Referat af møde i Grundvandsråd Sorø
Data om mødet
Dato: 10. april 2018
Tid: 16-18
Sted: Mødelokale 273, Sorø Rådhus, Absalonsgade
17, 4180 Sorø

Mødedeltagere:
Grundvandsråd Sorø
Niels Richardt Rambøll
Peter Dorff Hansen, Sorø Kommune
Christian Holt, Sorø Kommune
Mødeleder: Formand Niels Aalbæk Jensen
Referent: Christian Holt
Der var afbud fra
Eduard Rasmussen, Private Vandværker,
Per Hovmand, Private vandværker og
Jens Kristian Poulsen, Stiftelsen Sorø Akademi og
Dansk Skovforening.

Dagsorden:

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Grundvandsråd Sorø.
a) Kommissorium
b) Medlemmer

Grundvandsrådet bad
administrationen om at
opfordrede Dansk Industri til
at deltage i arbejdet i
Grundvandsråd Sorø.

Miljøstyrelsen (tidligere Naturstyrelsen og SVANA) er ikke længere en
fast del af Grundvandsråd Sorø.
Dansk Industri har ikke udmeldt nogen medlemmer til Grundvandsråd
Sorø.

Taget til efterretning.

Til orientering.
3. Status på indsatsplaner og grundvandskortlægninger
I den nuværende Sorø Kommune ligger 2 indsatsplaner for
grundvandsbeskyttelsen, Dianalund vedtaget i 2004 og Ruds Vedby
vedtaget i 2005. Indsatsplanen for Slagelse NØ fra 2006 vedrører ikke
direkte vandforsyninger i Sorø Kommune.
Miljøstyrelsen er i gang med at forny kortlægningen af Tude Å og
Kalundborg området, fordi det er gamle kortlægninger udført af
Vestsjællands Amt for 15 år siden. Dianalund og Ruds Vedby
Vandværker er omfattet af den igangværende kortlægning og der vil
formentligt på den baggrund efterfølgende skulle ske en opdatering af
indsatsplanerne for de to områder.

Råstofindvindingens mulige
påvirkning af vandstanden i
Tude Å blev drøftet.
Grundvandsråd Sorø vil
gerne orienteres om
grundvandsspejlet i
råstofområdet.
Taget til efterretning.

Til orientering
4. Status for fund af pesticider i drikkevandet.
Der er med jævne mellemrum fokus på nye fund af pesticider i
drikkevandet rundt om i Danmark. I Sorø Kommune har vi fulgt
Miljøstyrelsens regler omkring pesticidanalyser, idet vi er gået ud fra
at de centrale myndigheder var deres ansvar bevist.
I 2017 kom der fokus på chloridazon, et stof som blev forbudt i 1996.
Stoffet og nedbrydningsprodukterne har ikke været en del af de
pesticidpakker som vandværkerne har undersøgt for i de seneste 20
år, men de er nu fundet i mange vandforsyninger, og tilmed i
koncentrationer over grænseværdierne. Stoffet kom med i
pesticidpakken i oktober 2017, og 9 af 12 almene vandforsyninger har
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Det første vandværk har fået
analyseret vandet for 1,2,4triazol, det seneste pesticid
som er på vej ind i
analysepakken.
Taget til efterretning.

undersøgt drikkevandet for stofferne. Kun i en af vandforsyningerne er
det fundet i lav koncentration, og kun i en af 2 udførte analyser. Det er
i vandværkets 3 boringer fundet i den ene, og i koncentrationer under
drikkevandskriteriet.
Som bilag er vedlagt en oversigt over undersøgelser og fund af
chloridazon og nedbrydningsprodukterne hos de almene
vandforsyninger i Sorø Kommune.
Til orientering.
5. Indsatsplan for Sorø-Stenlille og Fjenneslev området.
Forslag til indsatsplan for Sorø-Stenlille og Fjenneslev området har
tidligere været behandlet i Grundvandsråd Sorø, og input derfra et nu
indarbejdet i indsatsplanen.
Geolog Niels Richardt, Rambøll vil gennemgå indsatsplanen som
grundlag for Grundvandsråd Sorøs drøftelse og vedtagelse af en
indstilling til byrådet omkring indsatsplanen.
Indsatsplanen skal omfatte indsatsser i de udpegede nitratfølsomme og
pesticidfølsomme indsatsområder. Denne indsatsplan omfatter indsatser
udover disse områder, efter ønsker fra blandt andet vandværkerne.
Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at udkast til indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse i Sorø-Stenlille og Fjenneslevområdet sendes til
byrådets videre behandling.
Forslag til indsatsplan skal efter byrådets vedtagelse i offentlig høring i
mindst 12 uger. Når høringssvarene er indarbejdet i indsatsplanen, skal
den igen behandles i Grundvandsråd Sorø.
6. Eventuelt.
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Indsatsplanen blev drøftet.
Grundvandsrådet indstiller
Indsatsplanen til
godkendelse.
Grundvandsrådet opfordrer
vandforsyningerne til at lave
et fællesskab til at
gennemføre nogle af
indsatserne.
Grundvandsrådet bad
administrationen om at lave
et oplæg til opfølgning og
implementering af planen,
herunder en oversigt over
ressource behov og evt.
manglende økonomi.

Intet.

