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AFGØRELSE
Sorø Kommune giver Nyrup Vandværk tilladelse til indvinding af 100.000 m3 grundvand årligt.
Tilladelsen meddeles for en periode på 30 år. Tilladelsen gives efter § 20 i Vandforsyningsloven /1/ på
nærmere anførte vilkår. Tilladelsen erstatter tidligere meddelte tilladelser. Da der i forbindelse med denne
tilladelse ikke er tale om bygge-og anlægsarbejde, kan tilladelsen udnyttes med det samme.
Sorø Kommune træffer afgørelse om, at indvinding og drift af anlægget ikke forudsætter at der udarbejdes miljøkonsekvensvurdering. Afgørelsen om ikke miljøvurderingspligt er truffet iht. Miljøvurderingslovens § 21 /13/.

Generelt
Alle vilkår er hjemlet i vandforsyningsloven eller andre love samt dertil hørende bekendtgørelser. Det skal
understreges, at regler i gældende love, bekendtgørelser og kommunale regulativer altid skal overholdes.
Også hvis disse er, eller senere bliver, skrappere end vilkårene i denne afgørelse.

VILKÅR
Indvinding
1. Vandindvindingens formål er almen vandforsyning i vandværkets forsyningsområde. Vandværket
er forpligtet til, på rimelige vilkår, at dække det almindelige vandbehov på samtlige ejendomme i
vandværkets forsyningsområde. Hvis formålet med indvindingen ændres, skal der søges en ny
indvindingstilladelse.
2. Vandforsyningen må samlet indvinde 100.000 m3 grundvand årligt.
3. Tilladelsen er gældende til den 23. juni 2052. Indvindingen foregår fra vandforsyningens kildepladsareal fra følgende boringer samt eventuelle fremtidige erstatningsboringer:
DGU nr. 205.400, beliggende på matr. nr. 1x, Nyrup By, Stenmagle.
DGU nr. 205.558, beliggende på matr. nr. 10m, Stenmagle By, Stenmagle.
Placering af boringerne fremgår af Bilag A.
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4. Vandspejlet i de enkelte boringer må under drift ikke sænkes under de niveauer, der er angivet
henholdsvis som m under terræn eller kote m DVR90 i nedenstående skema.
Niveauerne svarer til en sænkning af vandspejlet (trykniveauet) i boringen under drift på højest
cirka 5 meter, for at undgå at øge sårbarheden af boringerne og det lokale grundvand. Den tilsvarende timekapacitet er beregnet ud fra prøvepumpningen af boringerne i forbindelse med etableringen eller en senere prøvepumpning.

Boring

Største tilladte sænkning i
drift

DGU nr.

(forskel mellem rovandspejl
og driftvandspejl)
Meter

205.400
205.558

5,5
5,0

Laveste tilladte
vandspejl i drift

Meter under
terræn
10,4
9,1

Højest tilladte timekapacitet

Kote m
DVR90
27,4
25,5

m3/t
20
30

5. Det påhviler vandværket at forebygge forurening af drikkevandet, og gennem egenkontrol at
sikre, at produktionen af drikkevand til enhver tid sker forsvarligt efter de kvalitetssikringsprocedurer, der er besluttet for vandværket og den til en hver tid gældende lovgivning på området /3/.
Kontrolhyppighed og omfang bestemmes i det til enhver tid gældende kontrolprogram fastlagt af
kommunen.

Vandværket
6. Vandværket og dets omgivelser skal holdes i god hygiejnisk og teknisk tilstand. Når værket er
ubemandet, skal bygninger, låger og porte være aflåst. Der må ikke oplagres stoffer eller materiel
på vandværket, som kan forurene vandforsyningen eller grundvandet, eller som er vandværksdriften uvedkommende.
7. Vandværket skal gennemføre en indvendig inspektion af rentvandstanken, som udgangspunkt
med højst 5 års mellemrum, hvis andet ikke er aftalt med kommunen. Inspektionen skal foretages
af et firma med dokumenteret erfaring i at gennemføre disse undersøgelser, og der skal udarbejdes en tilstandsrapport med fotodokumentation. Vandværket skal fremsende inspektionsrapporten til kommunen senest 3 måneder efter at den er gennemført.
8. Hvis vandværket inden for de seneste 5 år har fået udført inspektion, kan rapporten herfra indsendes til kommunen og dermed indgå i kontrolprogrammet.

Måling og indberetning af vandmængder
9. Indvindingsmængden skal måles med en korrekt monteret vandmåler eller elektronisk flowmåler
for hver boring.
10. Den udpumpede rentvandsmængde skal måles med korrekt monteret vandmåler eller elektronisk
flowmåler på rentvandsledningen fra værket.
11. Skyllevandsmængden skal måles med en driftstimetæller på skyllevandspumpen eller anden måling som skal godkendes af kommunen.
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12. Målernes dimensioner skal være afpasset vandstrømmen.
13. Målerne skal til stadighed holdes i driftsmæssig forsvarlig stand og skal jævnligt justeres.
14. Indvindingsmængden for hver enkelt boring, den udpumpede rentvandsmængde, den solgte
rentvandsmænde og skyllevandsmængden skal indberettes til kommunen årligt.
15. Bestemmelserne om måling af vandmængder kan til enhver tid ændres af kommunen.

Indvindingsanlæg
16. Boringerne og råvandsstationerne skal være indrettet i overensstemmelse med kravene i boringsbekendtgørelsen /2/. Det indebærer blandt andet, at indvindingsboringerne skal være afsluttet i en overbygning, som er tæt, tør og let tilgængelig for tilsyn. Det skal være muligt at pejle
vandstanden manuelt i boringerne, og der skal monteres prøvetagningshane, så der sikkert og
bekvemt kan udtages råvandsprøver.
17. Der skal på et synligt sted i boringernes overbygning sættes et fugtbestandigt skilt med boringernes DGU-nummer og en beskrivelse af pejlepunktet.
18. Pejlepunktet skal være tydeligt markeret og indmålt. Ved udbedring eller ændring af boringerne
skal pejlepunktet indmåles på ny efter de til enhver tid gældende anvisninger, og indberettes til
GEUS senest 3 måneder efter arbejdets udførelse.
19. Der skal sikres vandværket fri adgang til boringer og ledninger for eftersyn og vedligehold ved
overenskomst med ejerne af de matrikler, som boringerne og ledningerne ligger på. Aftaler heromkring skal for vandværkets regning tinglyses på den eller de pågældende matrikler som vandværket ikke selv ejer.
20. Inden 5 år fra denne tilladelse, skal vandværket sikre at markvejen ved boringerne omlægges, så
et uheld med en marksprøjte eller en gyllevogn ikke vil kunne løbe ind mod boringerne.
21. Indvindingsboringerne skal være aflåst. Sorø Kommune henstiller, at boringerne er udstyret med
alarm, som sikring mod utilsigtet indtrængen.
22. Hvis en boring på et tidspunkt ikke længere benyttes til vandindvinding eller monitering, skal
vandværket sørge for, at boringen sløjfes efter bestemmelserne i Boringsbekendtgørelsen, § 7,
stk. 2 /2/.
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Pejlinger
23. Vandforsyningen skal pejle både ro- og driftvandspejl i hver indvindingsboring mindst fire gange
årligt, fordelt jævnt over året. Hvis første pejling af ro- og driftvandspejl i hver indvindingsboring
for eksempel udføres omkring 1. februar, skal de øvrige udføres omkring 1. maj, 1. august og 1.
november.
Driftvandspejlet skal pejles i slutningen af den normale længste pumpeperiode.
Rovandspejlet pejles efter mindst 1 times pumpestop, og tidsrummet fra pumpestop til pejling
skal altid være det samme.
Pejlinger noteres med 1 cm’s nøjagtighed, sammen med dato og de tilhørende klokkeslæt med 1
minuts nøjagtighed.
Vandforsyningen skal indberette pejlingerne til Jupiterdatabasen, på den af kommunen anviste
måde.
Vandværket har pligt til at gemme pejleresultaterne i 10 år. De skal på anmodning forevises myndighederne.
En eventuel revidering af pejleprogrammet, skal godkendes af tilsynsmyndigheden.
24. Hvis boringerne er udstyret med instrumenter til automatisk måling af vandspejlet, for eksempel
tryktransmittere eller tilsvarende sensorer, må de automatiske målinger kun benyttes til indberetning af pejlinger, hvis instrumenterne er justeret og korrigeret i forhold til en manuel kontrolpejling
minimum én gang om året.

Beskyttelse af boringer og grundvandsressource
25. Vandforsyningen skal have en beredskabsplan for håndtering af situationer som truer vandforsyningens drift eller vandkvalitet.
26. Omkring hver indvindingsboring skal der være en beskyttelseszone i en afstand på 10 meter fra
boringerne, hvor der ikke må dyrkes, gødskes eller anvendes pesticider eller på anden måde
være fare for forurening af grundvandet, jf. Miljøbeskyttelsesloven § 24 /8/. Zonen kan markeres
ved beplantning, indhegning eller anden fysisk afgrænsning. Er det ikke muligt at etablere en beskyttelseszone, skal der aftales et alternativ med tilsynsmyndigheden. Vandforsyningen skal betale eventuelle erstatninger efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

ERSTATNINGSANSVAR
I medfør af vandforsyningslovens § 23 er ejeren af indvindingsanlægget erstatningspligtig for skader i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden under anlæggets udførelse og drift. Endvidere er
ejeren erstatningspligtig for skade, som voldes i bestående forhold ved forandring af vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer mv. under anlæggets udførelse og drift.

KLAGEVEJLEDNING
Afgørelsen om tilladelse til vandindvinding jf. Vandforsyningsloven § 20 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet Tænk, og enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
6
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Afgørelsen om ikke miljøvurderingspligt jf. Miljøvurderingsloven § 21 kan, så vidt angår retlige spørgsmål,
påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love,
som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.
Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, skal klagen sendes til Sorø Kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal hos Nævnenes Hus. Klageportalen findes på www.naevneneshus.dk. Du logger på med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljøog Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for at klage. 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, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, det vil sige senest torsdag den 21. juli 2022.
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt, inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, det
vil sige senest fredag den 23. december 2022.

UNDERRETNING OM AFGØRELSE
Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)
Danmarks Sportsfiskerforening (sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk og leif@limaka.dk )
Styrelsen for Patientsikkerhed (trost@stps.dk)
Forbrugerrådet Tænk (fbr@fbr.dk)
Region Sjælland (naturmiljo@regionsjaelland.dk)
Afgørelsen bliver offentliggjort på Sorø Kommunes hjemmeside den 23. juni 2022.

BAGGRUND FOR TILLADELSEN
Tidligere tilladelser
Nyrup Vandværk har haft en oprindelig indvindingstilladelse fra 1964 på 60.000 m3/år, hvilket blev forøget
til 90.000 m3/år ved fornyelse af indvindingstilladelsen 1. juni 1992. På anmodning fra vandværket blev
indvindingsmængden den 19. december 2005 nedsat til 70.000 m3/år.

Grundvandsbeskyttelse
25 m zone
Miljøbeskyttelsesloven § 21b /8/ siger, at der ikke må ske anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og offentlige formål inden for en radius på 25 m fra vandværkets indvindingsboringer.
Information om bestemmelsen, herunder om mulig kompensation for rådighedsindskrænkningerne, findes
i ”Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer” udstedt af Miljøministeriet.
Orientering af eventuel forpagter påhviler lodsejeren.
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Bestemmelserne om 25 meter zonerne administreres af Landbrugsstyrelsen og eventuelle spørgsmål
skal rettes hertil. Kommunen er dog forpligtet til at underrette Styrelsen, hvis vi observerer overtrædelser
af bestemmelserne.

Boringsnære Beskyttelsesområder BNBO
Miljø- og Fødevareministeriet har udpeget boringsnære beskyttelsesområder omkring vandforsyningens
indvindingsboringer. Tilsynsmyndigheden kan for hvert boringsnært beskyttelsesområde træffe afgørelse
om påbud eller forbud i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 24, for at undgå fare for forurening af grundvandet. Udvidelsen af indvindingstilladelsen medfører, at BNBO skal genberegnes.

Drikkevandsinteresser
Vandværkets boringer og indvindingsopland er beliggende i et område, der er udpeget som Område med
Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). Dette indebærer, at området har høj prioritet i forhold til beskyttelse af grundvandsressourcen, hvilket sikres gennem sagsbehandling i forbindelse med kommune- og
lokalplanlægning med videre.

Ansøgningen
Nyrup Vandværk har ansøgt Sorø Kommune om en fornyelse af den hidtidige indvindingstilladelse og udvidelse til 100.000 m3/år.

Udtalelser
Jf. § 9 i vandindvindingsbekendtgørelsen /4/ indhenter Sorø Kommune udtalelser om sagen fra andre interesserede myndigheder. Der skal indhentes udtalelser fra andre kommunalbestyrelser, som antages interesseret i indvinding i området, herunder fra kommunalbestyrelser i kommuner, hvortil anlægget skal levere vand.
Sorø Kommune har bedt om udtalelse fra Holbæk Kommune, da Nyrup Vandværk forsyner et område i
Holbæk Kommune. Holbæk Kommune har ikke haft noget at bemærke til Sorø Kommunes vurderinger i
sagen.
Når vandforsyningen kræver vand af drikkevandskvalitet, kan kommunalbestyrelsen, hvis der er tvivl om
den sundhedsmæssige kvalitet af vandet, indhente udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Dette er
ikke gjort for Nyrup Vandværk, idet kommunen vurderer at den sundhedsmæssige kvalitet er i orden vurderet på baggrund af eksisterende data.

KOMMUNENS BEHANDLING AF SAGEN
Vandværket
Råvandet er meget jernholdigt, hvilket tidligere har givet problemer med indholdet af jern og turbiditet i det
udpumpede drikkevand, som følge af at vandbehandlingsanlægget ikke havde den fornødne kapacitet.
Disse problemer er afhjulpet i forbindelse med opførelse af nyt vandværk og vandbehandlingsanlæg i
2002, og vandværket har i dag ingen kvalitetsproblemer med drikkevandet.

Anlæggets indretning
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2 boringer som kører skiftevis.
Metanafblæsning og reaktionsbassin.
2 Lukkede filtre, som kører parallelt.
1 Rentvandstank
4 frekvensstyrede rentvandspumper, 2 trykzoner.
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Boring
DGU nr.
205.400
205.558

Etableret
1974
1988

Magasin og dybde

Ydelse - sænkning - kapacitet

Sårbarhed

Sand 2, DKMS 3638_uk
Sand 2, DKMS 3638_uk

20 m³/time - 5,5 m - 3,6 m³/t/m
30 m³/time - 5 m - 6,0 m³/t/m

Sårbar
Sårbar

Behandlingsanlæg
Iltning
Filtrering

Type
Kompressor
Dobbeltfiltrering
i trykfiltre

Etableret
2002
2002

Rentvandsbeholder
Perstrup elementbeholder

Etableret
2002

Kontrolleret
Ikke endnu

Rentvandspumper
Grundfos pumper

Etableret
2002

Kapacitet

Skyllefrekvens

15 m³/time

Ydelse/pumpe
2x 4 m³/t +2 x 8 m³/t

Volumen
125 m³/108 m³ effektivt
Afgangstryk
3,5 bar

Frekvensstyret
Ja

Evne/krav faktor
Vandværket er bygget i 2002 og er vel dimensioneret, ud fra et gennemsnitligt døgnforbrug på 178
m³/døgn, med 16 timers produktionstid i døgnet.

Øvrig teknik




Kompressor til ventilstyring og iltning.
SRO-anlæg
Affugter

Vandværket har ikke mulighed for nødforsyning fra andre vandværker.

Filterskyllevand
Vandværkets filterskyllevand ledes til offentlig kloak. Vandværket har ikke bundfældningsbassin.
Vandværket har ikke en gældende tilslutningstilladelse og skal derfor ansøge Sorø Kommune om tilladelse til at filterskyllevandet ledes til offentlig kloak. Sorø Kommune kan, hvis det skønnes nødvendigt,
stille vilkår i en tilslutningstilladelse om, at vandværket etablerer et bundfældningsbassin.

Tilsyn
Sorø Kommune er tilsynsmyndighed på vandforsyningen og tilhørende boringer. Kommunen gennemfører tilsyn på vandværket og ved boringerne hvert 2. til 3. år.

Indvundne vandmængder
Udviklingen i indvindingen fra 1985 til 2020 fremgår af Figur 1.
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Figur 1. Udvikling i indvinding

Geologi og hydrogeologi
Vandværkets boringer og indvindingsopland ligger i det karakteristiske kuperede dødislandskab med issøbakker, der strækker sig syd om Store Åmose. Indenfor indvindingsoplandet gennemskæres landskabet fra nordvestlig til sydøstlig retning af en tunneldal, som er dannet under sidste istid af smeltevandsstrømme, som har eroderet sig ned i underlaget af moræneler og smeltevandssand. Området er udpeget
som Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), som er omfattet af statens grundvandskortlægning for Sorø-Stenlille /B/.
Under Kvartærperiodens istider har kortlægningsområdet gentagne gange været isoverskredet, senest i
sidste istid, Weichsel. I disse perioder er der afsat kvartære aflejringer bestående dels af vandstandsende
moræneler og smeltevandsler, dels af smeltevandssand, -grus og –sten, der udgør områdets primære
grundvandsmagasiner, som i grundvandsmodellen benævnes Sand 2 og Sand 3. Nyrup Vandværk indvinder grundvand fra to boringer, som er placeret omtrent 1 km vest for vandværket. Begge boringer er filtersat i det kvartære sandmagasin Sand 2, som udgør det øverste primære grundvandsmagasin i kortlægningsområdet.
Grundvandskortlægningen har vist, at lerdæklaget over sandmagasinet i den centrale del af indvindingsoplandet kun er mellem 10 og 15 m tykt. Da der samtidig sker grundvandsdannelse i området, fremstår
grundvandsmagasinet sårbart i forhold til nitratudvaskning og forurening med pesticider og andre miljøfremmede stoffer. Derfor er der udpeget et følsomt indvindingsområde og indsatsområde for grundvandsbeskyttelse som det fremgår af Figur 2.
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Figur 2. Oversigtskort med følsomme indvindingsområder, indsatsområder og BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO)

Råvandskvalitet
Råvandet i boringerne er svagt reduceret og nitratfrit. Vandet er fersk og uden saltvandspåvirkning. Indholdet af behandlingskrævende parametre som jern, mangan og ammonium er uproblematiske, idet de
nedbringes tilfredsstillende ved den almindelige vandbehandling på vandværket. Råvandet indeholder
lave koncentrationer af metan og svovlbrinte, som også fjernes tilfredsstillende i forbindelse med vandbehandlingen. Indholdet af NVOC, der ikke nedbringes i forbindelse med vandbehandlingen, er ligeledes
uproblematisk, da det i udgangspunktet overholder drikkevandskriteriet.
Sulfatindholdet er moderat på omkring 50 mg/l, og der ses en svagt stigende tidsmæssig tendens. Samlet
set indikerer grundvandkemien, at der er en svagt tiltagende påvirkning med ungt grundvand i det primære magasin, hvilket er i overensstemmelse med boringernes placering i et følsomt indvindingsområde.
Det ses dog også, at jordlagenes nitratreduktionskapacitet fortsat er høj nok til at forhindre nitratpåvirkning af magasinet. Den tidslige udvikling i grundvandkemien er i øvrigt stabil, hvilket indikerer at indvindingen ikke overstiger den bæredygtige mængde.
Sand 2 magasinet fremstår grundvandskemisk set forholdsvis velbeskyttet over for påvirkninger fra terræn. Dog betyder det relativt tynde lerdæklag i Nyrup Vandværks indvindingsområde, at magasinet fremstår med nogen sårbarhed over for nitratudvaskning og miljøfremmede stoffer. På trods af dette, er der
ikke påvist indhold af nitrat, pesticider eller miljøfremmede stoffer i råvandet eller det udpumpede drikkevand fra vandværket.
Sorø Kommune vurderer at råvandskvaliteten er velegnet til drikkevandsproduktion.
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Nærliggende vandindvindinger
Af nærliggende vandindvindinger udgør vandindvindingen til Stenlille Vandværk den største, med en tilladt årlig indvinding på 185.000 m3. Stenlille Vandværks boringer ligger omtrent 1,7 km vest for Nyrup
Vandværks boringer. Der ses et mindre overlap mellem de to indvindingsoplande, hvilket betyder, at de
enkelte oplande påvirkes af indvinding på nabovandværket.
Sorø Kommune vurderer ikke, at der er en konflikt i forhold til nærliggende vandindvindinger.

Potentielle forureningskilder
Arealanvendelsen i området består primært af landbrug. Inden for indvindingsoplandet er der registreret
syv forureningskortlagte lokaliteter, jf. Figur 3 og Tabel 1.
Flere af de registrerede aktiviteter kan potentielt udgøre en risiko for forurening af det primære grundvandsmagasin. Ved udarbejdelse af vandværkets kontrolprogram skal der tages stilling til potentielle forureningskilder i indvindingsoplandet.
Tabel 1. Oversigt over forureningskortlagte lokaliteter og afstand til indvinding

Status
V2
V2
V2
V1+V2
V1
V1
V1
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Lokalitet nr.
337-00075
337-00076
337-00134
340-00011
340-00015
340-20347
340-20394

Aktivitet
Losseplads
Losseplads
Servicestationer
Jernbaneareal
Auto- og karosseriværksted
Midtsjællands Babtistmenighed
Transformerstation

Afstand til indvinding
370 m
550 m
930 m
1100 m
950 m
1000 m
600 m
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Figur 3. Oversigtskort med forureningskortlagte lokaliteter

Naturmæssige konsekvenser af indvindingen
Sorø Kommune vurderer, at den nye indvindingstilladelse ikke vil have nogen naturmæssige konsekvenser.

Vurdering af påvirkning af § 3 beskyttede naturtyper
I indvindingsoplandet findes § 3 beskyttede moser og søer, hvoraf de nærmeste ligger ca. 150 m fra indvindingsboringerne, jf. Error! Reference source not found.. Der findes desuden et § 3 beskyttet vandløb ca. 30 m fra den ene boring, DGU 205.558. Omkring boringerne er lerdæklaget over indvindingsmagasinet fra 10 til 20 m tykt. Det betyder, at de ændringer i trykniveauet i magasinet, der opstår når boringerne er i drift, ikke kan forplante sig direkte opefter til det terrænnære grundvand.
Lang tids afsænkning af trykniveauet i indvindingsmagasinet vil dog potentielt kunne påvirke vandstanden
i det terrænnære grundvand og mindske afstrømning til vandløbet. Det fremgår dog af pejletidsserierne
fra boringerne, at rovandspejlet i indvindingsmagasinet har ligget nogenlunde stabilt siden boringerne
blev etableret i hhv. 1974 og 1988. Indvindingen forekommer på den baggrund bæredygtig, da den ikke
har medført en varig afsænkning af trykniveauet i magasinet. Sorø Kommune vurderer derfor, at indvindingen ikke kan antages at påvirke de nærliggende § 3 beskyttede naturtyper væsentligt.
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Figur 4. Oversigtskort med § 3 beskyttede naturtyper

Vurdering af påvirkning af Natura 2000-områder og bilag IV-arter
Tilladelse til indvinding af grundvand er ligeledes omfattet af § 6 i Habitatbekendtgørelsen. Afstanden fra
vandværkets indvindingsopland til nærmeste Natura 2000-område, Store Åmose, er 4 km. Kommunen
vurderer, at det på grund af den store afstand kan udelukkes, at indvindingen kan påvirke eksisterende
Natura 2000-områder væsentligt. Sorø Kommune vurderer desuden, at indvindingen ikke kan antages at
have en væsentlig negativ påvirkning af den omkringliggende § 3 natur, som potentielt kan fungere som
levesteder for Bilag IV-arter.

Vurdering i forhold til Vandområdeplanens målsætninger
Vandværkets indvindingsopland er beliggende indenfor hovedopland 2.1 Kalundborg. I henhold til basisanalysen for vandområdeplan 2021-2027 er vandværkets boringer filtersat i grundvandsmagasinet Sand 2,
som er del af en større sammenhængende terrænnær grundvandsforekomst. Grundvandsforekomsten er
vurderet til at være i god kemisk og kvantitativ tilstand, hvilket opfylder målsætningerne, og er ikke i risiko
for manglende målopfyldelse. Modelberegninger udført af GEUS som del af basisanalysen for vandområdeplan 2021-2027 viser, at indvindingen i grundvandsforekomsten ikke påvirker den økologiske tilstand i
vandløb. I vandværkets indvindingsopland er der desuden ikke udpeget målsatte vandløb eller andre
overfladevandområder. Sorø Kommune vurderer, at fornyelse af indvindingstilladelsen ikke kan forringe
tilstanden af grundvandsforekomsten, vandløb eller overfladevandområder, eller hindre målopfyldelse.

Miljøvurdering
Etablering af vandforsyningsanlæg er omfattet af § 2 stk. 1 nr. 2 i Miljøvurderingsloven, idet vandforsyningsboringer og arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand er medtaget i lovens bilag 2, pkt. 2d
iii og 10m. Der er derfor gennemført en screening på baggrund af de kriterier der er nævnt i lovens bilag
6. Projektet omhandler den fortsatte drift af vandindvinding til almen vandforsyning, som har været aktiv
14
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gennem mange år. Den ansøgte indvindingsmængde overstiger ikke, hvad der tidligere er blevet indvundet. Pejlinger og grundvandskemi indikerer samstemmende, at vandindvindingen er i bæredygtig balance
med omgivelserne, og Sorø Kommune vurderer ikke, at projektet har en negativ påvirkning af natur og levesteder.
Sorø Kommune har på den baggrund vurderet, at projektet ikke har væsentlige påvirkninger på miljøet.
Indvinding og drift af anlægget forudsætter derfor ikke at der udarbejdes miljøkonsekvensvurdering. Afgørelsen om ikke miljøvurderingspligt er truffet iht. Miljøvurderingslovens § 21.

Forhold til andre planer
Målsætningerne i den gældende vandområdeplan, kommuneplan, vandforsyningsplan og indsatsplaner
skal overholdes. I forbindelse med sagens behandling har kommunen vurderet, at indvindingstilladelsens
vilkår er i overensstemmelse hermed.

SAMLET VURDERING
Sorø Kommune vurderer samlet at:
 Grundvandets kvalitet er egnet til produktion af drikkevand.
 Vandforsyningens boringer vil kunne yde den tilladte vandmængde.
 Vandværket kan behandle den tilladte mængde til en tilfredsstillende drikkevandskvalitet.
 Indvindingens påvirkning af omgivelserne vil ikke få nogen afgørende betydning.
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Lovhenvisninger
Tilladelsen med vilkår er meddelt med hjemmel i nedenstående love og bekendtgørelser eller den til en
hver tid gældende lovgivning på området.
/1/ Vandforsyningsloven: Lovbek. nr. 602 af 10. maj 2022 af lov om vandforsyning m.v..
/2/ Boringsbekendtgørelsen: Bek. nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer
og brønde på land.
/3/ Drikkevandsbekendtgørelsen: Bek. nr. 2361 af 26. november 2021 om vandkvalitet og tilsyn med
vandforsyningsanlæg.
/4/ Vandindvindingsbekendtgørelsen: Bek. nr. 470 af 26. april 2019 om vandindvinding og vandforsyning.
/5/ Naturbeskyttelsesloven: Lovbek. nr. 1986 af 27. oktober 2021 af lov om naturbeskyttelse.
/6/ Habitatbekendtgørelsen: Bek. nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
/7/ Jordforureningsloven: Lovbek. nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurenet jord.
/8/ Miljøbeskyttelsesloven: Lovbek. nr. 100 af 19. januar 2022 af lov om miljøbeskyttelse.
/9/ Cirkulære nr. 64 om vandindvinding og vandforsyning af 28. februar 1980.
/10/ Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger: Bek. nr. 2362 af 26. november 2021 om
kvalitetskrav til miljømålinger.
/11/ Kvalitetssikringsbekendtgørelsen: Bek. nr. 132 af 8. februar 2013 om kvalitetssikring på almene
vandforsyningsanlæg.
/12/ Miljøvurderingsbekendtgørelsen: Bek. nr. 1376 af 21. juni 2021 om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter.
/13/ Miljøvurderingsloven: Lovbek. nr. 1976 af 27. oktober 2021 af lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM).
/14/ Indsatsbekendtgørelsen: Bek. Nr. 449 af 11. april 2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.
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Bilag A
Oversigtskort med Nyrup Vandværks forsyningsområde, indvindingsboringer og anlæg.
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