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Vandindvindingstilladelse Øbrovej 6
Sorø Kommune giver tilladelse til indvinding af vand til erhvervsmæssigt dyrehold på
ejendommen Øbrovej 6, 4295 Stenlille, matrikel 16A, Assentorp By, Stenmagle. Tilladelsen gives med hjemmel i Vandforsyningslovens § 20.
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1. Tilladelsen omfatter indvinding af op til 250 m³ vand årligt til erhvervsmæssigt
dyrehold, hvilket betyder at dyreholdet er større end Miljøaktivitetsbekendtgørelsens grænse for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold.
2. Vandet indvindes fra brønden med DGU nr. 205.877. Vandindvindingsanlægget er registeret i boringsdatabasen Jupiter med ID 128493.
3. Tilladelse er gyldig indtil den 11. november 2032. Når tilladelsen udløber, kan
den kun forventes fornyet, hvis der er et erhvervsmæssigt dyrehold på ejendommen med et vandbehov på mindst 100 m3 årligt. Ansøgning om fornyelse
af tilladelsen bør indsendes senest 6 måneder før tilladelse udløber.
4. Der må højst indvindes 2 m³ i timen.
5. Vandet må ikke bruges som drikkevand, f.eks. til vanding af spiselige afgrøder, til wc-skyl eller tøjvask. Alle haner på vandanlægget skal være tydeligt
mærket med ”ikke drikkevand”
6. Der skal være opsat en egnet vandmåler til måling af de indvundne vandmængder. Sorø Kommune kan til enhver tid træffe afgørelse om at målingen
skal ske på anden måde.
7. Det årlige forbrug skal indberettes til Sorø Kommune en gang årligt dækkende
kalenderåret, på den af kommunen anviste måde.
8. Ved ejerskifte skal Sorø Kommune orienteres, så vandindvindingsanlægget
kan registreres med korrekte kontaktoplysninger.
9. Hvis vandet ønskes anvendt til andre formål end erhvervsmæssigt dyrehold,
skal der ansøges om ny indvindingstilladelse fra Sorø Kommune.

karu@soroe.dk

10. Tilladelse bortfalder hvis den ikke udnyttes i 5 år, hvis der etableres forbindelse mellem brønden og ejendommens drikkevandsforsyning, eller hvis vilkårene i tilladelsen ikke bliver overholdt.
11. Hvis tilladelsen bortfalder, skal brønden sløjfes efter gældende regler, inden 6
måneder efter at kommunen har meddelt at tilladelsen er bortfaldet.

Sagens baggrund
Sorø Kommune har den 14. september 2022 modtaget ansøgning om fornyelse af
vandindvindingstilladelsen på ejendommen, der udløb 1. januar 2017. Vandet indvindes fra en brønd med DGU nr. 205.877, som ligger i et hjørne på gårdspladsen, ca. 1
meter fra bygningerne.
Vandet er hidtil anvendt til et mindre dyrehold, men det er oplyst, at kommende ejer af
ejendommen ønsker at etablere et erhvervsmæssigt dyrehold. Erhvervsmæssigt dyrehold betyder, at dyreholdet er større end Miljøaktivitetsbekendtgørelsens grænse for
ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. Dermed forventes anvendelsen af vandet i fremtiden
at leve op til retningslinjerne i Sorø Kommunes Vandforsyningsplan. Ifølge vandforsyningsplanen giver Sorø Kommune fremover kun tilladelse til indvinding fra tidligere
drikkevandsbrønde til dyrehold, hvis de betragtes som erhvervsmæssige og der er
behov for mindst 100 m3 årligt.
Vandkvaliteten af vandet fra ejendommens brønd er blevet undersøgt i alt 3 gange
med nedenstående resultater:
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26/10 1981

1295

27

<1

52,3

0,16

1/3 1983

280

<1

<1

99,8

0,04

29/4 1986

380

<1

<1

62

0,04

Anvendelse af brønden til indvinding af drikkevand ophørte i 1986 på grund af overskridelse af kravværdierne for kimtal og nitrat, idet ejendommen fik indlagt drikkevand
fra Stenlille Vandværk.

Kommunens vurdering
Nærmeste § 3 beskyttede og miljømålsatte vandløb er Sandlyng Å i en afstand af 400
meter mod vest. Vandløbet er i ukendt økologisk tilstand. 130-160 meter nord for
brønden ligger en § 3 beskyttet eng og sø. Sorø Kommune vurderer, at indvinding af
op til 250 m3 vand årligt fra brønden, ikke kan antages at have en negativ påvirkning
af omgivelserne.

Høring
Et udkast til vandindvindingstilladelse blev sendt i høring hos dig den 14. oktober
2022. Du har ikke fremsendt nogen bemærkninger til sagen. Ved besigtigelse torsdag
den 3. november 2022 konstaterede Sorø Kommune, at vandforsyningen fremstår i
tilfredsstillende stand, og det blev aftalt at du opsætter skiltning med ”ikke drikkevand”
på tapningsstederne.

Klagevejledning
Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, Danmarks
Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet Tænk, samt af
enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Klagefristen er fire uger fra afgørelsen er meddelt, det vil sige fredag den 9. december
2022.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal klagen indsendes digitalt til Sorø
Kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal. Hvis du ønsker at klage
over denne afgørelse, skal klagen indsendes digitalt til Sorø Kommune via Miljø- og
Fødevareklagenævnets Klageportal hos Nævnenes Hus. Klageportalen findes på
www.naevneneshus.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i
Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for at klage.
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 inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, jævnfør vandforsyningslovens § 81.

Med venlig hilsen
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Miljømedarbejder
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