Dagsorden for møde i Grundvandsråd Sorø
Data om mødet
Dato: Tirsdag den 23. oktober 2018
Tid: kl. 16-18
Sted: Mødelokale 182,
Sorø Rådhus,
Absalonsgade 17,
4180 Sorø

Mødedeltagere:
Grundvandsråd Sorø
Peter Dorff Hansen, Sorø Kommune
Christian Holt, Sorø Kommune
Mødeleder: Formand Niels Aalbæk Jensen
Referent: Christian Holt
Ikke tilstede: Per Hovmand og Ivan Jensen

Dagsorden:

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Grundvandsråd Sorø.
a) Kommissorium
b) Medlemmer

Taget til efterretning

Dansk Industri har ikke udmeldt nogen medlemmer til
Grundvandsråd Sorø.
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.

Taget til efterretning

Miljøstyrelsen er i gang med at forny kortlægningen af Tude Å og
Kalundborg området, fordi det er gamle kortlægninger udført af
Vestsjællands Amt for 15-20 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. Miljøstyrelsen er
også i gang med at nyberegne indvindingsoplandene til
Frederiksberg Vandværk, Stenlille Vandværk og Sorø Vand A/S,
fordi vandforsyningerne har fået nye, større indvindingstilladelser.
Til orientering
4. Status for fund af pesticider i drikkevandet.
Som bilag er vedlagt en oversigt over undersøgelser og fund af
pesticider hos de almene vandforsyninger i Sorø Kommune.
Inden for det sidste år er der kommet 3 nye stoffer med i
drikkevandsbekendtgørelsens pesticidpakke. Det nyeste stof N-Ndimethylsulfamid (DMS) er foreløbigt fundet hos 4 af 9 undersøgte
vandforsyninger. Stoffet stammer fra et pesticid, som blev anvendt
som svampemiddel, også i private haver, indtil ca. 1997. Stoffet
anvendes fortsat som biocid i maling og træbeskyttelse. Sorø
Kommune har allerede i august aftalt med de resterende 3
vandværker at prøverne udtages inden udgangen af september
2018.
Miljøstyrelsens sundhedsmæssige vurdering af stoffet kan du finde
her: https://www.hofor.dk/wpcontent/uploads/2018/06/Toksikologisk_vurdering_af_DMS.pdf.
Til orientering.
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Grundvandsrådet ønsker at der
er stor fokus på fundet af
pesticider i drikkevandsboringerne
Taget til efterretning

5. Indsatsplan for Sorø-Stenlille og Fjenneslev området.
Forslag til indsatsplan for Sorø-Stenlille og Fjenneslev området
som blev behandlet i Grundvandsråd Sorø den 10. april 2018 og
godkendt af Byrådet i møde den 27. juni 2018, har nu været i
offentlig høring i 12 uger. Der er indkommet et høringssvar fra
Danmarks Naturfredningsforening, som ønsker udlagt
sprøjteforbudszoner omkring vandværksboringerne. Fagcenterets
bemærkninger til høringssvaret fremgår af vedlagte hvidbog.
Miljøstyrelsen har endnu ikke udsendt den bekendtgørelse som
fastlægger boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Den
seneste udmelding fra Miljøstyrelsen er, at det forventes at ske
med virkning fra den 1. januar 2019. Dette er derfor blevet rettet i
Indsatsplanen.
Indstilling
Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at Indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse i Sorø-Stenlille og Fjenneslevområdet
sendes til byrådets godkendelse.

Beslutning:
1. Grundvandsråd Sorø
indstiller til byrådet, at Sorø
Kommune vedtager
indsatsplanen og snarest
muligt indfører forbud mod
ikke-erhvervsmæssig
anvendelse af pesticider
inden for BNBO samt
opfordrer byrådet til at
prioritere indsatsen meget
højt.
2. Grundvandsråd Sorø ønsker
udsendt en pressemeddelelse om indsatsen mod
pesticidforureningen snarest
muligt. Udkast sendes rundt
til Grundvandsrådet i høring,
inden den udsendes.

Bilag:
Hvidbog
Indsatsplan for Sorø-Stenlille og Fjenneslevområdet
Bilag til indsatsplanen.
BNBO-partnerskab møde referat ang. BNBO
6. Eventuelt.
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Intet.

