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Tilladelse efter vandforsyningsloven
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Sorø Kommune giver efter § 26 stk. 1 i vandforsyningsloven tilladelse til den midlertidige grundvandssænkning, der vil være konsekvensen af en årlig råstofindvinding på
50.000 m³ under grundvandsspejlet samt tilladelse efter § 20 i vandforsyningsloven til
indvinding af vand fra grusgravsøer til støvbinding.

Natur og Miljø

Tilladelsen er givet på nedennævnte vilkår om gravetidspunkter og om anvendelsen af
de færdigbehandlede arealer.

på hjemmesiden

Tilladelsen er gældende indtil 06/09 2029.
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Vilkår i henhold til Vandforsyningsloven
1. Grundvandssænkning
Grundvandspejlet og vandspejlet i søerne i graveområdet må ikke sænkes under kote
29,0 DVR90. Såfremt grundvandssænkning under kote 29,50 medfører at der ikke kan
indvindes vand fra brønden DGU nr. 210.1307 eller 210.1316 til ejendommenes vandforsyning, skal indvinding under grundvandsspejl ophøre, indtil ejendommene har
vandforsyning.
Der må ikke ske oppumpning eller bortledning af grundvand med henblik på grundvandssænkning.
Det er tilladt at anvende vand fra gravesøerne til støvbegrænsning af de interne veje.
Det er ikke tilladt at indvinde vand til grusvask fra grusgravsøen.
Et skøn over vandindvindingen skal årligt indberettes til Sorø Kommune på den af
kommunen anviste måde.

2. Gravning under grundvandsspejl
Der må ikke graves under grundvandsspejl, hvis grundvandsspejlet ligger under kote
29,0 m DVR90.
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Jf. Lovbekendtgørelse nr. 118 af 22/2 2018 af lov om vandforsyning m.v.

chho@soroe.dk

I perioden fra 1/5 til 1/11 skal grundvandsspejlet dokumenteres på alle dage hvor der
graves under grundvandsspejlet. Vilkåret er overholdt, hvis der er installeret en automatisk pejlelogger, som udsender en SMS og/eller E-mail alarm til den ansvarlige for
gravningen. Pejleloggeren skal monteres i boringen DGU 210.1161 eller i en ny boring
etableret efter nærmere aftale med Sorø Kommune. Loggerdata skal sendes til Sorø
Kommune en gang om måneden fra april til november, i år hvor der graves under
grundvandsspejl. En samlet oversigt over loggedata sendes årligt til Sorø Kommune i
januar måned for det seneste år.

3. Anvendelse af det efterbehandlede areal
Der må ikke anvendes pesticider eller gødning på det efterbehandlede areal. Tilladelsen må ikke udnyttes før dette vilkår er tinglyst på arealet med en deklaration, hvis
tekst skal være godkendt af Sorø Kommune. Sorø Kommune skal være påtaleberettiget for så vidt angår anvendelse af pesticid- og gødningsanvendelse på arealet.

4. Tilladelsens udnyttelse
Hvis tilladelsen ikke udnyttes i 5 på hinanden følgende år, kan Sorø Kommune tilbagekalde tilladelsen.

Sagsfremstilling
Ansøger har til Region Sjælland indsendt ansøgning om gravetilladelse efter råstofloven. Af ansøgningen fremgår det også, at der skal graves 50.000 m³ under vandspejl,
og der skal anvendes overfladevand til støvbinding i forbindelse med råstofindvinding,
hvilket forudsætter tilladelse efter vandforsyningslovens § 26 stk.1 og § 20.
Der er ikke ansøgt om tilladelse til bortledning af grundvand eller indvinding af vand til
grusvask.
Grundvandsspejlet i grusgravsøerne på området lå ved kortlægning i 2014 i kote
29,50-29,75. Den 27/4 2017 har Sorø Kommune målt søens kote til 29,73. Søen syd
for Døjringevej blev samme dag mål til 29,91, hvilket indikerer at det sekundære
grundvandsmagasin strømmer mod nord.
På Døjringevej 36 ligger en brønd, som forsyner ejendommen med drikkevand. Brønden har DGU nr. 210.1307. Brønden er mere end 15 meter dyb, men den nøjagtige
dybde kendes ikke. Brønden har et vandspejl ca. 15 meter under terræn, i kote 29,75,
målt den 27/4 2017 af Sorø Kommune. Brønden ligger 100 meter syd for gravesøen
på Dybendalvej 23A.
På Vinkelvej 1, 4190 Munke Bjergby ligger en brønd, som forsyner ejendomme med
drikkevand. Brønden har DGU nr. 210. 1316, men brøndens dybde og vandspejlet er
ikke beskrevet. Brønden ligger 280 meter vest for graveområdet.
Indvindingsområdet ligger i OSD, område med særlig drikkevandsinteresse. Grundvandskortlægning af området blev færdigt i 2014. I følge oplysningerne i grundvandskortlægningen, står grundvandsmagasinet Sand 2 i området omkring kote 29. Grundvandsspejlet i Sand 3 er omkring kote 28 i området.

Derfor må vandspejlet i søerne ikke sænkes under kote 29, idet det vil betyde at
grundvandsstrømmen bliver opadrettet i området.

Indvinders erstatningsansvar
Denne tilladelse er givet efter vandforsyningslovens § 26. Det fremgår af lovens § 28,
at den, for hvis regning eller i hvis interesse bortledning m.v. foretages, er erstatningspligtig for skade, som voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v. Erstatningen kan nedsættes
eller bortfalde, for så vidt skaden kan tilregnes den skadelidte selv eller er en følge af
særlige forhold på skadelidtes ejendom, som skadelidte findes at burde bære risikoen
for.

Sorø Kommunes vurdering
Sorø Kommune vurderer, at den godkendte indvinding under grundvandsspejlet, på
de anførte vilkår ikke vil medføre en grundvandssænkning, som vil påvirke nærliggende vandindvindinger, vandløb, søer og vådområder i et omfang der vil medføre gener
for indvinding af drikkevand eller flora og fauna i nærområdet. Fastsættelse af et laveste grundvandsspejl i søerne er med til at sikre, at der ikke opstår nævnte gener på
grund af grundvandssænkningen. Koten for grundvandsspejlet er sat ud fra vandspejlet i de nuværende søer på arealet, pejling af brønden DGU 210.1307 i 2017, pejlingen af DGU 210.1161 da den blev etableret, koten for Tude å 1.000 m syd for gravearealet og koten for Munke Bjergbyløbet 500 m vest for gravearealet samt oplysninger
om grundvandspotentialet i Sand 2 og Sand 3 fra Grundvandskortlægningen og
grundvandsspejlet i søerne i de omkringliggende grusgrave.

Klagevejledning i henhold til Vandforsyningsloven
Kommunens afgørelse kan jf. vandforsyningslovens § 75 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i
sagens udfald. Tilladelsen bliver offentliggjort på Sorø kommunes hjemmeside tirsdag
den 10. september 2019. Klagefristen for afgørelsen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen er derfor tirsdag den 8/10 2019.
Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet
Tænk kan påklage afgørelser efter vandforsyningslovens § 20.
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.
Venlig hilsen
Christian Holt
Miljømedarbejder
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