Udtræk fra 
SRO: Borings-
niveau, flow. 

 

Tabel 14.4 Oversigt over indsamlede supplerende data fra Vandværkerne i Kolding Kommune. 
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Vandværk 
Ingen 

data 

Ingen  

kontakt 
Bemærkninger 

Frørup x   

Ejstrup x   

Jordrup x 
 Vandværket har fået undersøgt Hovedgaden 4 og 

Borgergade 8, med henblik på om V2-status 
stadig er aktuel. 

Aller x   

Vonsild x   

Mosvig x   

Drenderup x   

Bjert – Stenderup x   

Viuf x   

Egholt og Omegns x   

Vamdrup X   

Hejls x   

Bjerndrup  x  

Ferup  x  

Bramdrupdam –  

Sønderholm  x  

Bramdrupdam –  
Petersminde  x  

Forbundsvandværket  x  

Eltang  x  

Harte – Påby  x  

Vester Nebel  x  

Hejlsminde  x  

Sjølund  x  

Taps  x  

Ødis  x  

Ødis – Bramdrup  x  

Tabel 14.5 Oversigt over vandværker i Kolding Kommune, som ikke besidder supplerende data eller ikke 
har meldt tilbage.  
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15. LANGELAND KOMMUNE  

Der er ikke udført dataindsamling i kommunen, da Langeland Kommune har oplyst, at der netop 

er beregnet BNBO for alle aktive vandforsyningsboringer. De afgrænsede BNBO'er ligger endnu 

ikke på Miljøportalen. 
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16. MIDDELFART KOMMUNE  

Der er ikke udført dataindsamling i kommunen, da Middelfart Kommune har oplyst, at der er 

beregnet BNBO for alle aktive vandforsyningsboringer, og at disse er indberettede til Miljøporta-

len. 
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17. NORDFYNS KOMMUNE 

I Nordfyns Kommune er der indsamlet data for 86 aktive indvindingsboringer til almene vandfor-

syninger, vist på Figur 17.1.  

 

 

Figur 17.1 Boringer med dataindsamling i Nordfyns Kommune 

 

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i den digitale aflevering under Generel data 

for hele regionen\Jupiter_udtræk\-BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_Reg-Syd.accdb. Da-

tagrundlaget for Figur 17.1 findes under Generel data for hele regionen\Rambøll_Mpk_boringer. 
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De 86 boringer er fordelt på 34 anlæg, som fremgår af Figur 17.1. Iflg. Nordfyn Kommune er der 

ingen boringer i kommunen, der har fået beregnet BNBO. 

 

Vandværk Anlægs 
ID 

Boringer Vandværk Anlægs ID Boringer 

Bogense Forsyningsselskab: 

Tyrekrogværket 
80982 4 Otterup Vandværk 82337 

7 

Ejlby-Lunde Vandværk 82623 2 Roerslev Vandværk 82322 2 

Gamby-Hindevad Vandværk 82620 2 Skamby Vandværk 82638 2 

Guldbjerg-Nr.Sandager 

Vandværk 
80983 2 

Skovsgårde og Omegn 

Vandværk 
82632 

2 

Hasmark Vandværk I/S 82329 3 Stensby Vandværk 82630 2 

Hjadstrup Vandværk 82331 2 
Særslev-Hemmerslev 

Vandværk 
82633 

2 

Holse-Ore Vandværk 80985 2 Søndersø Vandværk 82624 6 

Hårslev Vandværk 82622 2 
Torup og Omegn Vand-

værk 
82619 

1 

Jersore Vandværk 80990 2 
Trøstrup og Omegn Vand-

værk 
82637 

4 

 

Jullerup Vandværk 82631 2 
Tørresø Strands Vand-

værk 
82326 

3 

Kappendrup Vandværk 82332 2 Tågerod Vandværk 82621 1 

Klintebjerg Vandværk 82327 2 Uggerslev Vandværk 82341 2 

Maderup og Omegn Vand-

værk 
82627 2 

VandCenter Syd as: Lun-

deværket 
82017 

4 

Mejlskov og Omegns Vand-

værk 
80986 

3 
Veflinge Vandværk 82629 

3 

Morud Vandværk 82636 
2 Væde-Stillebæk Vand-

værk A.m.b.a. 
82626 

2 

Nordfyns Vandværk 82338 4 Ørritslev Vandværk 82339 2 

Nr. Nærå-Ringe Vandværk 82330 2 Østrup Vandværk 82323 2 

Tabel 17.1 Vandværker og dertilhørende antal indvindingsboringer med dataindsamling i Nordfyns 
Kommune. 

17.1 Boringsplacering 

For boringer med dataindsamling, er der ikke registreret ændringer af koordinater i forhold til 

Jupiter-databasen.  
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17.2 Grundvandskortlægning 

Området er dækket af grundvandskortlægningerne for Nordfyn. Tabel 17.2 viser, hvilke trin 1 og 

redegørelsesrapporter der findes i rapportdatabasen, som omhandler Nordfyns Kommune. Der 

findes derudover andre rapporter (fx grundvandskemiske kortlægninger og boringsregistrerin-

ger), men det vurderes, at disse rapporter ikke er relevante for afgrænsning af BNBO.  

 

Kortlægningsområde 
Rapport-

ID 

Beskrivelse 

 

Nordfyn 

83026 Indsatsområde Søndersø Vest, Trin 1 kort-

lægning, Sammenfatning af eksisterende 

viden  

Nordfyn 
87222 Indsatsområde Søndersø Vest Trin 1 kort-

lægning Supplerende bind Februar 2008  

Nordfyn 
87226 Nordfyn - Trin 1 Kortlægning Hovedrapport 

Miljøcenter Odense Juni 2010 

Nordfyn 

87224 Nordfyn - Trin 1 Kortlægning Problemfor-

mulering og anbefalinger Miljøcenter Oden-

se December 2010  

Nordfyn 

87223 Indsatsområde Nordfyn Trin 1 kortlægning 

Sammenfatning af eksisterende viden De-

cember 2010 

Nordfyn 

91126 Redegørelse for Nordfyn - Nordfyns Kom-

mune - Afgiftsfinansieret grundvandskort-

lægning 2014 

Nordfyn 
91774 Nordfyn - Trin 1 Kortlægning Vandværks-

mapper 

Tabel 17.2 Oversigt og trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen. 

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelses rapporter i nærværende kommune samt øvrige 

kommuner i Region Syd Danmark findes i den digitale aflevering under Generel data for hele 

regionen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang. 

 

Modeller i modeldatabasen, som omhandler Nordfyns Kommune er vist i Tabel 17.3. 

 

Modelnavn Model-ID Beskrivelse 

DKmodel2009Fyn 274 DKmodel2009 release* 

Odense Vest 292 
Geologisk og hydrostratigrafisk model 

for Odense V* 

NORDFYN - hydrostratigrafisk model 347 Hydrostratigrafisk model - 9 lag* 

Nr Aaby 354 
Rumlig geologisk og hydrostratigrafisk 

model* 

VTU Odense 519 Geologisk og Hydrostratigrafisk model 

Vestfyn, Gelsted 543 Hydrostratigrafisk model* 

Tabel 17.3 Oversigt over modeller i Nordfyns Kommune. Ofte dækker den hydrostratigrafiske model også 
over en grundvandmodel. 

 

Den fulde liste over alle modeller i GEUS model database kan findes for hele Danmark i den digi-

tale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns. 
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17.3 Vandforsyningsplan 

Nordfyns Kommunes vandforsyningsplan er i øjeblikket under udarbejdelse. Vandforsyningspla-

nen indeholder en teknisk beskrivelse af de enkelte forsyninger i kommunen med angivelse af 

bl.a. filterinterval, kapacitet, pumpeydelse og rovandspejl.  

 

17.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen 

Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Nordfyns Kommune.  

Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med en lille buffer.  

Indenfor polygonet for Nordfyns Kommune findes geofysiske logs, MEP, PACEP, PACES, Slumber-

ger, Wenner, SKYTEM og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering under Gene-

relt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Nordfyns. I denne folder findes også en liste med de projek-

ter, der er downloadet for kommunen. Generelt for Gerda-databaseudtræk gælder, at nogle pro-

jekter er fejlbehæftede, hvilket forhindrer et fuldstændigt udtræk fra databasen. Problemer med 

det pågældende databaseudtræk fremgår af den status-email, der modtages, når databaseud-

trækket er klar til download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor 

hvilket data er downloadet. Denne e-mail findes under Generelt Kommune Da-

ta\Gerda_Geofysik_Nordfyns. 

 

17.5 Supplerende data og information 

Nordfyns Kommune har oplyst, at Trøstrup og Omegn Vandværk pr. 01-01-2017 bliver overtaget 

af Vandcenter Syd. Den fremtidige drikkevandsforsyning vil komme fra Vandcenter Syds vand-

værker, der er beliggende i Odense Kommune, og Trøstrup og Omegns Vandværks boringer bli-

ver sløjfet. Vandværket udgår derfor fra BNBO beregningerne.  

 

Kommunen oplyser desuden at: 

 Skamby Vandværk er ved at få udvidet deres indvindingstilladelse til 86.000 m3/år.  

 Bogense Vandforsyning har planer om at tage boring DGU 127.44 i brug og sløjfe boring DGU 

136.563 i løbet af 2016.  

 Guldbjerg-Nr. Sandager Vandværk er ved at få udvidet deres indvindingstilladelse til 74.000 

m3/år.  

 Ejlby-Lunde Vandværk bliver muligvis overtaget af Guldbjerg-Nr. Sandager Vandværk i løbet 

af 2016 el. 2017. Hvis det sker, vil Ejlby-Lunde Vandværks boringer blive sløjfet og Guld-

bjerg-Nr. Sandagers indvinding vil blive udvidet yderligere. 

 

Vandcenter Syd ønsker strømningstiden sat som 1 år for Lundeværkets boringer. Beregningsme-

todikken må gerne være lig den, der er benyttet for Assens og Odense kommuner, så de afgræn-

sede BNBO'er er sammenlignelige med tidligere BNBO'er afgrænset for Vandcenter Syd kildeplad-

ser. 

 

Vandcenter Syd har flere supplerende oplysning (prøvepumpninger, borehulslog, flowlogs og 

kildepladsundersøgelser), som desværre ikke har været mulig at få med i denne dataindsamling. 

Orbicon kan få adgang til disse data, ved henvendelse til Johan Linderberg (jl@vandcenter.dk). 

 

Supplerende data for de omtalte vandforsyninger fremgår i Tabel 17.4. Vandværker der ikke har 

tilsendt supplerende data, eller ikke har meldt tilbage på efterspørgsel fremgår af Tabel 17.5. 

Supplerende data fra vandværkerne findes i den digitale dataaflevering i det højeste relevante 

folderniveau under tilhørende anlægsfolder eller forsyningsfolder.   
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Guldbjerg-Nr. Sandager 

Vandværk 
  X   

 

Jersore Vandværk   X    

Morud Vandværk  X X    

Søndersø Vandværk   X    

Trøstrup Vandværk 
 X X   

Målte ydelser 1997-2013. Udgår 

grundet nedlæggelse i 1-1-2017 

Vandcenter Syd Lundeværket 

 X X   

Indvindingsmængder og pejledata. 

Mulighed for at skaffe mere data 

ved kontakt hos Johan Linderberg, 

Vandcenter Syd. 

Tabel 17.4 Oversigt over indsamlede supplerende data fra Vandværkerne i Nordfyns Kommune 

 

Vandværk 
Ingen 

data 

Ingen  

kontakt 
Bemærkninger 

Bogense Forsyningsselskab a.m.b.a. 

X  

Indvindingsfordeling taget fra 

Grundvandskortlægnings Trin 1 

rapport 

Ejlby-Lunde Vandværk  X  

Gamby-Hindevad Vandværk X X  

Hasmark Vandværk 

 X 

Indvindingsfordeling taget fra 

Grundvandskortlægnings Trin 1 

rapport 

Hjadstrup Vandværk 

 X 

Indvindingsfordeling taget fra 

Grundvandskortlægnings Trin 1 

rapport 

Holse-Ore Vandværk X  Indvindingsfordeling taget fra 

Grundvandskortlægnings Trin 1 

rapport 

Hårslev Vandværk  X  

Jullerup Vandværk X   

Kappendrup Vandværk X  Indvindingsfordeling taget fra 

Grundvandskortlægnings Trin 1 

rapport 

Klintebjerg  X  

Maderup og Omegn Vandværk X   

Mejlskov og Omegns Vandværk  X Indvindingsfordeling taget fra 

Grundvandskortlægnings Trin 1 

rapport 

Nordfyns Vandværk X  Indvindingsfordeling taget fra 

Grundvandskortlægnings Trin 1 

rapport 

Nørre Nærå - Ringe Vandværk X   
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Otterup Vandværk X  Indvindingsfordeling taget fra 

Grundvandskortlægnings Trin 1 

rapport 

Rørslev Vandværk X   

Skamby Vandværk  X  

Skovsgårde og Omegn Vandværk  X Indvindingsfordeling taget fra 

Grundvandskortlægnings Trin 1 

rapport 

Stensby Vandværk X   

Særslev-Hemmerslev Vandværk  X  

Torup og Omegn Vandværk X   

Tørresø Strands Vandværk   Indvindingsfordeling taget fra 

Grundvandskortlægnings Trin 1 

rapport 

Tågerod Vandværk X   

Uggerslev Vandværk  X  

Veflinge Vandværk  X  

Væde-Stillebæk Vandværk X   

Ørritslev Vandværk  X Indvindingsfordeling taget fra 

Grundvandskortlægnings Trin 1 

rapport 

Østrup Vandværk  X Indvindingsfordeling taget fra 

Grundvandskortlægnings Trin 1 

rapport 

Tabel 17.5 Oversigt over vandværker i Nordfyns Kommune, som ikke besidder supplerende data eller 
ikke har meldt tilbage.  
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18. NYBORG KOMMUNE 

I Nyborg Kommune er der indsamlet data for 32 aktive indvindingsboringer til almene vandforsy-

ninger, vist Figur 18.1. Der er allerede afgrænset BNBO for alle boringer i kommunen. Siden af-

grænsningen er grundvandskortlægning afsluttet og det har medført et andet potentialebillede. 

Således er der nu en stor del af de afgrænsede BNBO'er, der ikke længere stemmer overens med 

den nye viden. Nyborg Kommune har selv udvalgt de boringer/vandværker, hvor af græsningen 

bør genberegnes.  

 

Figur 18.1 Boringer med dataindsamling i Nyborg Kommune 

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i den digitale aflevering under Generel data 

for hele regionen\Jupiter_udtræk\-BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegSyd.accdb. Data-

grundlaget for Figur 18.1 findes under Generel data for hele regionen\Rambøll_Mpk_ boringer. 
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De 32 boringer er fordelt på 14 Vandværker, som fremgår af Tabel 18.1. De resterende 22 aktive 

indvindingsboringer fordelt på 3 almene vandforsyninger har iflg. kommunen fået beregnet 

BNBO. 

 

Vandværk Anlægs ID  
Antal indvindings 

boringer 

Bjerne Mose Kildeplads 82816 1 

Bovense Strands Vandforsyning 81737 2 

Ellinge Vandværk 82818 2 

Flødstrup Vandværk 82820 3 

Frørup Vandværk 82895 3 

Herrested-Måre Vandværk 82897 2 

Maemosen Vandværk amba 82898 2 

Refsvindinge Vandværk 82893 3 

Svindinge Vandværk 82900 2 

Såderup Vandværk 82819 2 

Tårup Vandværk 82894 2 

Ullerslev By's Vandværk 82821 2 

Øksendrup Vandværk 82896 2 

Ørbæk Vandværk 82902 4 

Tabel 18.1 Vandværker og dertilhørende antal indvindingsboringer med dataindsamling i Nyborg Kom-
mune. 

18.1 Boringsplacering 

Nyborg Kommune har oplyst at koordinaterne for boringerne i Nyborg Kommune er korrekte i 

Jupiter-databasen.  

 

18.2 Grundvandskortlægning 

Området er dækket af grundvandskortlægningerne for Nyborg Vest, Ørbæk-Gudme, Sydøstfyn og 

Indvindingsoplande uden for OSD, Fyn. Derudover er der yderligere et område nord og vest for 

Nyborg som er dækket. Tabel 18.2 viser, hvilke trin 1 og redegørelsesrapporter der findes i rap-

portdatabasen, som omhandler Nyborg Kommune. Der findes derudover andre rapporter (fx 

grundvandskemiske kortlægninger og boringsregistreringer), men det vurderes, at disse rappor-

ter ikke er relevante for afgrænsning af BNBO.  
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Kortlægningsområde 
Rapport-

ID 

Beskrivelse 

 

Indvindingsoplande uden 

for OSD, Fyn 

90485 Indvindingsoplande uden for OSD, Fyn og 

Sydjylland - Trin 1 Fyn  

Nyborg Vest 

82826 Indsamling og tolkning af eksisterende data 

i Nyborg Vest Indsatsområde, Trin 1 kort-

lægning  

Nyborg Vest 

83115 Udredning af de geologiske og hydrogeolo-

giske forhold ved Nyborg. Fase 1A: eksiste-

rende datagrundlag - tekst og bilagsbind, 

2000.  

Ørbæk-Gudme 
88249 Grundvandskortlægning - Kortlægningsom-

råde Ørbæk-Gudme - Trin 1 Resumérapport  

Ørbæk-Gudme 
88248 Grundvandskortlægning - Kortlægningsom-

råde Ørbæk-Gudme - Trin 1 Hovedrapport  

Indvindingsoplande uden 

for OSD, Fyn 

91410 Redegørelse for indvindingsoplande uden 

for OSD, Fyn og Sydjylland, Nyborg Kom-

mune  

Nyborg Vest 90463 Redegørelse for Nyborg Vest  

Sydøstfyn 
91430 Redegørelse for Sydøstfyn - Afgiftsfinansie-

ret grundvandskortlægning 2015  

Dækker området lige 

nord og vest for Nyborg 

83464 Eksisterende vandforsyningsforhold, Nyborg 

Kommune Vandforsyningsplan, 1980 

Sydøst Fyn 

91625 Resume af redegørelse for Sydøstfyn Af-

giftsfinansieret grundvandskortlægning 

2015 

Nyborg Vest 90836 Resume af redegørelse for Nyborg Vest 

Tabel 18.2 Oversigt og trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen. 

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelses rapporter i nærværende kommune samt øvrige 

kommuner i Region Syd Danmark findes i den digitale aflevering under Generel data for hele 

regionen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang. 

 

Modeller i modeldatabasen, som omhandler Nyborg Kommune er vist i Tabel 18.3. 

 

Modelnavn Model-ID Beskrivelse fra GEUS 

Kerteminde 206 Hydrogeologisk model 

DKmodel2009Fyn 274 DKmodel2009 release* 

Nyborg Vest 360 
Rumlig geologisk og hydrostratigrafisk 

model* 

Faaborg-Egebjerg hydrostratigrafisk 

model 
396 

Geologisk og Hydrostratigrafisk model 

(11 modellag)* 

Geologisk og hydrostratigrafisk model 

Sydøst Fyn 
406 Geologisk og hydrostratigrafisk model* 

VTU Odense 519 Geologisk og Hydrostratigrafisk model 

Bovense Strand 551 
Hydrologisk model (se numerisk grund-

vandsmodel)* 

Tabel 18.3 Oversigt over modeller i Nyborg Kommune. Ofte dækker den hydrostratigrafiske model også 
over en grundvandmodel. 
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Den fulde liste over alle modeller i GEUS model database kan findes for hele Danmark i den digi-

tale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns. 

 

18.3 Vandforsyningsplan 

Nyborg Kommune har på nuværende tidspunkt ingen vandforsyningsplan.  

 

18.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen 

Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Nyborg Kommune.  

Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med en lille buffer.  

Indenfor polygonet for Nyborg Kommune findes geofysiske logs, MEP, PACEP, PACES, Slumber-

ger, Wenner, SKYTEM og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering under Gene-

relt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Nyborg. I denne folder findes også en liste med de projek-

ter, der er downloadet for kommunen. Generelt for Gerda-databaseudtræk gælder, at nogle pro-

jekter er fejlbehæftede, hvilket forhindrer et fuldstændigt udtræk fra databasen. Problemer med 

det pågældende databaseudtræk fremgår af den status-email, der modtages, når databaseud-

trækket er klar til download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor 

hvilket data er downloadet. Denne e-mail findes under Generelt Kommune Da-

ta\Gerda_Geofysik_Nyborg. 

 

18.5 Supplerende data og information 

Nyborg Kommune ønsker at få foretaget nye BNBO-beregning efter Naturstyrelsens grundvands-

kortlægning for området blev færdiggjort. Den anvendte model til BNBO-beregningerne og de 

anvendte modeller til kortlægningen har nemlig resulteret i, at de tidligere optegnet BNBO’er for 

flere af vandværksboringerne ikke længere stemmer overens med potentialekortet. 

 

Nyborg Kommune har leveret information omkring indvindingsfordelingen, status for vandvær-

kerne og hvilke indvindingsboringer der ønskes ny BNBO’er beregnet for. Disse oplysninger er 

blevet suppleret med kontakt til vandværkerne. 

 

Kommunen har oplyst at indvindingstilladelsen til Maemosen Vandværk AMBA vil blive udvidet fra 

25.000 m3 til 30.000 m3 i 2016, og at indvindingstilladelsen til Tårup Vandværk ligeledes ville 

blive udvidet fra 50.000 m3 til 75.000 m3 også i 2016.  

 

Derudover har kommunen oplyst at boring DGU nr. 156.87, tilhørende Frørup Vandværk, sløjfes. 

Boringen vil fremover ikke indgå i vandforsyningen, og indvindingen vil ske fra vandværkets to 

resterende boringer.  

 

Ørbæk Vandværk har fået slået en ny indvindingsboring, som vil indgå som erstatning for to af 

de eksisterende indvindingsboringer, hvor der er konstateret BAM forurening.  
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Bjerne Mose Kildeplads  
 

X   Indvindingsfordeling 

modtaget af kommunen. 

Bovense Strands Vandforsyning   X    

Ellinge Vandværk   X    

Flødstrup Vandværk   X    

Frørup Vandværk X  X    

Herrested-Måre Vandværk   X    

Maemosen Vandværk amba   X    

Ørbæk Vandværk   X    

Refsvindinge Vandværk   X    

Svindinge Vandværk   X    

Såderup Vandværk   X    

Tårup Vandværk   X    

Ullerlev By’s Vandværk  
 

X   Indvindingsfordeling 

modtaget af kommunen. 

Øksendrup Vandværk   X    

Ørbæk Vandværk   X    

Tabel 18.4 Oversigt over indsamlede supplerende data fra Vandværkerne i Nyborg Kommune 

 

Vandværk 
Ingen 

data 

Ingen  

kontakt 
Bemærkninger 

Bjerne Mose Kildeplads 

 X 

Vandværksformand havde 

modtaget mail men havde ikke 

haft tid til at behandle spørge-

skemaet.  

Ullerlev By’s Vandværk 

 X 

Vandværksformand havde 

modtaget mail men havde ikke 

haft tid til at behandle spørge-

skemaet. 

Øksendrup Vandværk  X  

Tabel 18.5 Oversigt over vandværker i Nyborg Kommune, som ikke besidder supplerende data eller ikke 
har meldt tilbage.  
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19. ODENSE KOMMUNE 

Der er ikke udført dataindsamling i kommunen, da Odense Kommune har oplyst, at der er bereg-

net BNBO for alle aktive vandforsyningsboringer. 
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20. SVENDBORG KOMMUNE 

Der er ikke udført dataindsamling i kommunen, da Svendborg Kommune har oplyst, at der er 

beregnet BNBO for alle aktive vandforsyningsboringer.  

 

Da Svendborg Kommune også tager sig af vandværkerne på Ærø har der dog været kontakt til 

kommunen om boringer på Ærø. 
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21. SØNDERBORG KOMMUNE 

I Sønderborg Kommune er der indsamlet data for 12 indvindingsboringer til almene vandforsy-

ninger, vist på Figur 21.1.  

 

 

Figur 21.1 Boringer med dataindsamling i Sønderborg Kommune (individuelle boringer på vandværkerne 
kan være svære at se pga. zoom niveauet). 

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i den digitale aflevering under Generel data 

for hele regionen\Jupiter_udtræk\-BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegSyd.accdb. Data-

grundlaget for Figur 21.1 findes under Generel data for hele regionen\Rambøll_Mpk_ boringer. 

 

De 12 boringer fordeler sig på 6 vandværker, som fremgår af Tabel 21.1. Boringer tilhørende de 

øvrige almene vandforsyninger i Sønderborg Kommune har fået beregnet BNBO. 
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Vandværk Anlægs ID Boringer 

Broager 115920 4 

Egernsund 115922 2 

Dynt-Gammelgab 115926 2 

Skelde 115927 2 

Iller 115928 1 

Dalsgård 116289 1 

Tabel 21.1 Vandværker og dertilhørende antal indvindingsboringer med dataindsamling i Sønderborg 
Kommune.  

 

21.1 Boringsplacering 

Samtlige vandværker, på nær Dynt – Gammelgab Vandværk, der ikke har responderet på hen-

vendelserne, oplyser, at boringsplaceringer hentet fra Jupiterdatabasen er korrekte.  

 

21.2 Grundvandskortlægning 

Området er dækket af grundvandskortlægningerne for Felsted-Sundeved, Padborg-Gråsten-

Egernsund og Als. Tabel 21.2 viser de trin 1 og redegørelsesrapporter, der findes i rapportdata-

basen, som omhandler Sønderborg Kommune. Der findes derudover andre rapporter (f.eks. 

grundvandskemiske kortlægninger og boringsregistreringer), men det vurderes, at disse rappor-

ter ikke er relevante for afgrænsning af BNBO.  

 

Kortlægningsområde Rapport-ID Beskrivelse 

Felsted-Sundeved 86283 
Trin-1 kortlægning af Felsted-Sundeved kort-
lægningsområde. 

GKO Padborg 1778 og GKO Gråsten - 
Egernsund 1781 

88312 
Trin 1 kortlægning GKO Padborg 1778 og GKO 
Gråsten - Egernsund 1781. 

Als 87879 Grundvandskortlægning 2009. Als-området. 

GKO 1377, Felsted-Sundeved 88825 Redegørelse for GKO 1377, Felsted-Sundeved. 

Padborg-Gråsten 91575 Redegørelse for Padborg-Gråsten.  

Padborg-Gråsten 91717 
Redegørelse for Padborg – Gråsten. Afgiftsfi-
nansieret grundvandskortlægning (April, 2015 - 
NIRAS). 

Broager Kommune 90642 
Grundvandsbeskyttelse i Broager Kommune - 
Fase 1. Vurdering af eksisterende datagrundlag. 
Bilagsrapport. (Maj 2002, Sønderjyllands Amt).  

Broager Kommune 90641 

Grundvandsbeskyttelse i Broager Kommune - 
Fase 1. Vurdering af eksisterende datagrund-
lag. Arbejdsrapport. (Maj 2002, Sønderjyllands 
Amt) 

Tabel 21.2 Oversigt over trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen.  

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelses rapporter i nærværende kommune samt øvrige 

kommuner i Region Syddanmark findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regi-

onen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang. 

 

Modeller i modeldatabasen, som omhandler Sønderborg Kommune, er vist i Tabel 21.3. 
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Modelnavn Model-ID Beskrivelse 

DKmodel2009Fyn 274 * 

Felsted-Sundeved-GeoMod. 340 Geologisk- og hydrostratigrafisk model. * 

GKO Tinglev-Bedsted 502 Hydrostratigrafisk model. * 

Padborg-Graasten 503 Hydrostratigrafisk model. * 

DKmodel2009Jylland 277 * 

Faarup 531 Tom database til upload af hydrologisk model. * 

Miocæn 3D 230 
Rumlig geologisk model baseret på punkttolk-
ninger. 

DE DK Hydrostratigrafisk model 288 Geoscene3D projekt vedlagt. 

Miocæn 3D opdateret 2014 469 Rumlig geologisk model. 

Tabel 21.3 Oversigt over modeller i Sønderborg Kommune. *Angiver model ID, hvor der også er en hy-
drologisk model tilknyttet, uden at det fremgår af beskrivelsen. 

Den fulde liste over alle modeller i GEUS model database kan findes for hele Danmark i den digi-

tale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns. 

 

21.3 Vandforsyningsplan 

Sønderborg Kommune har en gældende vandforsyningsplan for perioden 2014-2022. Vandforsy-

ningsplanen indeholder en teknisk beskrivelse af de enkelte forsyninger i kommunen med angi-

velse af bl.a. filterinterval, kapacitet, pumpeydelse og rovandspejl. Vandforsyningsplanen findes i 

den digitale aflevering i folderen "Generelt Kommune Data" som SønderborgKommune_ Vandfor-

syningsplan2014-2022. 

 

21.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen 

Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Sønderborg Kommu-

ne. Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med en lille buffer. 

Indenfor polygonet for Sønderborg Kommune findes geofysiske logs, MEP, Pacep, Paces, Schlum-

berger, SKYTEM og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering under Generelt 

Kommune Data\Gerda_Geofysik_Sønderborg. I denne folder findes også en liste med de projek-

ter, der er downloadet for kommunen. Generelt for Gerda-databaseudtræk gælder, at nogle pro-

jekter er fejlbehæftede, hvilket forhindrer et fuldstændigt udtræk fra databasen. Problemer med 

det pågældende databaseudtræk fremgår af den status-email der modtages, når databaseud-

trækket er klar til download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor 

hvilket data er downloadet. Denne e-mail findes under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_ 

Sønderborg. 

 

21.5 Supplerende data og information 

Sønderborg Kommune har oplyst, at de ikke ligger inde med supplerende data, som ikke allerede 

er indberettet til Jupiter-databasen eller Gerda-databasen. Supplerende data indsamlet ved vand-

forsyningerne fremgår af Tabel 21.4. Vandværker, der ikke har tilsendt supplerende data eller 

ikke har meldt tilbage på forespørgsel, fremgår af Tabel 21.5. Supplerende data fra vandværker-

ne findes i den digitale dataaflevering i det højeste relevante folderniveau under tilhørende an-

lægsfolder eller forsyningsfolder.   
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Broager  x x   

Data fra prøve-
pumpning af DGU 
nr. 169.991 fin-
des i den digitale 
borerapport hos 
GEUS. 

Egernsund  x x   
Automatisk log-
ning af vandstand 
i boringer. 

Skelde  x x    

Dalsgård  x    
Boringen blev 
fornylig pejlet til 
ca. 7,0 m u.t. 

Tabel 21.4 Oversigt over indsamlede supplerende data fra vandværkerne i Sønderborg Kommune.  

 

Vandværk 
Ingen 

data 

Ingen  

kontakt 
Bemærkninger 

Dynt – Gammelgab  x Har ikke responderet på henvendelser, hverken 
på e-mail eller de 2 oplyste telefonnumre. 

Iller X   

Tabel 21.5 Oversigt over vandværker i Sønderborg Kommune, som ikke besidder supplerende data eller 
ikke har meldt tilbage. 
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22. TØNDER KOMMUNE  

I Tønder Kommune er der indsamlet data for 70 aktive indvindingsboringer til almene vandforsy-

ninger, vist på Figur 22.1Figur 6.1.  

 

 

Figur 22.1 Boringer med dataindsamling i Tønder Kommune (individuelle boringer på vandværkerne kan 
være svære at se pga. zoom niveauet). 
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Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i den digitale aflevering under Generel data 

for hele regionen\Jupiter_udtræk\-BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegSyd.accdb. Data-

grundlaget for Figur 22.1 findes under Generel data for hele regionen\Rambøll_Mpk_ boringer. 

 

De 70 boringer er fordelt på 28 Vandværker, som fremgår af Tabel 22.1. For to af de boringer, 

hvor der dataindsamles, DGU nr. 149.220 og 149.227, har Rejsby Vandværk i forbindelse med 

den supplerende dataindsamling oplyst, at vandværket nedlægges i løbet af 1-2 måneder. Der 

skal ikke beregnes BNBO for disse boringer. Der er ikke registreret øvrige aktive indvindingsbo-

ringer til almene vandforsyninger i Tønder Kommune.  

 

Vandværk Anlægs 

ID 

Boringer Vandværk Anlægs 

ID 

Boringer 

Ballum 115757 2 Branderup 116921 3 

Visby 115760 2 Agerskov 116924 2 

Bredebro 115761 2 Arrild 116925 3 

Borg 115762 2 Lovrup 118041 2 

Højer 116351 2 Frifelt 118045 3 

Sdr. Sejerslev 116353 3 Gasse 118048 1 

Østerby-Gærup 116354 2 Rejsby 118050 2 

Daler 116356 2 Døstrup 118053 1 

Løgumkloster 116487 2 Renbæk 118055 2 

Bedsted Lø 116488 3 Skærbæk 118056 7 

Løgumgårde 116489 1 Tønder 119121 10 

Kisbæk 116490 1 Abild 119126 1 

Øster Højst 116491 3 Rørkær-Jejsing 119130 2 

Toftlund 116916 2 Rørkær-Jejsing 119131 2 

Tabel 22.1 Vandværker og dertilhørende antal indvindingsboringer med dataindsamling i Tønder Kom-
mune. 

 

22.1 Boringsplacering 

For boringer med dataindsamling, er der ikke registreret ændringer af koordinater i forhold til  

Jupiter-databasen.  

 

22.2 Grundvandskortlægning 

Området er dækket af grundvandskortlægningerne for Arrild, Bevtoft-Hovslund, Tinglev-Bedsted, 

Tønder, Løgumkloster og Løgumgårde, Højer og Daler samt Rørkær-Jejsing.  Tabel 22.2 viser de 

trin 1 og redegørelsesrapporter, der findes i rapportdatabasen, som omhandler Tønder Kommu-

ne. Der findes derudover andre rapporter (f.eks. grundvandskemiske kortlægninger og borings-

registreringer), men det vurderes, at disse rapporter ikke er relevante for afgrænsning af BNBO.  

 

Kortlægningsområde Rapport-ID Beskrivelse 

Arrild m.fl. 88242 
Grundvandskortlægning. Kortlægningsområde 
Arrild m.fl. Trin 1. Hovedrapport. 

Arrild m.fl. 88243 
Grundvandskortlægning. Kortlægningsområde 
Arrild m.fl. Trin 1. Resumerapport. 

Bevtoft - Hovslund 74790 
Hydrogeologisk kortlægning - OSD Bevtoft - 
Hovslund. Fase 1. 

Sydjylland 90486 
Indvindingsoplande uden for OSD, Fyn og Syd-
jylland. Trin 1 Sydjylland. 

Tinglev-Bedsted 90272 
Trin 1-5 Kortlægning Tinglev-Bedsted. Trin 1 
kortlægning. 

Tønder, Løgumkloster og Løgumgårde, 
Højer og Daler samt Rørkær- Jejsing 86285 

Trin-1 kortlægning af Tønder, Løgumkloster og 
Løgumgårde, Højer og Daler samt Rørkær- 
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Jejsing kortlægningsområder. 

Arrild m.fl. 90419 

Redegørelse for Kortlægningsområde Arrild 
m.fl. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 
2014. 

Bevtoft-Hovslund 89186 

Grundvandet i Bevtoft-Hovslund kortlægnings-
område. Kortlægning af geologi og grundvands-
forhold. Redegørelsesrapport. 

Fyn og Sydjylland, Tønder Kommune 91413 
Redegørelse for indvindingsoplande uden for 
OSD, Fyn og Sydjylland. Tønder Kommune. 

Tinglev-Bedsted 91509 
Redegørelse for Tinglev-Bedsted. Afgiftsfinan-
sieret grundvandskortlægning 2015. 

Tønder-Løgumkloster m.fl. 90423 Redegørelse for Tønder-Løgumkloster m.fl. 

Rødekro-Aabenraa-Kliplev 74717 
Hydrogeologisk detailkortlægning. Rødekro-

Aabenraa-Kliplev. Afrapportering fase 1. 

Rødekro-Aabenraa-Kliplev 90190 
Grundvandskortlægning af Rødekro-Aabenraa-
Kliplev-området. Samlerapport. 

Tabel 22.2 Oversigt over trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen. 

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelses rapporter i nærværende kommune samt øvrige 

kommuner i Region Syddanmark findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regi-

onen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang. 

 

Modeller i modeldatabasens, som omhandler Tønder kommune er vist i Tabel 22.3. 

 

Modelnavn Model-ID Beskrivelse fra GEUS 

Bevtoft Hovslund 255 Geologisk og hydrostratigrafisk model. * 

Arrild m.fl. - Hydrostratigrafisk model 376 Hydrostratigrafisk model. * 

Arrild m.fl. – Rumlig geologisk model 377 Rumlig geologisk model. 

GKO Tinglev-Bedsted 502 Hydrostratigrafisk model. * 

Toender 561 Hydrostratigrafisk model. 

Toftlund Branderup 657 Simpel hydrostratigrafisk model. * 

Egebæk-Hviding og Lustrup Kildeplads 680 Hydrologisk model. * 

DKmodel2009Jylland 277 DKmodel. * 

Miocæn 3D 230 
Rumlig Geologisk model baseret på punkttolk-
ninger. 

DE DK Hydrostratigrafisk Model 288 GeoScene3D projekt vedlagt under GIS filer. 

Miocæn 3D opdateret 2014 469 Rumlig geologisk model.  

Tabel 22.3 Oversigt over modeller i Tønder Kommune. *Angiver model ID, hvor der også er en hydrolo-
gisk model tilknyttet, uden at det fremgår af beskrivelsen. 

Den fulde liste over alle modeller i GEUS model database kan findes for hele Danmark i den digi-

tale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns. 

 

22.3 Vandforsyningsplan 

Tønder Kommune har en gældende vandforsyningsplan for perioden 2012-2021. Vandforsynings-

planen indeholder en teknisk beskrivelse af de enkelte forsyninger i kommunen med angivelse af 

bl.a. filterinterval, kapacitet, pumpeydelse og rovandspejl.  

 

22.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen 

Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Tønder Kommune. 

Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med en lille buffer. 

Indenfor polygonet for Tønder Kommune findes geofysiske logs, MEP, Paces, Seismic, SKYTEM og 

TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering under Generelt Kommune Da-

ta\Gerda_Geofysik_Tønder. I denne folder findes også en liste med de projekter, der er downloa-

det for kommunen. Generelt for Gerda-databaseudtræk gælder, at nogle projekter er fejlbehæf-

tede, hvilket forhindrer et fuldstændigt udtræk fra databasen. Problemer med det pågældende 
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databaseudtræk fremgår af den status-email der modtages, når databaseudtrækket er klar til 

download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor hvilket data er 

downloadet. Denne e-mail findes under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Tønder. 

 

22.5 Supplerende data og information 

Tønder Kommune er ved at få udarbejdet en samlet hydrostratigrafisk model for hele kommune. 

Arbejdet udføres af I-GIS og forventes afsluttet snarest. Tønder Kommune har oplyst, at de ikke 

ligger inde med supplerende data, som ikke allerede er indberettet til Jupiter-databasen eller 

Gerda-databasen.  Supplerende data indsamlet ved vandforsyningerne fremgår af Tabel 22.4. 

Vandværker, der ikke har tilsendt supplerende data eller ikke har meldt tilbage på forespørgsel, 

fremgår af Tabel 22.5. Supplerende data fra vandværkerne findes i den digitale dataaflevering i 

det højeste relevante folderniveau under tilhørende anlægsfolder eller forsyningsfolder.   
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Bredebro   X  

Henviser til 
vandværks-
gennemgang 
foretaget af 
Rambøll d. 
12/3-2015. 

 

Toftlund   X  

Flow, pumpe-
ydelse, ind-
vinding, an-
lægsopbyg-
ning mm.  

 

Døstrup  X     

Skærbæk   X  

Boringsoplys-
ninger, bore-
hulslog, ser-
vicerapport. 

 

Branderup   x    

Tabel 22.4 Oversigt over indsamlede supplerende data fra Vandværkerne i Tønder Kommune. 
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Vandværk 
Ingen 

data 

Ingen  

kontakt 
Bemærkninger 

Frifelt x   

Borg x   

Sdr. Sejerslev x   

Tønder x  Dgu nr. 166.434 er overboret og hedder i dag 
166.759. 

Abild x   

Ballum x   

Agerskov x   

Arrild x   

Daler x   

Gasse x   

Kisbæk X   

Bedsted Lø x   

Lovrup x   

Løgumgårde x   

Østerby-Gærup x   

Renbæk x   

Rørkær-Jejsing  x  

Øster Højst  x  

Rejsby x  

Vandværket nedlægges, og begge boringer luk-
kes i løbet af 1-2 måneder. Forsyning skifter til 
Skærbæk Vandværk. 

Visby  x  

Højer x   

Løgumkloster x   

Tabel 22.5 Oversigt over vandværker i Tønder Kommune, som ikke besidder supplerende data eller ikke 
har meldt tilbage.   
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23. VARDE KOMMUNE 

I Varde Kommune er der indsamlet data for fire nye indvindingsboringer til almene vandforsynin-

ger, vist på Figur 23.1. De fire boringer tilhører Nordenskov Vandværks nye supplerende kilde-

plads. Boringer tilhørende de øvrige almene vandforsyninger i Varde Kommune har fået beregnet 

BNBO. 

 

 

Figur 23.1 Boringer med dataindsamling i Varde Kommune (individuelle boringer på vandværket kan 
være svære at se pga. zoom niveauet). 

 

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i den digitale aflevering under Generel data 

for hele regionen\Jupiter_udtræk\-BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegSyd.accdb. Data-

grundlaget for Figur 23.1 findes under Generel data for hele regionen\Rambøll_Mpk_ boringer. 

 

23.1 Boringsplacering 

Nordenskov Vandværk oplyser, at boringsplaceringer hentet fra Jupiterdatabasen er korrekte.  

 

23.2 Grundvandskortlægning 

Området er dækket af grundvandskortlægningerne for Diagonalvejen, Hindsig, Henne, Balders-

bæk, Forumlund, Varde, Ølgod, Skovlund og Kvong. Tabel 23.1 viser de trin 1 og redegørelses-

rapporter, der findes i rapportdatabasen, som omhandler Varde Kommune. Der findes derudover 
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andre rapporter (f.eks. grundvandskemiske kortlægninger og boringsregistreringer), men det 

vurderes, at disse rapporter ikke er relevante for afgrænsning af BNBO.  

 

Kortlægningsområde Rapport-ID Beskrivelse  

Diagonalvejen 86669 

Trin 1 kortlægning Diagonalvejen. Sammenstil-
ling og vurdering af eksisterende data for kort-
lægningsområdet Diagonalvejen. 

Hindsig 89008 
Hindsig Kortlægningsområde. Dataindsamling 
og udpegning af borested. 

Sydjylland 90486 
Indvindingsoplande uden for OSD, Fyn og Syd-
jylland. Trin 1 Sydjylland. 

Varde 90488 Indvindingsoplande uden for OSD Varde. Trin 1. 

Henne m.fl. 88307 
Naturstyrelsen Ribe. Kortlægningsområde Hen-
ne m.fl. Trin 1. 

Henne m.fl. 88308 
Naturstyrelsen Ribe. Kortlægningsområde Hen-
ne m.fl. Trin 1 - Resumerapport.  

Tistrup Vandværk 88309 Naturstyrelsen Ribe. Tistrup Vandværk. Trin 1.  

Baldersbæk 88818 
Redegørelse for Baldersbæk. Afgiftsfinansieret 
grundvandskortlægning. 

Diagonalvejen 90224 
Redegørelse for Diagonalvejen. Afgiftsfinansie-
ret grundvandskortlægning. 

Forumlund 90191 Grundvandskortlægning Forumlund-området. 

Hindsig 89009 
Hindsig Kortlægningsområde. Redegørelsesrap-
port. 

Varde Kommune 91414 
Redegørelse for indvindingsoplande uden for 
OSD, Fyn og Sydjylland, Varde Kommune. 

Varde 91541 
Redegørelse for Indvindingsoplande uden for 
OSD Varde. 

Ølgod, Skovlund m.fl.  90464 Redegørelse for Ølgod, Skovlund m.fl. 

Baldersbæk 86314 

Trin 1 kortlægning Baldersbæk. Sammenstilling 
og vurdering af eksisterede data for kortlæg-
ningsområdet Baldersbæk. 

Kvong 90193 Grundvandskortlægning Kvong. 

Tabel 23.1 Oversigt over trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen.  

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelses rapporter i Varde Kommune samt øvrige kommu-

ner i Region Syddanmark findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regio-

nen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang. 

 

Modeller i modeldatabasen, som omhandler Varde Kommune, er vist i Tabel 23.2. 
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Modelnavn Model-ID Beskrivelse fra GEUS 

Ribe Amt (øst) 2006 114 Hydrostratigrafisk model. 

Egvad 234 Geologisk model. * 

Hydrostratigrafisk model Astrup 349 Hydrostratigrafisk model. * 

Billund 371 Hydrogeologisk og hydrologisk model. * 

Diagonalvejen 373 Hydrostratigrafisk model. * 

Sammentolkning af Diagonalvejen og 

Baldersbæk 
374 

Sammentolkning af Diagonalvejen og Balders-
bæk. 

Baldersbæk 403 Hydrostratigrafisk model. * 

Geologisk model Ølgod og Skovlund 638 Kombineret lag- og voxelmodel. * 

Glejbjerg 651 Simpel hydrostratigrafisk model. * 

Nordenskov 655 Simpel hydrostratigrafisk model. * 

Hydrostratidgrafisk model Varde 697 Hydrologisk model inkluderet. * 

DKmodel2009Jylland 277 * 

Miocæn 3D 230 
Rumlig geologisk model baseret på punkttolk-
ninger. 

Miocæn 3D opdateret 2014 469 Rumlig geologisk model. 

Tabel 23.2 Oversigt over modeller i Varde Kommune. *Angiver model ID, hvor der også er en hydrologisk 
model tilknyttet, uden at det fremgår af beskrivelsen. 

Den fulde liste over alle modeller i GEUS model database kan findes for hele Danmark i den digi-

tale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns. 

 

23.3 Vandforsyningsplan 

Varde Kommune har en gældende vandforsyningsplan for perioden 2013-2023. Vandforsynings-

planen indeholder en teknisk beskrivelse af de enkelte forsyninger i kommunen med angivelse af 

bl.a. filterinterval, kapacitet, pumpeydelse og rovandspejl. Vandforsyningsplanen findes i den 

digitale aflevering under Generelt Kommune Data\VardeKommune_Vandforsyningsplan2013-

2023. 

 

23.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen 

Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Varde Kommune. 

Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med lille buffer. 

Indenfor polygonet for Varde Kommune findes geofysiske logs, MEP, Paces, Schlumberger, Seis-

mic, SKYTEM og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering under Generelt Kom-

mune Data\Gerda_Geofysik_Varde. I denne folder findes også en liste med de projekter, der er 

downloadet for kommunen. Generelt for Gerda-databaseudtræk gælder, at nogle projekter er 

fejlbehæftede, hvilket forhindrer et fuldstændigt udtræk fra databasen. Problemer med det på-

gældende databaseudtræk fremgår af den status-email der modtages, når databaseudtrækket er 

klar til download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor hvilket data 

er downloadet. Denne e-mail findes under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Varde. 

 

23.5 Supplerende data og information 

Varde Kommune har oplyst, at de ikke ligger inde med supplerende data, som ikke allerede er 

indberettet til Jupiter-databasen eller Gerda-databasen. Supplerende data fra vandværketfindes i 

den digitale dataaflevering i det højeste relevante folderniveau under tilhørende anlægsfolder 

eller forsyningsfolder.   

 

Nordenskov Vandværk har oplyst, at de fire boringer ved den nye supplerende kildeplads endnu 

ikke er færdigindkørte, men de forventes snart at indgå i indvindingen som supplement til borin-

gerne på den eksisterende kildeplads. Nordenskov Vandværk har oplyst, at de ikke ligger inde 

med supplerende oplysninger, men henviser til prøvepumpningsdata for en eller flere af de fire 
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relativt nye hos brøndboreren A. Højfeldt. Ved henvendelse til A. Højfeldt viser det sig, at prøve-

pumpningen har karakter af at være individuelle renpumpninger med 1 times manuelle tilbage-

pejlinger i selve pumpeboringerne, og at disse er indberettet til GEUS i de digitale borerapporter. 

Den fremtidige indvindingsfordeling for vandværkets boringer er pt. ukendt, da de fire nye borin-

ger endnu ikke indgår i indvindingen.  
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24. VEJEN KOMMUNE  

I Vejen Kommune er der indsamlet data for 27 aktive indvindingsboringer til almene vandforsy-

ninger, vist på Figur 24.1 

 

 

Figur 24.1 Boringer med dataindsamling i Vejen Kommune (individuelle boringer på vandværkerne kan 
være svære at se pga. zoom niveauet). 

 

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i den digitale aflevering under Generel data 

for hele regionen\Jupiter_udtræk\-BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegSyd.accdb. Data-

grundlaget for Figur 24.1 findes under Generel data for hele regionen\Rambøll_Mpk_ boringer. 

 

De 27 boringer er fordelt på 12 Vandværker, som fremgår af Tabel 24.1. For én af de boringer, 

hvor der dataindsamles, DGU nr. 132.254 (Tobøl Vandværk), har vandværket i forbindelse med 

den supplerende dataindsamling oplyst, at der er tale om en reserveboring, som ikke indgår i den 

daglige drift.  De resterende 54 aktive indvindingsboringer fordelt på 19 almene vandforsynings-

anlæg i Vejen Kommune har iflg. kommunen fået beregnet BNBO.  
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Vandværk 

 

Anlægs ID  Boringer 

Foldingbro 50599 2 

Holsted St. 52715 3 

Føvling 52719 2 

Glejbjerg 52720 2 

Tobøl 52722 2 

Andst 54241 3 

Askov 54242 4 

Gesten 54245 2 

Malt 54248 2 

Maltbæk 54249 1 

Ladelund 54245 1 

Skodborg ny 117325 3 

Tabel 24.1 Vandværker og dertilhørende antal indvindingsboringer med dataindsamling i Vejen Kommu-
ne. 

 

24.1 Boringsplacering 

For boringer med dataindsamling, er der ikke registreret ændringer af koordinater i forhold Jupi-

ter-databasen.  

 

24.2 Grundvandskortlægning 

Området er dækket af grundvandskortlægningerne for Rødding, Veerst, Vejen-Holsted-Tobøl, 

Skodborg, Baldersbæk, Vorbasse, Hovborg, Bække, Klelund, Billund, Sommersted, Trudsbro, 

Ødis og Vamdrup. Tabel 24.2 viser de trin 1 og redegørelsesrapporter, der findes i rapportdata-

basen, som omhandler Vejen Kommune. Der findes derudover andre rapporter (f.eks. grund-

vandskemiske kortlægninger og boringsregistreringer), men det vurderes, at disse rapporter ikke 

er relevante for afgrænsning af BNBO.  
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Kortlægningsområde Rapport-ID Beskrivelse 

Sydjylland 90486 
Indvindingsoplande uden for OSD, Fyn og Syd-
jylland. Trin 1 Sydjylland. 

Rødding m.fl. 89899 GKO Rødding m.fl. Delaftale 3. Trin 1 Rapport. 

Veerst 87710 Veerst trin 1. 

Vejen-Holsted-Tobøl 89839 
GKO Vejen - Holsted – Tobøl. Delaftale 3. Trin 1 
Rapport. 

Skodborg 88706 
Naturstyrelsen Ribe. Kortlægningsområde 
Skodborg. Trin 1 Hovedrapport. 

Skodborg 88714 
Naturstyrelsen Ribe. Kortlægningsområde 
Skodborg. Trin 1 Resumérapport. 

Baldersbæk 88818 
Redegørelse for Baldersbæk. Afgiftsfinansieret 
grundvandskortlægning. 

Vorbasse, Hovborg, Bække, Klelund og 
Billund 90609 

Opsamlingsrapport. Grundvandskemiske forhold 
i område 1 (Vorbasse), område 2 (Hovborg), 
område 3 (Bække), område 4 (Klelund) og 
område 5 (Billund). 

Vejen Kommune 91415 
Redegørelse for indvindingsoplande uden for 
OSD, Fyn og Sydjylland. Vejen Kommune. 

Rødding 89898 
Redegørelse for Rødding området. Afgiftsfinan-
sieret grundvandskortlægning 2013. 

Sommersted 90435 Redegørelse for GKO Sommersted. 

Veerst-Trudsbro 90237 
Redegørelse for Veerst-Trudsbro. Afgiftsfinan-
sieret grundvandskortlægning. 

Vejen-Holsted 91581 
Redegørelse for GKO Vejen-Holsted-Tobøl. 
Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015. 

Ødis-Vamdrup-Skodborg 91289 

Redegørelse for Kortlægningsområde Ødis-
Vamdrup-Skodborg. Afgiftsfinansieret grund-
vandskortlægning 2015. 

Bjøvlund 88885 Trin 1. Bjøvlund Kortlægningsområde. 

Ødis-Vamdrup-Skodborg 91443 

Resume af redegørelse for kortlægningsområde 
Ødis-Vamdrup-Skodborg. Afgiftsfinansieret 
grundvandskortlægning 2015. 

Bække og Klelund 90607 
Grundvandskortlægning i Bække og Klelund-
området. 

 
For nedenstående rapporter strækker kortlægningens buffer sig ind i Vejen Kommune 
 

Vandel 87711 Vandel Trin 1. 

Trudsbro 87709 Trudsbro Trin 1. 

Ødis-Vamdrup 88705 
Naturstyrelsen Ribe. Kortlægningsområde Ødis-
Vamdrup. Trin 1 Hovedrapport. 

Ødis-Vamdrup 88713 
Naturstyrelsen Ribe. Kortlægningsområde Ødis-
Vamdrup. Trin 1 Resumérapport. 

Tabel 24.2 Oversigt over trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen.  

 

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelses rapporter i nærværende kommune samt øvrige 

kommuner i Region Syddanmark findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regi-

onen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang. 

 

Modeller fra modeldatabasen, som omhandler Vejen Kommune, fremgår af Tabel 24.3. 
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Modelnavn Model-ID Beskrivelse 

Ribe Amt (øst) 2006 114 Hydrostratigrafisk model for Ribe Amt (Øst). 

Hydrostratigrafisk model Ajke Gørding 350 Hydrostratigrafisk model.* 

Vandel m.fl. 357 Geologisk og Hydrostratigrafisk Model.* 

GKO Rødding GeoModel 367 
Gelogisk/Hydrostratigrafisl model for GKO Rød-
ding.* 

Kolding Hydrogeological and hydrologi-
cal model 369 Hydrogeologisk og numerisk model.* 

Billund hydrogeological and hydrologi-
cal model 371 Hydrogeologisk og numerisk model.* 

Diagonalvejen 373 Hydrostratigrafisk model.* 

Sammentolkning af Diagonalvejen og 
Baldersbæk 374 

Sammentolkning af Diagonalvejen og Balders-
bæk. 

Arrild m.fl. - Hydrostratigrafisk model 376 Hydrostratigrafisk model.* 

Arrild m.fl. - Rumlig geologisk model 377 Rumlig geologisk model. 

GKO Sommersted 397 Hydrostratigrafisk model.* 

Baldersbæk - Hydrostratigrafisk model 403 Hydrostratigrafisk model.* 

Ødis Vamdrup Skodborg 448 Geologisk og hydrostratigrafisk mode.l* 

GKO Holsted Vejen modeller 511 
Geologisk/hydrostratigrafisk model GKO Holsted 
Vejen.* 

Glejbjerg 651 
Simpel hydrostratigrafisk model (se modelrap-
port).* 

Skindermarkens 656 
Simpel hydrostratigrafisk model (se modelrap-
port).* 

Geologisk Model Gredstedbro 679 Geologisk og Hydrostratigrafisk Model.* 

Egebæk-Hviding og Lustrup Kildeplads 680 
Hydrologisk model (se numerisk grundvandsmo-
del).* 

DKmodel2009Jylland 277 DKmodel2009.* 

Miocæn 3D 230 
Rumlig Geologisk model baseret på punkttolknin-
ger. 

Miocæn 3D opdateret 2014 469 Rumlig geologisk model. 

Tabel 24.3 Oversigt over modeller i Vejen Kommune. *Angiver model ID, hvor der også er en hydrologisk 
model tilknyttet, uden at det fremgår af beskrivelsen. 

Den fulde liste over alle modeller i GEUS model database kan findes for hele Danmark i den digi-

tale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns. 

 

24.3 Vandforsyningsplan 

Vejen Kommune har en gældende vandforsyningsplan for perioden 2011-2030. Vandforsynings-

planen indeholder en teknisk beskrivelse af de enkelte forsyninger i kommunen med angivelse af 

bl.a. filterinterval, kapacitet, pumpeydelse og rovandspejl.  

 

24.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen 

Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Vejen Kommune. 

Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med en lille buffer. 

Indenfor polygonet for Vejen Kommune findes geofysiske logs, MEP, Pacep, Paces, Schlumberger, 

Seismic, SKYTEM og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering under Generelt 

Kommune Data\Gerda_Geofysik_Vejen. I denne folder findes også en liste med de projekter, der 

er downloadet for kommunen. Generelt for Gerda-databaseudtræk gælder, at nogle projekter er 

fejlbehæftede, hvilket forhindrer et fuldstændigt udtræk fra databasen. Problemer med det på-

gældende databaseudtræk fremgår af den status-email der modtages, når databaseudtrækket er 

klar til download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor hvilket data 

er downloadet. Denne e-mail findes under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Vejen. 

 

24.5 Supplerende data og information 

Vejen Kommune har oplyst, at de ikke ligger inde med supplerende data, som ikke allerede er 

indberettet til Jupiter-databasen eller Gerda-databasen. Supplerende data indsamlet ved vand-
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forsyningerne fremgår af Tabel 24.4. Vandværker, der ikke har tilsendt supplerende data eller 

ikke har meldt tilbage på forespørgsel, fremgår af Tabel 24.5. Supplerende data fra vandværker-

ne findes i den digitale dataaflevering i det højeste relevante folderniveau under tilhørende an-

lægsfolder eller forsyningsfolder.   
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Tobøl   x    

Malt   x    

Skodborg ny     

Kontrolrap-
port/service-
rapport. 

 

Tabel 24.4 Oversigt overindsamlede supplerende data fra Vandværkerne i Vejen Kommune. 

 

 

Vandværk 
Ingen 

data 

Ingen  

kontakt 
Bemærkninger 

Askov x  Håndskrevne pejlinger ligger på vandværket. 

Andst x   

Ladelund x   

Foldingbro x   

Holsted St. x  

Vandværket har ønsket dokumentation for, at det 
er pligtigt at bruge tid på projektet. Der er efter-
følgende ikke modtaget svar på henvendelse.  

Maltbæk x  
Vandværket har svaret med tomt skema. Er 
efterfølgende forsøgt kontaktet uden held.  

Gesten  x  

Føvling  x  

Glejbjerg x   

Tabel 24.5 Oversigt over vandværker i Vejen Kommune, som ikke besidder supplerende data eller ikke 
har meldt tilbage.  
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25. VEJLE KOMMUNE  

I Vejle Kommune er der indsamlet data for 159 aktive indvindingsboringer til almene vandforsy-

ninger, vist på Figur 25.1.  

 

 

Figur 25.1 Boringer med dataindsamling i Vejle Kommune (individuelle boringer på vandværkerne kan 
være svære at se pga. zoom niveauet). 
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Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i i den digitale aflevering under Generel data 

for hele regionen\Jupiter_udtræk\-BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegSyd.accdb. Data-

grundlaget for Figur 25.1 findes under Generel data for hele regionen\Rambøll_Mpk_ boringer. 

 

De 159 boringer er fordelt på 65 Vandværker, som fremgår af Tabel 25.1. For 8 af boringerne, 

hvor der dataindsamles, er der allerede beregnet BNBO, men Kommunen angiver, at BNBO øn-

skes genberegnet. Det drejer sig om fire boringer, tilhørende Lysholt Vandværk (ID 73312), to 

boringer til Lysholt Vandværk/Bredal kildeplads (ID 174662) samt to boringer til Lysholt Vand-

værk/Solekær kildeplads (ID 174663). For boringen, DGU nr. 115.1217, tilhørende Gadbjerg 

Vandværk, har vandværket i forbindelse med den supplerende dataindsamling oplyst, at der er 

tale om en reserveboring, hvor der ikke skal beregnes BNBO. For 6 af boringerne, hvor der data-

indsamles, er det i forbindelse med den supplerende dataindsamling oplyst, at boringerne skal 

sløjfes, og at der ikke skal beregnes BNBO. Der er ikke registreret øvrige aktive indvindingsbo-

ringer til almen vandforsyning i Vejle Kommune.  
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Vandværk Anlægs 

ID 

Boringer Vandværk Anlægs 

ID 

Boringer 

Gadbjerg 72606 3 Ødsted 72811 3 

Give (Rønnevej) 72614 3 Mejsling  72812 2 

Farre 72615 2 Ammitsbøl 72813 1 

Øgelund 72616 1 TREFOR, Tørskind-Vork 72850 9 

Vesterlund 72619 2 Ågård-Gravens 72884 2 

Uhe-Lindeballe 72620 2 Egtved 72885 6 

Givskud 72621 2 Øster Starup 72887 2 

Dørken 72622 1 Bølling 72888 2 

Vandel  72627 1 Vork 72889 2 

Åst 72635 1 Brakker 72890 2 

Hørup 72648 2 TREFOR Lysholt 73312 7 

Hygum 72650 2 TREFOR, Søndre 73315 11 

Jelling 72652 3 Nr. Vilstrup 73317 2 

Ildved 72653 2 Sandtoften 73318 1 

Sandvad 72655 2 Holtum 73441 2 

Fårup 72657 1 Bjerlev 73880 2 

Mølvang 72658 2 Vindelev 73881 2 

Ravning 72697 2 Thyregod 74458 2 

Ny Nørup 72698 1 Give (Krohaven) 74459 3 

Bredsten 72699 3 Vester Smidstrup 74460 1 

Nørup 72701 2 Kollemorten 74461 2 

Lihmskov Søndre 72711 1 Grønbjerg-Langelund 74462 2 

Lihmskov 72712 2 Mørkholt 74630 2 

Vonge 72744 2 Store Lihme 74644 2 

Grejs 72751 2 Randbøldal 74645 2 

Vinding 72757 2 Gårslev 74665 3 

Fjeldvigs 72758 3 Smidstrup 74667 2 

Skibet 72759 1 Tiufkær 74668 2 

Brejning (Stationsvej) 72790 5 Håstrup 74669 2 

Skærup 72791 2 Børkop 156819 5 

Brejning (Vandværksvej) 72792 2 
TREFOR, Lysholt (Bredal 
kildeplads) 174662 2 

Andkær 72793 2 TREFOR, Lysholt (Solekær 
kildeplads) 

174663 2 
Jerlev 72810 3 

Tabel 25.1 Vandværker og dertilhørende antal indvindingsboringer med dataindsamling i Vejle Kommu-
ne. 

 

25.1 Boringsplacering 

For boringer med dataindsamling, er der ikke registreret ændringer af koordinater i forhold til 

Jupiter-databasen.  

 

25.2 Grundvandskortlægning 

Området er dækket af grundvandskortlægningerne for Hvejsel, Bredsten-Gadbjerg, Vandel, Vork, 

Viuf-Bramdrupdam, Andkær og Jerslev-Vejle Syd samt Give. Tabel 25.2 viser de trin 1 og rede-

gørelsesrapporter, der findes i rapportdatabasen, som omhandler Vejle Kommune. Der findes 

derudover andre rapporter (f.eks. grundvandskemiske kortlægninger og boringsregistreringer), 

men det vurderes, at disse rapporter ikke er relevante for afgrænsning af BNBO.  
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Kortlægningsområde Rapport-ID Beskrivelse 

Hvejsel 88305 
Grundvandskortlægning. Kortlægningsområde 
Hvejsel. Trin 1 Resumérapport. 

Hvejsel 88304 
Grundvandskortlægning. Kortlægningsområde 
Hvejsel. Trin 1 Hovedrapport. 

Bredsten-Gadbjerg 88302 
Grundvandskortlægning. Kortlægningsområde 
Bredsten-Gadbjerg. Trin 1 Hovedrapport. 

Bredsten-Gadbjerg 88303 
Grundvandskortlægning. Kortlægningsområde 
Bredsten-Gadbjerg. Trin 1 Resumérapport. 

Sydjylland 90486 
Indvindingsoplande uden for OSD, Fyn og Syd-
jylland. Trin 1 Sydjylland. 

Vandel 87711 Vandel trin 1. 

Vork 87713 Vork trin 1. 

Viuf-Bramdrupdam 87712 Viuf-Bramdrupdam trin 1.  

Andkær og Jerlev-Vejle Syd 91235 

Redegørelse for Kortlægningsområderne And-
kær og Jerlev-Vejle Syd. Afgiftsfinansieret 
grundvandskortlægning 2014. 

Bredsten-Gadbjerg 90840 
Redegørelse for Bredsten-Gadbjerg og Hvejsel. 
Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2014. 

Ribe Amt, Område 2 og 5 86693 
Ribe Amt, Område 2 og 5. Sammenfatning og 
sårbarhedsvurdering. 

Vandel-Vork 90236 
Redegørelse for Vandel-Vork. Afgiftsfinansieret 
grundvandskortlægning. 

Vejle Kommune 91416 
Redegørelse for indvindingsoplande uden for 
OSD, Fyn og Sydjylland. Vejle Kommune. 

Bredsten-Gadbjerg og Hvejsel 91202 
Resume af redegørelse for Bredsten-Gadbjerg 
og Hvejsel. 

Give 77061 Kortlægning af grundvandsressourcen. 

Bredsten-Gadbjerg og Hvejsel 87878 Grundvandskortlægning 2009. Give-området. 

Bredsten-Gadbjerg og Hvejsel 91202 
Resume af redegørelse for Bredsten-Gadbjerg 
og Hvejsel. 

Andkær og Jerlev-Vejle Syd 91277 
Kortlægningsområderne Andkær og Jerlev-Vejle 
Syd. Trin 1-kortlægning. 

 
For nedenstående rapporter strækker kortlægningens buffer sig ind i Vejle Kommune 
 

Trudsbro 87709 Trudsbro trin 1. 

Veerst 87710 Veerst trin 1. 

Tabel 25.2 Oversigt over trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen.  

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelses rapporter i Vejle Kommune samt øvrige kommuner 

i Region Syddanmark findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\ Ram-

bøll_Rapportdatabasegennemgang. 

 

Modeller fra modeldatabasen, som omhandler Vejle Kommune, fremgår af Tabel 25.3. 
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Modelnavn Model-ID Beskrivelse 

Ribe Amt (øst) 2006 114 Hydrostratigrafisk model for Ribe Amt (Øst). 

Trin1 Hydrostratigrafisk model Nr. 
Snede 314 Trin1 Hydrostratigrafisk model. 

Rumlig geologisk model Bredsten-
Gadbjerg, Hvejsel 345 Rumlig geologisk model. 

Hydrostratigrafisk model Bredsten-
Gadbjerg, Hvejsel 346 

Hydrostratigrafisk model Bredsten-Gadbjerg, 
Hvejsel.* 

Vandel m.fl. 357 Geologisk og Hydrostratigrafisk Model.* 

Kolding Hydrogeological and hydrologi-
cal model 369 Hydrogeologisk og numerisk model.* 

Billund hydrogeological and hydrologi-
cal model 371 Hydrogeologisk og numerisk model.* 

Sammentolkning af Diagonalvejen og 
Baldersbæk 374 

Sammentolkning af Diagonalvejen og Bal-
dersbæk. 

Andkær 386 Geologisk og hydrostratigrafisk model.* 

Baldersbæk - Hydrostratigrafisk model 403 Hydrostratigrafisk model.* 

GKO Holsted Vejen modeller 511 
Geologisk/hydrostratigrafisk model GKO Hol-
sted Vejen.* 

Hydrostratigrafisk model, Nr. Snede 603 Hydrostratigrafisk Model.* 

Daugård Strand 649 Simpel hydrostratigrafisk model.* 

Øgelund-Grønbjerg-Langelund 658 Simpel hydrostratigrafisk model.* 

Hydrostratigrafisk og hydrologisk mo-
del Hedensted V 667 Hydrostratigrafisk og hydrologisk model. 

DKmodel2009Jylland 277 DKmodel.* 

Miocæn 3D 230 
Rumlig Geologisk model baseret på punkt-
tolkninger. 

Miocæn 3D opdateret 2014 469 Rumlig geologisk model. 

Tabel 25.3 Oversigt over modeller i Vejle Kommune. *Angiver model ID, hvor der også er en hydrologisk 
model tilknyttet, uden at det fremgår af beskrivelsen. 

Den fulde liste over alle modeller i GEUS model database kan findes for hele Danmark i den digi-

tale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns. 

 

25.3 Vandforsyningsplan 

Vejle Kommunes vandforsyningsplan består af en administrativ del, som er fælles for hele kom-

munen, samt dele af vandforsyningsplanerne fra Børkop, Egtved, Jelling, Give, Tørring-Uldum og 

Vejle Kommuner. Vandforsyningsplanen indeholder en teknisk beskrivelse af de enkelte forsynin-

ger i kommunen med angivelse af bl.a. filterinterval, kapacitet, pumpeydelse og rovandspejl.  

 

25.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen 

Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Vejle Kommune. Data 

er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med en lille buffer. 

Indenfor polygonet for Vejle Kommune findes geofysiske logs, MEP, Pacep, Paces, Schlumberger, 

Seismic, SKYTEM og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering under Generelt 

Kommune Data\Gerda_Geofysik_Vejle. I denne folder findes også en liste med de projekter, der 

er downloadet for kommunen. Generelt for Gerda-databaseudtræk gælder, at nogle projekter er 

fejlbehæftede, hvilket forhindrer et fuldstændigt udtræk fra databasen. Problemer med det på-

gældende databaseudtræk fremgår af den status-email der modtages, når databaseudtrækket er 

klar til download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor hvilket data 

er downloadet. Denne e-mail findes under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Vejle. 

 

25.5 Supplerende data og information 

Vejle Kommune har oplyst, at de ikke ligger inde med supplerende data, som ikke allerede er 

indberettet til Jupiter-databasen eller Gerda-databasen. Supplerende data indsamlet ved vand-

forsyningerne fremgår af Tabel 25.4. Vandværker, der ikke har tilsendt supplerende data eller 
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ikke har meldt tilbage på forespørgsel, fremgår af Tabel 25.5. Supplerende data fra vandværker-

ne findes i den digitale dataaflevering i det højeste relevante folderniveau under tilhørende an-

lægsfolder eller forsyningsfolder.   
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Farre  x x  Borerapporter.  

Jelling   x  

Registrerings-
skema med 
bl.a. indvin-
dingsfordeling 
og tekniske 
data. 

 

Vonge     
Fremtidspla-

ner. 
 

Grejs 
 x   

Pumpeservice-
journal, matri-
kelkort. 

 

Vinding  x x  

Vandværket 
har online 
pejling med 
loggere. Beg-
ge boringer 
har pumper 
der yder ca. 
6-7 m3/time. 

 

Fjeldvigs  x     

Andkær   x    

TREFOR, Tørskind-Vork x    
Kildeplads-
gennemgang. 

 

Ågård-Gravens  x    

Vandværket har 
monteret senso-
rer i hver boring 
(pejling). 

TREFOR Lysholt x      

TREFOR, Søndre x      

Gårslev  x     

Thyregod x x     

Kollemorten  x     

Grønbjerg-Langelund  x     

Børkop  x   

Udtræk fra 
SRO for begge 
kildepladser. 
Døgnrapport. 

 

Tabel 25.4 Oversigt overindsamlede supplerende data fra Vandværkerne i Vejle Kommune. 

 

Vandværk 
Ingen 

data 

Ingen  

kontakt 
Bemærkninger 

Smidstrup x   

Tiufkær  x  

Håstrup x   

Uhe-Lindeballe  x  

Vandel x   

Bredsten x   

Vindelev x   
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Hørup x   

Holtum x   

Ny Nørup x  
Boringen ligger i statsskov administreret af Na-
turstyrelsen. 

Give (Rønnevej) x  Krohavens Vandværk er i drift sammen med 
Rønnevejens Vandværk. Give (Krohaven) x  

Dørken x   

Sandtoften x   

Nørup x   

Vester Smidstrup x   

Fårup x   

Øgelund x  
Boringen med DGU nr. 104.2329 er blevet øde-
lagt af lynnedslag og sløjfet. 

Mølvang x   

Mejsling x   

Øster Starup x   

Ammitsbøl x   

Bølling x   

Hygum x   

Gadbjerg x   

Vork x   

Vesterlund x   

Brejning (Stationsvej) X   

Brejning (Vandværksvej) x   

Lihmskov Søndre X   

Lihmskov X   

Sandvad X   

Mørkholt x   

Randbøldal x   

Store Lihme x   

Jerlev x   

Ildved x   

Givskud x   

Ravning x   

Bjerlev  x  

Brakker x  
Vandværket har oplyst, at de vil svare på mail, 
men vi har ikke modtaget svar. 

Nr. Vilstrup  x  

Skibet  x  

Skærup  x  

Ødsted  x  

Åst  x  

Egtved x   

Tabel 25.5 Oversigt over vandværker i Vejle Kommune, som ikke besidder supplerende data eller ikke 
har meldt tilbage.   
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26. ÆRØ KOMMUNE 

 

I Ærø Kommune er der indsamlet data for 31 aktive indvindingsboringer til almene vandforsynin-

ger, vist på Figur 26.1. Der er allerede afgrænset BNBO for boringerne, men kommunen er ikke 

tilfreds med denne udpegning, og ønsker en genberegning. 

 

 

Figur 26.1 Boringer med dataindsamling i Ærø Kommune 

 

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i en tabel med navnet Filterinfo i en access-

database i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\Jupiter_udtræk\-

BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegHoved.accdb.  Datagrundlaget for Figur 26.1 findes 

under Generel data for hele regionen\Rambøll_Mpk_ boringer. 

 

De 31 boringer er fordelt på fire vandværker, som fremgår af Tabel 26.1. Iflg. Ærø Kommunen 

har samtlige aktive indvindingsboringer fået beregnet BNBO. Disse ønskes dog genberegnet, da 
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den effektive magasintykkelse ved beregningerne var sat tre gange så tyk som den reelle tykkel-

se. Resultatet betyder, at de afgrænsede BNBO'er har et meget lille areal.  

 

 

Vandværk Anlægs ID  
Antal indvindings 

boringer 

Rise vandværk: Dunkær Kildeplads 82865 2 

Rise vandværk: Rise 82864 3 

Søby vandværk: Søbygård 82867 5 

Ærø Vand A/S 81641 10 

Ærø Vand A/S: Gravendal kildeplads 81644 1 

Ærø Vand A/S: Stokkeby kildeplads 81645 1 

Ærø Vand A/S: Thorup Kildeplads 81646 3 

Ærøskøbing vandværk 82863 6 

Tabel 26.1 Vandværker og dertilhørende antal indvindingsboringer med dataindsamling i Ærø Kommune. 

26.1 Boringsplacering 

Ærø Kommune har oplyst at koordinaterne for boringerne i Ærø Kommune er korrekte i Jupiter-

databasen, bortset fra en enkelt boring tilhørende Søby Vandværk (DGU nr. 171.126), hvorfor 

der er ændret i koordinaterne i access-databasen BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_ 

RegSyd.accdb. I tabellen Filterinfo i databasen er det i en separat kolonne angivet hvilke borin-

ger, der har fået korrigeret koordinaterne. 

 

26.2 Grundvandskortlægning 

Området er dækket af grundvandskortlægningen for Ærø indsatsområde. Tabel 26.2 viser, hvilke 

trin 1 og redegørelsesrapporter der findes i rapportdatabasen, som omhandler Ærø Kommune. 

Der findes derudover andre rapporter (fx grundvandskemiske kortlægninger og boringsregistre-

ringer), men det vurderes, at disse rapporter ikke er relevante for afgrænsning af BNBO.  

 

Kortlægningsområde 
Rapport-

ID 

Beskrivelse 

 

Ærø Indsatsområde 83558 Fase 1 - Gennemgang af eksisterende data 

Ærø Indsatsområde 89990 Kortlægning af grundvand 

Tabel 26.2 Oversigt og trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen 

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelses rapporter i nærværende kommune samt øvrige 

kommuner i Region Syd Danmark findes i den digitale aflevering under Generel data for hele 

regionen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang. 

 

Modeller i modeldatabasen, som omhandler Ærø Kommune er vist i Tabel 26.3. 

 

Modelnavn 
Model-

ID 
Beskrivelse fra GEUS 

DKmodel2009Fyn 274 DKmodel2009 release* 

Langeland Hy-

drostratigrafisk Model 
542 Hydrostratigrafisk model 

Tabel 26.3 Oversigt over modeller i Ærø Kommune 

 

Den fulde liste over alle modeller i GEUS model database kan findes for hele Danmark i den digi-

tale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_ModelAfgræns. 
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26.3 Vandforsyningsplan 

Ærø Kommune har vandforsyningsplaner fra de tidligere kommuner. Den tidligere Marstal Kom-

munes vandforsyningsplan er fra 2002, og den tidligere Ærøskøbing Kommunes plan er fra 1992. 

   

Vandforsyningsplanen indeholder en teknisk beskrivelse af de enkelte forsyninger i kommunen 

med angivelse af bl.a. filterinterval, kapacitet, pumpeydelse og rovandspejl. Vandforsyningspla-

nen findes i den digitale aflevering under Generelt Kommune Da-

ta\ÆrøKommune_Vandforsyningsplan. 

 

26.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen 

Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Ærø Kommune. Data 

er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med en lille buffer.  

Indenfor polygonet for Ærø Kommune findes geofysiske logs, MEP, PACEP, PACES, Slumberger, 

Wenner og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering under Generelt Kommune 

Data\Gerda_Geofysik_Ærø. I denne folder findes også en liste med de projekter, der er downloa-

det for kommunen. Generelt for Gerda-databaseudtræk gælder, at nogle projekter er fejlbehæf-

tede, hvilket forhindrer et fuldstændigt udtræk fra databasen. Problemer med det pågældende 

databaseudtræk fremgår af den status-email, der modtages, når databaseudtrækket er klar til 

download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor hvilket data er 

downloadet. Denne e-mail findes under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Ærø. 

 

 

26.5 Supplerende data og information 

Kommunen har oplyst at BNBO ønskes genberegnet. De tidligere beregninger blev udført i en 

AEM-model for øen og med en effektiv magasintykkelse på 30 m. Ingen af magasinerne på øen 

er dog tykkere end 10 m, hvilket har resulteret i for små BNBO’er. 

 

Kommunen har oplyst at boringerne DGU nr. 171.48 og 171.49 skal betragtes som en boring 

med en indvinding på 35.860 m3 per år. Dette skyldes boringernes tætte beliggenhed. Derudover 

har vandværkerne på Ærø engageret Hans Ole Hansen v/HOHcon som rådgiver. Hans har udfær-

diget datatjek for hvert vandværk, hvori han fastsætter den ønskede strømningstid til BNBO-

beregninger for de enkelte boringer. En strømningstid på 2 år er fastsat for alle boringer, på nær 

boringerne DGU nr. 178.148 hos Rise Vandværk, 171.52 hos Æreskøbing Vandværk og 178.217 

hos Ærø Vand, hvor der ønskes en strømningstid fastsat til 1 år.  

 

Supplerende data for de omtalte vandforsyninger fremgår i Tabel 26.4. Supplerende data fra 

vandværkerne findes i den digitale dataaflevering i det højeste relevante folderniveau under til-

hørende anlægsfolder eller forsyningsfolder.   
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Rise Vandværk   X    

Søby Vandværk 

X  X  X 

Kildepladsundersøgelse 

foreligger for Søbygård 

med prøvepumpningsre-

sultater og borehulslogs 

for boringerne DGU nr. 

171.66 og 171.75. 

Ærø Vand A/S   X    

Ærøskøbing Vandværk   X    

Tabel 26.4 Oversigt over indsamlede supplerende data fra Vandværkerne i Ærø Kommune 
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27. AABENRAA KOMMUNE 

 

Der er ikke udført dataindsamling, da Aabenraa kommune har oplyst, at der er beregnet BNBO 

for alle aktive vandforsyningsboringer. 
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28. SAMMENFATNING 

I Region Syddanmark er der foretaget en afklaring af aktive indvindingsboringer knyttet til de 

almene vandforsyninger, som endnu ikke har fået afgrænset BNBO. Ved afklaring af de aktive 

almene vandforsyningsboringer er anvendt data fra Jupiter-databasen og Miljøportalen suppleret 

med oplysninger fra kommuner og vandforsyninger. For aktive vandforsyningsboringer uden 

BNBO er der efterfølgende foretaget supplerende dataindsamling hos kommuner og vandforsy-

ninger, hvor der bl.a. er indhentet oplysninger om boringsplaceringer, pejlinger og indvindings-

fordelinger. I Region Syddanmark er der indsamlet data for 674 aktive indvindingsboringer til 

almene vandforsyninger. Dataindsamling for de enkelte kommuner er opsummeret i Tabel 28.1 

og på Figur 28.1.  

 

Kommune Antal boringer med 

dataindsamling 

Antal 

anlæg 

Bemærkninger 

Assens 23 10 For de øvrige 73 almene vandforsyningsboringer er der 
afgrænset BNBO. 

Billund 32 10 Der er ikke registreret øvrige aktive indvindingsboringer 
til almene vandforsyningsanlæg i Billund Kommune. 

Esbjerg 60 20 Der er ikke registreret øvrige aktive indvindingsboringer 
til almene vandforsyningsanlæg i Esbjerg Kommune. 

Fanø 10 1 Der er ikke registreret øvrige aktive indvindingsboringer 
til almene vandforsyningsanlæg i Fanø Kommune. 

Fredericia 16 6 De resterende 19 aktive indvindingsboringer, fordelt på 
2 almene vandforsyningsanlæg i Fredericia Kommune, 
har iflg. kommunen fået beregnet BNBO. 

Faaborg-

Midtfyn 

  Ingen dataindsamling 

Haderslev   Ingen dataindsamling 

Kerteminde 21 6 Der er ikke registreret øvrige aktive indvindingsboringer 

til almene vandforsyningsanlæg i Kerteminde Kommune 

Kolding 91 35 To af de boringer, hvor der dataindsamles, har tidligere 
fået beregnet BNBO, men BNBO ønskes genberegnet. 
De resterende 6 aktive indvindingsboringer fordelt på 2 
almene vandforsyningsanlæg i Kolding Kommune har 
iflg. kommunen fået beregnet BNBO.  

Langeland   Ingen dataindsamling 

Middelfart   Ingen dataindsamling 

Nordfyns 86 34 Der er ikke registreret øvrige aktive indvindingsboringer 

til almene vandforsyningsanlæg i Nordfyns Kommune 

Nyborg 32 14 Der er afgrænset BNBO for alle boringer i kommunen. 

Siden afgrænsningen er grundvandskortlægning afslut-

tet og det har medført et andet potentialebillede. En 

stor del af de afgrænsede BNBO'er, stemmer ikke læn-

gere overens med den nye viden. Nyborg Kommune har 

selv udvalgt de boringer/vandværker, hvor af græsnin-

gen bør genberegnes. 22 aktive indvindingsboringer 

fordelt på 3 almene vandforsyninger er ikke inkluderet i 

dataindsamling. 

Odense   Ingen dataindsamling 

Svendborg   Ingen dataindsamling. Da Svendborg Kommune også 

tager sig af vandværkerne på Ærø, har der dog været 

kontakt til kommunen om boringer på Ærø. 

Sønderborg 12 6 Boringer tilhørende de øvrige almene vandforsyninger i 
Sønderborg Kommune har fået beregnet BNBO. 

Tønder 70 28 For to af de boringer, hvor der dataindsamles, skal der 

ikke beregnes BNBO, da vandværket nedlægges. Der er 
ikke registreret øvrige aktive indvindingsboringer til 
almene vandforsyninger i Tønder Kommune. 

Varde 4 1 Boringer tilhørende de øvrige almene vandforsyninger i 
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Varde Kommune har fået beregnet BNBO. 

Vejen 27 12 For én af de boringer, hvor der dataindsamles, er der 
tale om en reserveboring.  De resterende 54 aktive 
indvindingsboringer fordelt på 19 almene vandforsy-
ningsanlæg i Vejen Kommune har iflg. kommunen fået 
beregnet BNBO. 

Vejle 159 65 For 8 af de boringer, hvor der dataindsamles, er der 
allerede beregnet BNBO, men BNBO ønskes genbereg-
net. Yderligere én boring er angivet som reserveboring. 
For 6 af boringerne, hvor der dataindsamles, er det 
oplyst, at boringerne skal sløjfes. Der er ikke registreret 
øvrige aktive indvindingsboringer i Vejle Kommune. 

Ærø 31 4 I Ærø Kommunen har samtlige aktive indvindingsborin-
ger fået beregnet BNBO. Disse ønskes dog genbereg-
net, da den effektive magasintykkelse ved beregnin-
gerne var sat tre gange så tyk som den reelle tykkelse. 
Resultatet betyder, at de afgrænsede BNBO'er har et 
meget lille areal. 

Aabenraa   Ingen dataindsamling 

Total 674 252  

Tabel 28.1 Oversigt over boringer med dataindsamling i Region Syddanmark. 
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Figur 28.1 Boringer med dataindsamling i Region Syddanmark. 

Som udgangspunkt er der i Region Syddanmark indsamlet data for følgende borings-typer: 

 

 alle almene aktive vandforsyningsboringer uden afgrænset BNBO 

 nye boringer uden tilladelse, men hvor der er et tilsagn om en forventet tilladelse inden ud-

gangen af 2016 

 boringer med BNBO, men hvor tilladelsen er ændret siden beregningen er foretaget 

 boringer, hvor kommunen ønsker genberegning af BNBO 

 

De indsamlede data skal efterfølgende anvendes til beregning af BNBO. For boringer, hvor der er 

dataindsamlet pga. usikkerhed på det oprindelige BNBO, er det op til Naturstyrelsen at afgøre, 

om der skal beregnes BNBO. 


