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1. INDLEDNING
Sorø Kommune har den 21. november 2022 besluttet, at give Frederiksberg Vandværk tilladelse til indvinding af drikkevand fra boringerne DBU 210.1506 og 210.1509.
Tilladelsen meddeles som et tillæg til Frederiksberg Vandværks tilladelse fra den 29. juni 2018, gældende
til den 1. juli 2048. Tilladelsen gives efter § 20 i vandforsyningsloven /1/ på nærmere anførte vilkår. Vandindvindingstilladelsens vilkår er fortsat gældende, medmindre andet er angivet neden for i afsnit 2 Vilkår.
Da der i forbindelse med dette tillæg ikke er tale om bygge-og anlægsarbejde, kan tilladelsen udnyttes
med det samme.
Indvindingsanlægget er omfattet af listepunkt 2diii på bilag 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Listepunktet 2diii omfatter ”Vandforsyningsboringer”. Sorø Kommune
har tidligere foretaget VVM-screening af såvel de nye boringer som de eksisterende boringer, og der vurderet, at vandindvindingen fra vandforsyningsboringerne ikke kræver udarbejdelse af VVM-redegørelse.

1.1.

Generelt

Alle vilkår er hjemlet i vandforsyningsloven eller andre love samt dertil hørende bekendtgørelser. Der
henvises til, at de givne vilkår i indvindingstilladelsen fremover vil være underlagt de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser.

1.2.

Lovgrundlag

Tilladelsen med vilkår er meddelt med hjemmel i nedenstående love og bekendtgørelser eller den til en
hver tid gældende lovgivning på området.
1. Vandforsyningsloven: Lovbekendtgørelsen nr. 602 af 10/5 2022 af lov om vandforsyning m.v..
2. Boringsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1260 af 28/10 2013 om udførelse og sløjfning af
boringer og brønde på land.
3. Drikkevandsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1383 af 3/10 2022 om vandkvalitet og tilsyn
med vandforsyningsanlæg,
4. Vandindvindingsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 470 af 26/4 2019 om vandindvinding og
vandforsyning.
5. VVM: Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27/10 2021 af lov om miljøvurdering af planer og programmer
og af konkrete projekter (VVM).
6. Naturbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4/10 2022 af lov om naturbeskyttelse.
7. Habitatbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 2091 af 12/11 2021 om udpegning og administration
af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Natura2000).
8. Jordforureningsloven: Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27/3 2017 af lov om forurenet jord.
9. Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19/1 2022 af lov om miljøbeskyttelse.
10. Cirkulære nr. 64 om vandindvinding og vandforsyning af 28. februar 1980.
11. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger Bekendtgørelse nr. 2362 af 26/11 2021 om
kvalitetskrav til miljømålinger
12. Kvalitetssikringsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 132 af 8/2 2013 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg.
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2. VILKÅR
2.1.

Indvinding

Punkt 2.1.4 i vandindvindingstilladelsen fra 2018 ændres til:
Indvindingen foregår fra kildepladsarealerne til Frederiksberg Vandværk fra følgende boringer samt eventuelle fremtidige erstatningsboringer:






DGU nr. 210.1506, matr.nr. 44a, Lynge by, Lynge
DGU nr. 210.1509, matr.nr. 44a, Lynge by, Lynge
DGU nr. 210.497, matr.nr. 11la, Lynge by, Lynge
DGU nr. 210.624, matr.nr. 43a, Lynge by, Lynge
DGU nr. 210.766, matr.nr. 43a, Lynge by, Lynge

Placering af boringerne fremgår af Bilag A.
Punkt 2.1.5 i vandindvindingstilladelsen fra 2018 ændres til:
Vandværket skal tilrettelægge indvindingsstrategien så sænkningen i den enkelte boring bliver mindst
mulig.
Vandspejlet i de enkelte boringer må under drift ikke sænkes til mere end 1 meter over toppen af det primære grundvandsmagasin, hvorfra der indvindes vand, således at sænkningen af vandspejlet ikke skaber frie magasinforhold i det primære magasin. I boringer, hvor gruskastningen i boringen står højere end
toppen af det primære magasin regnes med toppen af gruskastningen.
Punkt 2.1.7 i vandindvindingstilladelsen fra 2018 ændres til:
Indvindingen fra boringerne skal tilrettelægges så skånsomt som muligt, det vil sige at boringerne skal
køre så mange timer i døgnet som muligt, og med lavest mulige flow. Indvindingen må ikke medføre, at
grundvandsspejlet er permanent faldende over 6-årige perioder.
Nedenfor er anført den højeste tilladte timekapacitet og det laveste tilladte rovandsspejl for de enkelte
indvindingsboringer:
Boring
Laveste tilladte rovandsspejl
Højest tilladte timekapacitet i
drift
DGU nr.
Meter under terræn
Kote m DVR90
m3/t
210.497
210.624
210.766
210.1506
210.1509

6,0
18,0
18,25
14,75
23,0

29,5
26,5
27,0
28,0
28,0

40
20
20
30
30

Alle indvindingsboringer, samt andre boringer der er omfattet af pejleprogrammet i Bilag B, skal være forsynet med automatisk pejlelog inden 3 måneder efter denne tilladelse er meddelt. Måleinstrumenterne
skal til stadighed justeres og holdes i driftsmæssig forsvarlig stand, herunder korrigeres i forhold til en
manuel kontrolpejling minimum én gang om året.

2.2.

Indvindingsanlæg

Som nyt punkt 2.2.5 indsættes:
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
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Overvågning

Punkt 2.3.3 i vandindvindingstilladelsen fra 2018 ændres til:
Vandforsyningen skal overvåge vandstanden i boringerne i henhold til det pejleprogram, der er givet i Bilag B.
Vandforsyningen skal pejle både ro- og driftvandspejl i hver boring mindst fire gange årligt, fordelt jævnt
over året. Hvis første pejling af ro- og driftvandspejl i hver boring 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.
Automatiske pejlelogs af vandspejlet må kun benyttes til indberetning af pejlinger, hvis måleinstrumenterne er justeret og korrigeret i forhold til en manuel kontrolpejling minimum én gang om året.
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.

Punkt 2.3.4 i vandindvindingstilladelsen fra 2018 ændres til:
Hvert år i januar måned, skal vandforsyningen lave en kort rapport med oplysninger om højeste (rovandspejl) og laveste kote (driftsvandspejl) for hver boring samt indvindingen fra boringerne, opgjort for hver
måned i det forgange år samt sammenholdes med de tidligere år.
Den årlige rapport skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden den 1. februar.

Som nyt punkt 2.3.5 indsættes i vandindvindingstilladelsen:
Skyllevandsmængden skal måles med en timetæller på skyllevandspumper eller anden måling efter aftale med tilsynsmyndigheden. Skyllevandsmængden skal indberettes til kommunen hvert år.

3. 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.

4. KLAGEVEJLEDNING
Afgørelser efter vandforsyningsloven § 20 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.
Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis du får medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.
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Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her: https://kpo.naevneneshus.dk
Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige mandag den 19. december 2022.
Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder fra
bekendtgørelsen af tilladelsen.

5. UNDERRETNING OM AFGØRELSE
Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)
Danmarks Sportsfiskerforening (sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk)
Forbrugerrådet Tænk (fbr@fbr.dk)
Afgørelsen bliver offentliggjort på Sorø Kommunes hjemmeside mandag den 21. november 2022.

6. BAGGRUND FOR TILLADELSEN
6.1.

Gældende tilladelse

Frederiksberg Vandværks gældende tilladelse på indvinding af 300.000 m3/år er udstedt den 29. juni
2018. Denne afgørelse er et tillæg til den gældende tilladelse.

6.2.

Ansøgningen

Frederiksberg Vandværk har ansøgt Sorø Kommune om et tillæg til indvindingstilladelsen, således at der
kan indvindes fra 2 nye boringer, etableret i 2021/2022 i Horsebøg Skov. Der er søgt om uændret vandmængde. På sigt overvejer vandforsyningen at etablere en 3. boring i Horsebøg, for at kunne flytte indvinding helt væk fra de eksisterende, bolignære boringer, som alle er påvirket af pesticider. Indholdet af indvindingsboringerne er dog alle under grænseværdierne for drikkevand.

6.3.

Udtalelser

Jf. § 9 i bek. om vandindvinding og vandforsyning /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. 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 Frederiksberg Vandværk, idet kommunen vurderer at den sundhedsmæssige kvalitet er i orden vurderet på baggrund af eksisterende data.
Sorø Kommune har bedt om udtalelser fra følgende kommuner: Næstved og Slagelse. Hverken Næstved
eller Slagelse Kommuner har indvendinger mod tillægget til vandindvindingstilladelse. Frederiksberg
Vandværk har haft mulighed for at indgive bemærkninger til et udkast til tilladelsen mellem 3. november
og 18. november. Vandværket har ikke haft nogen bemærkninger.

7. KOMMUNENS BEHANDLING AF SAGEN
Kommunens vurdering er under hvert punkt skrevet med kursiv.
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Behandlingsanlægget
Vandbehandlingen

Frederiksberg Vandværk indvinder i dag vand fra 3 boringer. Vandforsyningen har i 2021 fået tilladelse til
at etablere to ny indvindingsboringer i Horsebøg Skov vest for vandværket samt i 2022 til at etablere et
nyt vandbehandlingsanlæg, rentvandstank og udpumningsanlæg. Vandbehandlingen vil fremover ske i to
parallelle behandlingsanlæg med lukkede for- og efterfiltre og separate rentvandstanke og udpumningsanlæg. Anlæggene har en samlet behandlingskapacitet på max. 100 m³/h, fordelt med 50 m³/h på hvert
anlæg. Med etablering af to separate vandbehandlings- og udpumpnings anlæg, som hver kan yde det
normale vandforbrug, opnår vandværket en meget høj forsyningssikkerhed, som lever op til Sorø Kommunes vandforsyningsplan.
Der er fra Frederiksberg Vandværk etableret nødforsyning til og fra Sorø Vand (AnlægsID 103865) og
nødforsyning til Vinstrup vandværk (anlægsID 103188) i Næstved Kommune. Vinstrup Vandværk er ved
at blive tilsluttet Frederiksberg Vandværk, således at forsyningen til forbrugerne i Vinstrup Vandværk
fremover sker fra Frederiksberg Vandværks behandlingsanlæg.

7.1.2

Tilsyn

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

7.1.3

Indvundne vandmængder

Udviklingen i indvindingen til Frederiksberg Vandværk de seneste 30 år fra fremgår af Figur 7.1. Der har
de seneste år været en del nybyggeri i forsyningsområdet.

Figur 7.1 Udvikling i indvinding

7.2.

Geologi og hydrogeologi

Grundvandsmagasinerne ved Frederiksberg Vandværk er beskrevet og vurderet i den hydrostratigrafiske
model, der er opstillet for Sorø-Stenlille kortlægningsområde (Naturstyrelsen Nykøbing, 2013) og opdateret i den nyere Kalundborg model (Miljøstyrelsen 2018).
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Geologi i indvindingsområdet

Vandforsyningen indvinder grundvand fra 3 gamle boringer og 2 nye boringer. Boringerne er placeret på
Frederiksberg Vandværks gamle vandværksgrund på Fredskovvej 16, samt i Stiftelsen Sorø Akademis
skove Feldskov og Horsebøg. Alle boringerne indvinder fra det regionale, kvartære sandmagasin Sand 3.
Dæklagene af moræneler over grundvandsmagasinet er 19-38 m tykke.

7.2.2

Modelberegning af indvindingen

Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 300.000 m³/år har Miljøstyrelsen i 2019, beregnet og optegnet et indvindingsopland og et grundvandsdannende opland til vandforsyningens daværende boringer.
Indvindingsoplandet er den del af grundvandsmagasinet, inden for hvilket der strømmer grundvand hen
mod indvindingsboringerne. Rambøll har for Frederiksberg Vandværk beregnet nye indvindingsoplande
for 2 scenarier, et hvor halvdelen af indvindingen sker fra de to nye boringer, og et hvor der etableres en
3. boring i Horsebøg skov. Indvindingsoplandet er kun udvidet begrænset i forhold til det af staten udpegede indvindingsopland, og Sorø Kommune vurderer på baggrund af den fremsendte rapport af 17. oktober 2022 at det ikke vil have væsentlig påvirkning for andre der har tilladelse til at indvinde vand i området.
Strømningsretningen i Sand 3 magasinet er SV mod NØ rettet mod de nye boringer og videre mod de
gamle indvindingsboringer. De nye boringer er placeret i et område hvor der er 150-200 mm nettonedsivning.

Figur 7.2 Modelberegnede administrative indvindingsoplande for Sorø-Stenlille Kortlægningsområde,
markeret med sort streg (Miljøstyrelsen, 2019). Blå streg markerer det beregnede indvindingsopland i
scenarie 1. Kilde Rambøll 2022.

Rambøll har i 2022 beregnet indvindingsopland og grundvanddannende opland til vandforsyningen for 2
forskellige scenarier, et hvor indvindingen fordeles med halvdelen i de nye boringer og den anden halvdel
i de eksisterende boringer (scenarie 1), samt et hvor der indvindes fra de to nye boringer og en 3. boring i
Horsebøg skov (scenarie 2).
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Figur 7.3 Modelberegnede administrative indvindingsoplande for Sorø-Stenlille Kortlægningsområde,
markeret med sort streg (Miljøstyrelsen, 2019). Blå streg markerer det beregnede indvindingsopland i
scenarie 2. Kilde Rambøll 2022.

Det fremgår af Rambølls rapport, at det har været udfordrende at tolke på data fra selve pumpeboringerne, grundet manglende opløsning i data og uoverensstemmelse mellem loggerdata og flowdata. Rambøll har dog vurderet, at de selv på baggrund af de dårlige data, vurderer at der er et ensartet og velydende magasin.

7.2.3

Grundvandsspejl

For at sikre at sænkningen af vandspejlet ikke skaber frie magasinforhold i det primære magasin, må
vandspejlet i den enkelte boring ikke sænkes under toppen af det primære grundvandsmagasin, hvorfra
der indvindes vand. I boringer, hvor gruskastningen i boringen står højere end toppen af det primære
magasin regnes med toppen af gruskastningen. Der er kun en begrænset sænkning af grundvandsstanden i forbindelse med indvindingen, og med den skånsomme indvinding som vandforsyningen skal gennemføre, vurderer Sorø Kommune at der ikke er risiko for frie magasinforhold i grundvandsmagasinet.

7.3.

Vandkvaliteten

Vandforsyningen skal foretage regelmæssige undersøgelser af råvandet i boringerne og af rentvandet på
vandværket og i ledningsnettet i henhold til retningslinjerne i drikkevandsbekendtgørelsen. For vandværket bliver der med højst 5 års mellemrum godkendt et kontrolprogram. Kontrolprogrammet skal opdateres
inden den 1. januar 2023.

7.3.1

Vandværket

Vandværket overholder i dag drikkevandskvalitetskravene i drikkevandet. Der er dog påvist pesticider i de
3 eksisterende boringer under byområdet. Ved den første prøve af vandet i de nye boringer er der ikke
fundet nogen miljøfremmede stoffer, og indholdet af jern, mangan og ammonium vurderes at være til at
behandle i vandforsyningens filtre.

7.3.2

Magasinet

Råvandet i de nye boringer er svagt reduceret med et sulfatindhold på 50 og 49 mg/l. Sulfat-, klorid- og
nitratniveauerne i indvindingsboringen er lave.
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Sand 3 magasinet fremstår grundvandskemisk set generelt velbeskyttet over for påvirkninger fra terræn
med svagt reduceret vandtype.

7.3.3

Nitratsårbarhed

Størstedelen af indvindingsoplandet til Frederiksberg Vandværk ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Ved genberegningen af indvindingsoplandet i 2019 lå en mindre del at indvindingsoplandet uden for OSD. Ved genberegningen af indvindingsoplandet i 2019, blev der ikke udpeget
nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) inden for indvindingsoplandet.
Rambøll har for Frederiksberg Vandværk lavet en ny beregning af indvindingsoplandet. Beregningen er
foretaget på baggrund af prøvepumpningerne af de nye boringer. Heller ikke i dette nyberegnede indvindingsopland er der udpeget nitratfølsomme indvindingsområder.

7.3.4

Andre miljøfremmede stoffer

Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer i boringskontrollerne der foreløbig er blevet udtaget. Horsebøg
skov og Nyrup Skov, hvor det grundvandsdannede opland ligger har været skov i over 100 år, så Sorø
Kommune vurderer at grundvandet er godt beskyttet mod miljøfremmede stoffer. Der er en V1-kortlagt
gammel losseplads ca. 285 meter syd for boringen 210.1506.
På grund af de relativt tykke lerlag, vurderer Sorø kommune at det ikke udgør en risiko for grundvandet i
området, med det må forventes at Region Sjælland vil vurdere dette nøjere i forbindelse med deres arbejde med kendte jordforureninger.

7.4.

Nærliggende vandindvindinger

Af nærliggende vandindvindinger udgør vandindvindingen til Sorø Vand A/S den største med en tilladt
indvinding på 750.000 m3 pr. år. Indvindingsoplandene har en lang sammenfaldende grænse, hvilket betyder, at indvindingsoplandene påvirker hinanden. De modelberegnede indvindingsoplande fremgår af Figur 7.2 og 7.3.
Da der ikke gives tilladelse til større vandindvinding, vurderer Sorø Kommune ikke, at der er en konflikt i
forhold til Sorø Vand A/S vandindvinding.

7.5.

Naturmæssige konsekvenser af indvindingen

I forbindelse med gennemførelse af VVM-processen for vandindvindingen til Frederiksberg Vandværk i
2018 er det blandt andet vurderet, om indvindingen kan påvirke udpegningsgrundlaget i Natura 2000-områder, beskyttet natur (§ 3-områder) og Bilag IV-arter. Udgangspunktet for vurderingen er, at vandindvindingen ikke må forringe den nuværende naturtilstand i beskyttede naturområder som følge af en fornyet
vandindvindingstilladelse. Sorø Kommune vurderede dog dengang, at den nye indvindingstilladelse ikke
vil have nogen naturmæssige konsekvenser. Denne tillægsgodkendelse giver ikke tilladelse til større vandindvinding end den nugældende tilladelse.
Sorø Kommune vurderer, at dette tillæg til indvindingstilladelsen ikke vil have nogen naturmæssige konsekvenser.

7.6.

Boringsnære Beskyttelsesområder

Der bliver først udpeget boringsnære beskyttelsesområder omkring de nye boringer, når denne tilladelse
er blevet meddelt. Denne udpegning foretages af Miljøstyrelsen.
Når Miljøstyrelsen har udpeget Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for disse boringer, skal Sorø
Kommune tage stilling til hvilket beskyttelsesniveau som er nødvendigt. Områderne forventes udelukkende at udgøres af skov i almindelig omdrift, hvor der ikke anvendes pesticider.
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Forhold til andre planer

Der gøres opmærksom på, at målsætninger i den til enhver tid gældende kommuneplan, vandområdeplan og indsatsplaner er gældende, og at vandindvindingen skal leve op til disse.

7.8.

VVM

Dette tillæg til vandindvindingstilladelsen er omfattet af den VVM-screening som Sorø Kommune gennemførte i 2018, i forbindelse med fornyelse af vandindvindingstilladelsen og boretilladelsen som blev
meddelt i 2021.

8. 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.

9. REFERENCER
A. Naturstyrelsen Nykøbing, 2013. Grundvandskortlægning i Sorø-Stenlille, trin 2: Ny boring, SSV, Geologisk model og grundvandskemisk kortlægning, Hovedrapport. Rambøll, december 2013.
B. Naturstyrelsen, 2014. Redegørelse for Sorø-Stenlille. Afgiftsfinansieret grundvandvandskortlægning
2014.
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Bilag A - Boringer
Oversigtskort med boringer til Frederiksberg Vandværk.
Vandværkets indvindingsboringer er vist med blå prikker, mens vandværkets andre boringer er vist med
røde prikker.
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Bilag B – Pejleprogram
Pejleprogrammet omfatter følgende boringer:
DGU nr.
Boringsnr.
Type
210. 266A
2
Tidligere indvindingsboring
210. 767
8
Pejleboring
210. 590
4
Afværgeboring
210. 497
6
Indvindingsboring
210. 624
1
Indvindingsboring
210. 766
7
Indvindingsboring
210.1506
Indvindingsboring
210.1509
Indvindingsboring

Magasin
Sand 3
Sand 2
Sand 1
Sand 3
Sand 3
Sand 3
Sand 3
Sand 3

Ro-pejling
x
x
x
x
x
x
x
x

Drift-pejling

x
x
x
x
x
x



Vandforsyningen skal pejle både ro- og driftvandspejl i hver boring mindst fire gange årligt, fordelt
jævnt over året. Hvis første pejling af ro- og driftvandspejl i hver boring 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.



Automatiske pejlelogs af vandspejlet må kun benyttes til indberetning af pejlinger, hvis måleinstrumenterne er justeret og korrigeret i forhold til en manuel kontrolpejling minimum én gang om
året.



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.
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Bilag C – Sammenskrivning af vilkår
Sammenskrivning af gældende vilkår i Frederiksberg Vandværks indvindingstilladelse:

2. VILKÅR
2.1.

Indvinding

2.1.1.

Vandindvindingens formål er forsyning af drikkevand i anlæggets forsyningsområde. Hvis formålet med indvindingen ændres, skal der søges en ny indvindingstilladelse.

2.1.2.

Frederiksberg Vandværk må samlet indvinde 300.000 m3 grundvand årligt.

2.1.3.

Tilladelsen er gældende til 1. juli 2048.

2.1.4.

Indvindingen foregår fra kildepladsarealerne til Frederiksberg Vandværk fra følgende boringer
samt eventuelle fremtidige erstatningsboringer:






DGU nr. 210.1506, matr.nr. 44a, Lynge by, Lynge
DGU nr. 210.1509, matr.nr. 44a, Lynge by, Lynge
DGU nr. 210.497, matr.nr. 11la, Lynge by, Lynge
DGU nr. 210.624, matr.nr. 43a, Lynge by, Lynge
DGU nr. 210.766, matr.nr. 43a, Lynge by, Lynge

Placering af boringerne fremgår af Bilag A.
2.1.5.

Vandværket skal tilrettelægge indvindingsstrategien så sænkningen i den enkelte boring bliver
mindst mulig.
Vandspejlet i de enkelte boringer må under drift ikke sænkes til mere end 1 meter over toppen
af det primære grundvandsmagasin, hvorfra der indvindes vand, således at sænkningen af
vandspejlet ikke skaber frie magasinforhold i det primære magasin. I boringer, hvor gruskastningen i boringen står højere end toppen af det primære magasin regnes med toppen af gruskastningen.

2.1.6.

Der må ikke, som følge af vandindvinding på Frederiksberg Vandværk, ske en forringelse af tilstanden i NATURA2000 områder samt udpegninger af beskyttede naturtyper efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven /6/.

2.1.7.

Indvindingen fra boringerne skal tilrettelægges så skånsomt som muligt, det vil sige at boringerne skal køre så mange timer i døgnet som muligt, og med lavest mulige flow. Indvindingen
må ikke medføre, at grundvandsspejlet er permanent faldende over 6-årige perioder.
Nedenfor er anført den højeste tilladte timekapacitet og det laveste tilladte rovandsspejl for de
enkelte indvindingsboringer.
Boring

Laveste tilladte rovandsspejl

DGU nr.

Meter under terræn

Kote m DVR90

Højest tilladte timekapacitet i drift
m3/t

210.497
210.624
210.766
210.1506
210.1509

6,0
18,0
18,25
14,75
23,0

+ 29,5
+ 26,5
+ 27,0
28,0
28,0

40
20
20
30
30
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Alle indvindingsboringer, samt andre boringer der er omfattet af pejleprogrammet i Bilag B, skal
være forsynet med automatisk pejlelog inden 3 måneder efter denne tilladelse er meddelt. Måleinstrumenterne skal til stadighed justeres og holdes i driftsmæssig forsvarlig stand, herunder
korrigeres i forhold til en manuel kontrolpejling minimum én gang om året.
2.1.8.

2.2.

Det påhviler vandforsyningen 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 enhver tid gældende lovgivning på området
/11/.

Indvindingsanlæg

2.2.1

Boringerne og råvandsstationerne skal være indrettet i overensstemmelse med kravene i boringsbekendtgørelsen /2/. Der skal være mulighed for prøvetagning på boringsniveau ved fx installation af prøvetagningshane.

2.2.2

Hver boring skal være forsynet med angivelse af borearkivnr (DGU nr.). Pejlepunktet skal være
tydeligt markeret og indmålt.

2.2.3

Indvindingen skal måles med en egnet vandmåler for hver boring. Vandmålere skal kontrolleres
mindst 1 gang hver 6. år. Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid bestemme, hvordan indvindingen skal måles.

2.2.4

Indvindingsboringerne skal være aflåst. Sorø Kommune henstiller, at boringerne er udstyret
med alarm, som sikring mod utilsigtet indtrængen.

2.2.5

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

2.3.

Overvågning

2.3.1

Det behandlede vand skal overholde de til enhver tid gældende grænseværdier for indhold af
stoffer i drikkevand, jf. Drikkevandsbekendtgørelsen /3/. Rentvandskvaliteten og råvandskvaliteten skal overvåges i henhold til et kontrolprogram godkendt af tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden forbeholder sig ret til at foretage ændringer i kontrolprogrammet efter forudgående orientering af Frederiksberg Vandværk.

2.3.2

Som en del af egenkontrollen, skal vandværket på boringsniveau registrere de oppumpede
vandmængder for hver måned. De årlige oppumpede vandmængder skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 1. februar det følgende år på den af kommunen anviste måde.
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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.
Automatiske pejlelogs af vandspejlet må kun benyttes til indberetning af pejlinger, hvis måleinstrumenterne er justeret og korrigeret i forhold til en manuel kontrolpejling minimum én gang om
året.
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.

2.3.4

Hver år i januar måned, skal vandforsyningen lave en kort rapport med oplysninger om højeste
(rovandspejl) og laveste kote (driftsvandspejl) for hver boring samt indvindingen fra boringerne,
opgjort for hver måned i det forgange år samt sammenholdes med de tidligere år.
Den årlige rapport skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden den 1. februar.

2.3.5

2.4.

Skyllevandsmængden skal måles med en timetæller på skyllevandspumper eller anden måling
efter aftale med tilsynsmyndigheden. Skyllevandsmængden skal indberettes til kommunen hvert
år.

Beskyttelse af boringer og grundvandsressource

2.4.1

Vandforsyningen skal have en beredskabsplan for håndtering af situationer, som truer vandforsyningens drift eller vandkvalitet.

2.4.2

Udledning og håndtering af filterskyllevand og filterslam reguleres gennem en separat udledningstilladelse til Frederiksberg Vandværk.

2.4.3

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 /9/. 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.

2.4.4

Miljøministeriet har i 2016 beregnet og afgrænset 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.

