Arne Hjortgaard Andersen
Vanløsevej 20
Vanløse
4370 Store Merløse

Vandindvindingstilladelse til markvanding
Sorø Kommune giver hermed tilladelsen til indvinding af overfladevand til markvanding af ikke-spiselige afgrøder på ejendommen Vanløsevej 20, 4370 Store Merløse, på nedenstående vilkår.

Den 12. april 2019
J.nr. 340-2017-8472
Sag vedr. 10594
Teknik, Miljø og Drift
Rådhusvej 8
4180 Sorø

Vilkår
Vandindvindingstilladelse gives efter § 20 i vandforsyningsloven.
1. Tilladelse er gyldig indtil 31/12 2028. Ansøgning om fornyelse af tilladelsen
bør indsendes senest 6 måneder før tilladelse udløber.
2. Tilladelsen omfatter indvinding af op til 1.200 m³ vand årligt til vanding af
kartofler og jordbærstiklinger. Der må normalt kun vandes om natten.
3. Da vandet ikke skal anvendes til drikkevandsformål, er der ikke stillet krav
om vandanalyser. Det er markvanders ansvar, at vandets kvalitet til enhver
tid opfylder gældende kvalitetskrav i fødevarelovgivningen.
4. Der skal opsættes et vandstandsmål ved indvindingsstedet, som skal være
markeret med kote i DVR90. Der må ikke indvindes vand fra søen, hvis
vandstandskoten kommer under 29,10 meter DVR90.
5. Hvis der ikke monteres en anordning til måling af det indvundne vand, f.
eks. en egnet vandmåler eller en elektrisk timetæller, skal vandindvindingen registreres på følgende måde:
a. Tidspunkt for start af indvindingen skal noteres i journal senest en
time efter motoren er startet.
b. Stoptidspunkt for indvindingen skal noteres i journalen samme
dag.
c. Der må højst indvindes i 8 timer dagligt.
d. Reparation og udskiftning af pumpe skal noteres i journalen. Sorø
Kommune skal informeres om udskiftning af pumpen inden en ny
tages i brug.
Sorø Kommune kan til enhver tid træffe afgørelse om, at målingen skal ske
på en anden måde.
6. Den årlige indvinding skal indberettes til Sorø Kommune inden den 1. februar året efter, på den af Sorø Kommune anviste måde.
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4 ud af 5 finder, hvad de søger på soroe.dk – Sorø Kommunes hjemmeside. Her kan du selv ordne det meste, fx anmelde
rotter, skrive dit barn op til pasning eller søge byggetilladelse. På soroe.dk har kommunen åbent hele døgnet, og siden virker
både på computere, tablets og mobiltelefoner.

7. Tilladelse bortfalder hvis den ikke udnyttes i 5 sammenhængende år eller
hvis vilkårene 1-6 i tilladelsen ikke bliver overholdt.

Sagens baggrund
Sorø Kommune har den 30/3 2017 modtaget en ansøgning om tilladelse til vandindvinding. Indvindingssøen er blevet tilset og pejlet fra marts 2017 til december
2017.
Vandet indvindes fra en gammel råstofgrav, som ikke har noget afløb. Råstofgraven anvendes også som put-and-take sø. Der har tidligere været en markvandingstilladelse på 12.000 m³ årligt fra søen.
Vandet anvendes til vanding af kartofler, rodfrugter og nyplantede jordbærstiklinger.

Kommunens vurdering
Søens areal er 1,2 ha, således at indvinding af de 1.200 m³ på en gang svarer til at
sænke søens niveau med 10 cm.
Sorø Kommune vurderer, at med de angivne vilkår om at stoppe indvinding hvis
søens vandspejl kommer under kote 29,1 m DVR90, vil søen og den beskyttede
natur i nærheden af indvindingen ikke blive påvirket nævneværdigt. Koten er sat i
det niveau hvor der ikke længere er frit vandspejl i den §3 registrerede mose umiddelbart sydøst for søen.
Samtidig så er det erhvervsmæssigt nødvendigt for ansøger at kunne vande kartofler, rodfrugter og jordbærstiklinger. Vandet kan ikke anvendes til vanding af jordbær, fordi jordbærvanding kræver drikkevandskvalitet.

Høring
Et udkast til vandindvindingstilladelse blev sendt i høring hos ansøger den 1. april
2019. Ansøger oplyste telefonisk at han ikke havde nogen bemærkninger til vilkårene i udkastet.

Offentliggørelse af tilladelsen
Tilladelsen bliver offentliggjort på Sorø Kommune hjemmeside www.soroe.dk tirsdag den 16. april 2019.

Klagevejledning
Afgørelsen er truffet i henhold til § 20 i Vandforsyningsloven, og kan jf. vandforsyningslovens § 75, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, Danmarks Naturfredningsforening, Sportsfiskerne, Forbrugerrådet og enhver, der har
en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen for afgørelsen er 4
uger fra den dag, hvor afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen er derfor tirsdag
den 14. maj 2019.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal klagen indsendes digitalt til
Sorø Kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal. Klageportalen
findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller
www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. En klage er indgivet, når den

er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet
opkræver et gebyr for at klage. Gebyrets størrelse kan ses på www.nmkn.dk. Du
betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker
at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning
til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender
herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om,
hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inde 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, jævnfør vandforsyningslovens § 81.

Spørgsmål
Såfremt du har spørgsmål til ovenstående er du meget velkommen til at kontakte
mig.
Venlig hilsen
Christian Holt
Miljømedarbejder

Lovhjemmel:
Vandforsyningsloven
Lovbekendtgørelsen nr. 118 af 22/2 2018 af lov om vandforsyning m.v.
Vandindvindingsbekendtgørelsen
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 832 af 27/6 2016 om vandindvinding og vandforsyning
Miljøbeskyttelsesloven
Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23/6 2017 af lov om miljøbeskyttelse

Kopi af godkendelsen er sendt til:






Miljøstyrelsen – E-mail [mst@mst.dk]
Danmarks Naturfredningsforening [dn@dn.dk]
Danmarks Naturfredningsforening Sorø [dnsoroe-sager@dn.dk]
Forbrugerrådet - E-mail [fbr@fbr.dk]
Danmarks Sportsfiskerforbund - E-mail [post@sportsfiskerforbundet.dk]

