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1. Tilladelsen
Klima- og Planudvalget har den 18. august 2020 besluttet at give Tureby-Alkestrup
Vandværk tilladelse til at indvinde 80.000 m3 grundvand årligt de næste 30 år. Tilladelsen
gives efter § 20 i vandforsyningsloven /1/ på nærmere anførte vilkår.
Nærværende tilladelse erstatter tidligere meddelte indvindingstilladelser.
Da der i forbindelse med denne tilladelse ikke er tale om bygge- og anlægsarbejde, kan
tilladelsen udnyttes med det samme jf. § 78. stk. 3 /1/.

1.1 Lovgrundlag
Tilladelsen, med vilkår er meddelt med hjemmel i nedenstående love og bekendtgørelser.
De givne vilkår er underlagt de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser.
/1/

Lov om vandforsyning mv., jf. lovbek. nr. 470 af 26. april 2019.

/2/

Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, bek.
nr. 1260 af 28. oktober 2013.

/3/

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, bek. nr.
1070 af 28. oktober 2019.

/4/

Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, bek. nr. 470 af 26. april
2019.

/5/

Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening
m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)1.
Lovbek. Nr. 913 af 30. august 2019

/6/

Lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven), lovbek. nr. 240. af 13.
marts 2019.

/7/

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, bek. nr. 1595 af 6.
december 2018.

/8/

Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven), lovbek. nr. 282 af 27. marts
2017.

/9/

Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven), lovbek. nr. 1218 af 25.
november 2019.

/10/

Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale
naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven), lovbek. nr. 119 af 26. januar 2017.
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1.2 Vilkår
1.2.1 Indvinding
1. Tilladelsen gælder indtil 20. august 2050.
2. Der må samlet indvindes 80.000 m³ grundvand årligt til almen vandforsyning.
3. Indvindingen foregår fra følgende 2 boringer:
DGU nr. 217.768 og
DGU nr. 217.769
De er placeret på matr. nr. 4c, Algestrup By, Sædder.
Vandværket har desuden en boring, som pt. ikke anvendes til indvinding:
DGU nr. 217.545, beliggende på matr.nr. 2cy, Algestrup By, Sædder.
4. Sænkningen af vandspejlet må ikke skabe frie magasinforhold i forbindelse med
indvindingen. Vandspejlet må ikke sænkes til mere end 2 meter over
kalkoverfladen.
Max. sænkning:
DGU nr. 217.768 - 15 meter under terræn
DGU nr. 217.769 - 10 meter under terræn
1.2.2 Anlæg
5. Boringerne med overbygning skal være indrettet i overensstemmelse med kravene
i boringsbekendtgørelsen /2/. Hver boring skal være tydeligt forsynet med DGU
nr. og installeret med en prøvehane til udtagning af råvandsprøver. Derudover
installeres vandmåler på hvor boring ved næste renovering.
6. Boringerne skal indrettes med en pejlestuds til manuel pejling af grundvandsstanden samt et pejlepunkt, der skal være tydeligt markeret og indmålt i kote.
7. Rentvandstanken skal efterses hvert 10. år og om nødvendigt renses. Et notat
over eftersynet fremsendes til Køge kommunen.
8. Alle boringer skal have installeret vandmåler, der er beregnet til måling af
indvindingsmængden. Køge Kommune kan til enhver tid bestemme
måleanordningens art (jf. Vandforsyningslovens § 58).
9. Vandmålerne til måling af indvindingsmængde skal kontrolleres mindst 1 gang
hver 6. år.
10. Vandværket og indvindingsboringerne skal være aflåst. Køge Kommune anbefaler
at boringerne og vandværket er udstyret med alarm, som sikring mod utilsigtet
indtrængen. En ekstra sikring kunne være at strømmen til boringen afbrydes ved
uautoriseret adgang til boringen.
11. Der skal altid forefindes en opdateret beredskabsplan samt et opdateret
ledningskort på vandværket.
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12. For ledninger over privat ejendom og de fysiske síkringszoner med en diameter på
10 meter omkring boringerne, skal der være tinglyst ret til uforstyrret beliggenhed
og adgang til eftersyn og vedligeholdelse.
13. Senest ved næste renoveringsarbejdet skal behandlingsanlæggets beluftning
kunne afkobles således, at vandet i vandværket kan sikres mod
radioaktivforurening i undtagelsessituation og stadig har mulighed for at levere
vand til forbrugerne.
1.2.3 Overvågning
14. Rentvands- og råvandskvaliteten skal kontrolleres efter retningslinjerne i den til
enhver tid gældende drikkevandsbekendtgørelse /3/. Vandværkets prøveplan skal
være godkendt af Køge Kommune.
15. De oppumpede vandmængder skal registreres på boringsniveau og fremsendes til
Køge Kommune senest 1. februar det følgende år.
16. Vandstanden i boringerne skal pejles mindst 2 gange årligt i uge 15 og 40.
Boringerne skal pejles i ro og i drift. Ved ro pejlinger forstås, at boringen ikke har
været i drift i minimum 2 timer. Ved drift pejlinger forstås, at der har været
pumpet mindst 1 time før målingen.
1.2.4 Beskyttelseszoner
17. Omkring hver indvindingsboring skal der være en fysisk síkringszone med en
radius på 10 meter. Zonen skal markeres ved beplantning eller indhegning.
18. Omkring hver indvindingsboring skal der være en zone med en radius på 25
meter, hvor det er forbudt at dyrke, gødske jorden samt at anvende pesticider, jf.
§21b, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven /9/.
Det er erhvervsdrivende og offentlige myndigheder, der skal overholde vilkåret og
i 2020 er tilsynsmyndigheden en statslig myndighed.
19. Miljøministeriet har i 2016 beregnet og afgrænset boringsnære
beskyttelsesområder (BNBO) omkring vandforsyningens indvindingsboringer.
Indenfor dette område og mindst 300 meter fra hver boring, gælder en række
begrænsninger i håndteringen af pesticider jf. §21c i Miljøbeskyttelsesloven.
Tilsynsmyndigheden for vilkår 19 er kommunen og det er ejeren af arealet, der
har ansvar for at overholde vilkåret.
Køge Kommune kan derudover for hvert BNBO træffe afgørelse om påbud eller
forbud i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 24 /9/, for at undgå fare for
forurening af grundvandet.

2. Erstatningsansvar
I medfør af vandforsyningslovens /1/ § 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
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søer, moser, herunder vådområder omfattet af § 3 naturbeskyttelsesloven /6/ mv. under
anlæggets udførelse og drift. Erstatningsspørgsmål afgøres af taksationsmyndighederne.

3. Klagevejledning
Afgørelser efter § 20 kan påklages jf. § 75 i vandforsyningsloven /1/.
Jf. vandforsyningslovens /1/ § 80 kan kommunens afgørelse påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, og eventuelt andre
organisationer og enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.
Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber
på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Du klager via Nævnenes Hus, som du finder et link til på forsiden af
www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du
logger på klageportalen www.borger.dk eller www.virk.dk med NEM-ID. Klagen sendes
gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse. En klage er indgivet,
når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et
gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen på Nævnenes Hus. Som
udgangspunkt koster det 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for
virksomheder/organisationer 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 Køge
Kommune. Myndigheden videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet,
som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

4. Underretning om afgørelse
Danmarks Naturfredningsforening, (dn@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Køge afd. dnkoege-sager@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforening (nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk)
Forbrugerrådet, (fbr@fbr.dk)
HOFOR, hofor@hofor.dk)
Faxe Kommune, sikkerpost@faxekommune.dk)
Klar Forsyning, Klar@klarforsyning.dk
Afgørelsen bliver offentliggjort på Køge Kommunes hjemmeside.
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5. Oplysninger i sagen
5.1 Tidligere tilladelser
Tureby-Algestrup Vandværk fik i forbindelse med opførelsen af vandværket i 1938 en
tilladelse til indvinding af 33.000 m 3 grundvand årligt. Landvæsenskommissionen for
Præstøs Amtsrådskreds forøgede i kendelse fra 1. februar 1966 den tilladte mængde til
75.000 m3 årligt. Landvæsenskommissionen for Roskilde amtskommunes 2. område
forøgede igen tilladelsen i 1975 til 150.000 m3 årligt. Der var en del vilkår tilknyttet
begge tilladelser bl.a. skulle der pejles 2 gange årligt i indvindingsboringerne. Tilladelsen
udløb 1. april 2010.
Vandværket har i 2010 indgået en aftale med Køge Kommune om nedsættelse af den
tilladte indvindingsmængde fra 150.000 m3 til 85.000 m3 årligt, som herefter har været
gældende.
Efterfølgende har staten lovmæssigt forlænget vandindvindingstilladelsen til et år efter
udarbejdelse af den første kommunale vandhandleplan. Den afventede bindende
retningslinjer fra statens vandplaner, men de blev forsinket af flere omgange. Den
kommunale vandhandleplan blev vedtaget i Køge Kommune d. 13. august 2015, hvilket
betød, at vandindvindingstilladelsen udløb d. 13. august 2016. Der har ikke været en
gældende tilladelse til Tureby-Alkestrup Vandværk siden denne dato.

5.2 Ansøgningen og vurderet indvindingsbehov
Tureby-Alkestrup Vandværk har den 1. maj 2012 ansøgt om forlængelse af den
eksisterende tilladelse til indvinding af grundvand. Der blev søgt om en fortsat tilladelse
til 85.000 m3 grundvand pr. år.
Køge Kommune har holdt et indledende møde med formanden for Tureby-Alkestrup
vandværk d. 4. april 2019. På møde blev der bl.a. drøftet indvindingsmængden. Det blev
aftalt at en indvindingsmængde på 85.000 m3/år. I april 2020 blev den ansøgte
indvindingsmængde justeret til 80.000 m3/år.
Indvindingsmængden har i gennemsnit været omkring 53.500 m3/år i perioden 20102019. Tillagt en buffer på 20 % giver det 64.281 m3. Dertil skal lægges kommende
forbrug pga. planlagt byudvikling på 80-90 boliger i Køge Kommune og 20-25 stykker i
Faxe Kommune. Men med et gennemsnitsforbrug pr. bolig på 110 m3 /år giver det et
tillæg på ca. 12.000 m3 pr. år. I runde tal er der derfor et dokumenteret behov på 80.000
m3 vand om året.

5.3 Udtalelser
Ansøgningen har ikke været sendt i høring Jf. §§ 9 - 10 i bek om vandindvinding og
vandforsyning /4/, da Køge Kommune har vurderet at, da det drejer sig om forlængelse
af eksisterende forhold, der er tilstrækkeligt belyst.
I forbindelse med Køge Kommunes behandling af ansøgningen er der d. 9. april 2019
afholdt et møde mellem formanden for Tureby-Alkestrup Vandværk og en sagsbehandler.
Her blev indholdet af indvindingstilladelsen drøftet samt indholdet i skemaet til VVMscreening. Et revideret udkast har været sendt til vandværket den 12. juni 2020. Et
udkast af tilladelsen har derudover været i høring i Faxe Kommune.
Vandværkets kommentarer på møde den 20. juli 2020 er indarbejdet.
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Faxe Kommunens kommentarer af 4. august 2020:
”Faxe Kommune har ingen bemærkninger til tilladelsen til Tureby-Alkestrup Vandværk.
Faxe Kommune har på baggrund af oplysninger i udkast til tilladelse vurderet, at den
ansøgte indvinding ikke vil påvirke områder beskyttet af Naturbeskyttelsesloven i Faxe
Kommune. Vandindvindingen vil heller ikke påvirke vandindvinding til drikkevand i Faxe
Kommunes del af indvindingsområdet, idet der ikke findes privat-almene vandværker
eller private indvindinger til drikkevand i vandværkets indvindingsområde.”

6. Kommunens behandling af sagen
Kommunens vurdering er under hvert punkt skrevet med kursiv

6.1. Geologi og hydrogeologi
Alle koter er angivet i DVR90.
6.1.1 Geologi i indvindingsområdet
På fig. 1 vises placeringen af vandværket, dets indvindingsboringer, samt øvrige boringer
til almen vandforsyning i området samt højden af grundvandsspejlet i det magasin,
hvorfra grundvandet pumpes op.
Terrænoverfladen ligger henholdsvis omkring kote 34 m og 32,6 m ved vandværkets
boringer DGU nr. 217.768 og DGU nr. 217.769. Længere mod NNV i indvindingsoplandet
stiger terrænet til kote 36 m ved Vedskølle Å.
Indvindingsoplandet ligger i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), og en
stor del af det også i et nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Begge
indvindingsboringer er også placeret i NFI.
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Figur 1. Oversigtskort. Over indvindingsoplandet for Tureby-Alkestrup Vandværk.
Statens kortlægning1 samt kommunes potentialekort baseret på pejlinger fra 2016

Geologien i området beskrives fra boringerne i eller omkring indvindingsoplandet. På fig.
1 er angivet en profil linje og alle boringer indenfor en 200 m fra linjen er vist på profilet i
fig. 2.

Figur 2. Profillinje (grøn linje angiver terrænoverfladen, blå linje angiver grundvandsspejlet og grå linje angiver
den tolkede kalkoverflade). Grøn: grønsandskalk og Blå: danienkalk. Brun: moræneler mens gul, orange og
pink er sandlag. Pilene viser grundvandets strømningsretning.

Grundvandsmagasinet i området udgøres primært af kalk fra den geologiske tidsperiode
Danien og sekundært af det overlejrende Lellinge grønsandskalk. På profilet ses, at
grænsefladen mellem kalkaflejringerne og de overlejrende glaciale aflejringer ligger
mellem kote 17 og 20 m ved vandværkets boringer, svarende til 12 til 17 meter under
1

Statens kortlægning (2018): Data og resultat. Grundvandskortlægning i Køge Kommune .
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terræn. Der er et forholdsvis tyndt beskyttende morænelerslag på 10-15 meter ved
boringerne, men lerlagets tykkelse stiger mod nordvest til over 30 meter i de opstrøms
dele af indvindingsoplandet.
Grundvandets strømning
Potentialekurverne viser koten for det primære grundvandsspejl. Potentialekurverne
viser, at grundvandet dannes NNV for boringerne og derefter strømmer i en sydøstlig
retning mod indvindingsboringer. I øvrigt dannes en stor del af grundvandet i Faxe
Kommune.
Grundvandspotentialet i indvindingsoplandet falder fra omkring 34 meter i nordvest til 27
meter ved indvindingsboringerne. På profilet på fig. 2 ses at dette niveau ligger et godt
stykke over overgrænsen af kalklagene. Dette reducerer risikoen for, at evt. nikkelholdigt
pyrit i kalken kan blive stærkt oxideret og derigennem, at risikoen for høje nikkelindhold i
grundvandet.
Arealanvendelse
Arealanvendelsen består primært af dyrkede arealer og ca. 15 % skov. Ved
indvindingsboringerne er der et område med bymæssig bebyggelse. Begge boringer
ligger på grænsen til et af skovområderne. Den største risiko for forurening vurderes at
kunne stamme fra udvaskning af miljøfremmede stoffer anvendt ved landbrugsmæssig
drift.
Vurdering: I indvindingsoplandet er magasinet middel beskyttet af et 10-30 m tykt
morænelerslag. Lerlaget er tyndest ved indvindingsboringerne. En stor del af
indvindingsoplandet er udpeget som nitratfølsomt og det er derfor per definition sårbart
overfor påvirkninger fra overfladen. Arealanvendelse kan medføre udvaskning af
miljøfremmede stoffer til grundvandet og det er vigtigt at være opmærksom på risikoen
ved planlægning af prøveprogrammer m.v.
6.1.2 Vandkvaliteten i magasinet
Grundvandskvaliteten i vandværkets to boringer er meget ens og stabil over tid. Udvalgte
parametre ses illustreret på Figur 3. Indholdet af klorid og sulfat er lavt, mens der ikke
på noget tidspunkt er påvist indhold af nitrat. Indholdet af nikkel og arsen er også meget
lavt. Grundvandet i indvindingsområdet for Tureby-Alkestrup Vandværk beskrives i
kortlægning1 som en vandtype C1, som indikerer lidt ældre grundvand på mellem 25 –
100 år. Det passer godt med de modelberegnede transporttider, som det fremgår af Figur
4. Bortset fra en svag stigning i sulfat ses der ikke en tidsmæssig udvikling i
grundvandskemien.
Med hensyn til de miljøfremmede stoffer er der ingen aktuelle fund og kun fundet få
historiske. I den ene boring 212.768 blev der i 2003 fundet 0,028 µ/l DEIA, som er et
nedbrydningsprodukt fra det nu forbudte stof atrazin. Der må være op til 0,1 µg/l i
drikkevand. Samme år blev der målt 0,025 µg/l BAM (nedbrydningsprodukt fra bl.a.
Prefix) i den anden indvindingsboring. Boringerne har været undersøgt for begge stoffer i
2014 og 2019. De er ikke genfundet.
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Figur 3. Indhold af udvalgte stoffer i indvindingsboringerne.

Køge Kommune vurderer, at grundvandet er af meget god kvalitet sandsynligvis fordi
lerlagene over magasinet må være tætte og samtidig har en god reduktionskapacitet i
forhold til ilt og nitrat.
6.1.3 Modelberegning af indvindingen
I statens grundvandskortlægning2 er der foretaget modelsimulering af vandindvindingen i
Køge Kommune. For Tureby-Alkestrup Vandværk er den tidligere ansøgte mængde på
85.000 m3/år benyttet. Modellen beregner strømningsmønstret for vandpartiklerne fra de
falder som nedbør, til de indvindes i boringerne i det primære magasin.
Strømningsmønstret fra partikelbanerne i det primære magasin afgrænser derved
indvindingsoplandet - se Figur 4. Beregningerne er foretaget ud fra en ligelig fordeling på
de to boringer og med en jævn indvinding fordelt over året. Oplandet er afgrænset af 200
års transporttid.
Det beregnede indvindingsopland udgør næsten 3 km2.

2

Statens kortlægning (2018): Data og resultat. Grundvandskortlægning i Køge Kommune .
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Figur 4. Modelleret indvindingsopland og transporttid for vandpartikler fra de rammer overfladen til de når frem
til boringerne

Køge Kommune har gennemført en stationær modelberegning ved anvendelsen af
kommunens grundvandsmodel. Her er beregnet sænkningstragten i kalklaget og i de
overfladenære lag ved den nu ansøgte mængde på 80.000 m3/år. Beregninger
sammenholdes med 0 - scenarie, hvor indvindingen til Tureby-Alkestrup Vandværk er
stoppet. Dermed modelleres den påvirkning vandindvindingen vil have på vandstanden
og vandkredsløbet i forhold til situationen med ingen indvinding.
Resultaterne kan ses på figur 5 og viser en sænkning på ca. 0,25 m i det overfladenære
grundvand ved den ene boring, mens der ikke er beregnet nogen effekt ved den anden
boring. I kalken vurderes sænkningen til at være over en meter lige ved boringerne og
den aftager til 0,25 m i en afstand af 5-700 meter fra boringerne. Selve
sænkningstragten beskrives som relativ flad, hvilket indikerende en hurtig
grundvandsstrømning i det primære magasin.
I indvindingsoplandet tæt på boringerne krydser først Kanderød Bæk og længere oppe
Vedskølle Å og dets tilløb Rødbylund løbet. En vurdering af påvirkningen af vandføringen
fremgår af naturvurderingen i Bilag 1.
Scenarieberegningerne med Køge-modellen viser, at påvirkningen af det terrænnære
overfladevand sandsynligvis er meget beskedne. Sænkningen af det terrænnære
grundvand er kun helt lokalt i størrelsesordenen 25 cm. En sænkning i denne størrelsesorden vil næppe kunne registreres i praksis i forhold til naturlige årstidsvariationer.

Side 12/33

Dato

Dokumentnummer

4. august 2020

2012-15180-3

Figur 5. Beregnet sænkning af grundvandsspejlet. Køge model juni 2020.

6.1.4 Nærliggende vandindvindinger
Fig. 4. viser indvindingsoplandet for Tureby-Alkestrup Vandværk, sammen med de øvrige
beregnede indvindingsoplande i området. Som det fremgår af figuren, ligger
indvindingsoplandet syd for indvindingsoplandet for KLAR forsynings kildeplads; Fruedal.
På den kildeplads er der de sidste 10 år i gennemsnit indvundet omkring 4-500.000 m3
grundvand. I Faxe Kommune mod syd er der ingen nærliggende indvindingsoplande til
almene vandforsyninger.
Den nærmeste ejendom med mulig egen indvinding, Sprettingegård ligger 1,2 km
opstrøms vandværkets boringerne i Faxe Kommune og til gården er der en boring DGU
nr. 217.95. Den ligger udenfor den afstand, hvor der ifølge modellen vil kunne måles en
sænkning over 0,25 m i kalken. Køge Kommunen har ikke kendskab til andre indvinderer
med egen brønd/boring indenfor indvindingsoplandet, men der er måske andre
ejendomme i indvindingsoplandet, der har egen vandforsyning i Faxe Kommune.
Køge Kommune vurderer på baggrund af modelberegningerne, at den ansøgte mængde
sandsynligvis ikke vil påvirke andre vandforsyninger eller ejendomme med egen
indvinding i området væsentligt.
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6.2. Behandlingsanlægget
6.2.1 Forsyningsområdet
Tureby-Alkestrup Vandværk er beliggende på Solvænget i Alkestrup By på en indhegnet
grund. Forsyningen omfatter ca. 450 husstande samt 2 institutioner og 1 virksomhed.
Forsyningsområdet ses på Figur 6

Figur 6. Tureby-Alkestrup Vandværks forsyningsområde.

6.2.1 Vandbehandlingen
Vandet pumpes ind til vandværket via en pumpe i hver boring, der alterne dvs. der
pumpes med kontinuerligt skift fra hver boring. Vandbehandlingen er beskrevet i
Vandforsyningsplanen3 og den er senere opdateret. Den foregår ved iltning i
iltningsbakke, hvorfra vandet ledes til et reaktionsbassin efterfulgt af filtrering.
Filtreringen foregår i to serieforbundne åbne enkeltfiltre med kvartssand. Efter filtreringen
ledes det behandlede vand til rentvandsbeholderen. Beholderen har et volumen på 100
m3. I 2016 blev filtermaterialet renset ved mekanisk bearbejdning (revet).
Fra rentvandsbeholderen ledes vandet ud i ledningsnettet via 4 rentvandspumper.
Pumperne kører på skift, da udpumpningsbehovet normalt kan dækkes af en til to
pumper. På figur 6 ses principskitse af vandbehandlingen.

3

Vandforsyningsplan 2010-2021. Køge Kommune.
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Figur 7. Principskitse af vandbehandlingen på Tureby-Alkestrup Vandværk
Vandværket er forbundet til Fruedal Vandværk og kan forsynes derfra ved problemer på
vandværket. Og Fruedal Vandværk kan også få vand fra Køge Vandværk. De tekniske
data for behandlingsanlægget er givet i tabel 1.
Råvandskapacitet
Filterkapacitet
Udpumpningskapacitet
Tabel 1. Tekniske data

40 m3/t
18 m3/t
37 m3/t

Samlet har Tureby-Alkestrup Vandværk en time kapacitet på 37 m3/t.
Kravet til levering i 2021 er i Vandforsyningsplanen angivet til hhv. 301 m3/døgn og 25
m3/t.
Forfiltrerne skylles automatisk for hver 700 m3 vand, mens efterfiltreringen skyldes for
hver 2800 m3. Filtrene skylles først med luft og derefter med vand. Filterskyllevandet
ledes til en bundfældningstank, hvor slammet bundfældes cirka et døgn, hvorefter
skyllevandet ledes til Kanderød Bæk. Fældningstanken tømmes cirka 4 gange om året.
Skyllevandsforbruget er cirka 1.000 m3 pr. år.
Køge Kommune gav den 5. september 2018 en spildevandstilladelse til afledning af
filterskyllevand til Kanderød Bæk. Tilladelsen er givet på vilkår om, hvad vandet må
indeholde inden det udledes. Ligeledes er der stillet krav til, hvordan bundfaldet skal
bortskaffes.
Køge Kommune vurderer, at vandværket kan levere den ansøgte mængde og der er
tilstrækkelig kapacitet til vandbehandlingen.
6.2.2 Tilsyn
Køge Kommune har siden 2007 ført et teknisk tilsyn med vandværket og de tilhørende
boringer. Der er ved tilsynene kun konstateret mindre afvigelser på såvel vandværk som
boringerne. Afvigelserne er alle blevet rettet inden næste tilsyn. På baggrund af tidligere
tilsyn blev tilsynsfrekvensen nedsat til hvert 2 år i 2014. Sidste tilsyn var den 17. oktober
2017 og det resulterede i følgende vurdering: ”… vandværket er velholdt og den tekniske
tilstand er god”.
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6.2.3 Indvundne vandmængder
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Figur 8. Oppumpet grundvand siden 1990

Som det fremgår af Figur 8 faldt den årlige indvindingsmængde fra over 100.000 m 3 i
1990 ned til omkring 60.000 m3 i 1998 og her har den været stabil indtil omkring 2015,
hvor den er faldet yderligere til omkring 50.000 m3.
I de kommende år forventes der en del byudvikling i forsyningsområdet i både Faxe og
Køge Kommune som beskrevet under pkt. 5.2 i denne tilladelse.
Køge Kommune vurderer, at den ansøgte mængde svare til det umiddelbare fremtidige
behov tillagt en buffer på 20 %. Dermed er det muligt for vandforsyningen at dække
nuværende og planlagte kommende behov i forsyningsområdet.
6.2.4 Vandkvalitet på vandværket
Vandkvaliteten er beskrevet ud fra de analyseresultater, der findes i den nationale
database på GEUS. Resultater stammer fra de lovbundne analyser på såvel ledningsnet
som på afgang vandværk /3/. Ved beskrivelsen er der anvendt analyser fra og med 1990.
Kemi – Hovedbestanddele
Hårdhed. Det er et udtryk for indholdet af kalk og det er omkring 15-17 grader dH
svarende til temmelig hårdt.
Ammonium+ Ammoniak. Der var en perioden med overskridelsen i 1998-2000, men
siden har indholdet ligget lavt.
Jern. Generelt er indholdet under grænseværdien for drikkevand. I perioden 1996-1999
var jernindholdet forhøjet. Siden har der ind i mellem været vandprøver med lidt for høje
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indhold, sidst i juni 2018, hvor der både blev fundet lidt for meget ved afgang vandværk
samt i ledningsnettet. Jernindholdet er højt i grundvandet, men det iltes og udfældes
derefter på sandkornene i filtrene under vandbehandlingen. Der skal derfor være
opmærksomhed på, at vandbehandlingen er effektiv.
Sulfat. Der ses en svag stigning fra 20-25 mg/l i 1990 til 30-35 mg/l omkring 2020, men
det er langt under grænseværdien for drikkevand på 250 mg/l.
Indholdet af de andre hovedbestanddele er også ret konstant og lavt i forhold til, hvad
der må være i drikkevand.
Mikrobiologi:
Fækale colibakterie: Ingen fund siden 1990.
Coliforme bakterier: De kaldes også jordbakterier Der er i ganske få prøver fundet
coliforme bakterier. De måles i antal pr. 100 ml. I 1998 blev der fundet 1 stk. ved afgang
vandværk, mens der i en periode i efteråret 2007 blev fundet 1-3 stykker. Sidste gang
der har været en måling med fund, er i efteråret 2016, hvor der blev målt 1 på både
ledningsnet og afgang vandværk. Der er generel ikke problemer med coliforme bakterier.
Kim 22°C: Generelt er indholdet lang under grænseværdien for drikkevand på 200
stk./ml. I juni 2018 blev der fundet en stor overskridelsen i en prøve på ledningsnettet,
mens vandet på vandværket var i orden. Før 2018 har der i 2008, 2011 og 2012 været få
overskridelser på afgang vandværk.
Organiske mikroforureninger, pesticider og deres nedbrydningsprodukter, perfluorerede
og andre miljøfremmede stoffer: Vandet på vandværket er analyseret for en lang række
af disse stoffer også de nye parametre såsom chlorthalonilamid sulfonsyre acryamid og
DMS. Der er ikke fundet noget indhold af nogen af disse stoffer i vandværket.
Køge Kommune vurderer, at vandværket med den nuværende vandbehandling er i stand
til at sikre forbrugerne en god drikkevandskvalitet. Vandværket skal forsat være
opmærksom på effektiviteten af iltningen og den efterfølgende filtrering. Vandet er meget
rent.

6.3. Arealanvendelse og potentielle forureningskilder
Indenfor det beregnede indvindingsopland, er der ingen områder, hvor der er mistanke
(V1) eller fundet (V2) jordforurening i henhold til jordforureningsloven. Der er dog nogle
områder lige udenfor i Alkestrup By se Figur 9
Begge vandværkets boringer er placeret i et landområde på grænsen mellem skov og
landbrugsjord. Det er også de to primære anvendelser i indvindingsoplandet, hvoraf
størsteparten er landbrugsjord. Derudover er der mindre områder med bymæssig
bebyggelse nær ved boringerne.
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Figur 9. Områder med mistanke(blå) eller fund(rød) af jordforurening

Køge Kommune vurderer, at den største potentielle forureningsrisiko vil bestå af spild af
miljøfremmede stoffer fra dyrkningen af de nærliggende landbrugsområder. Vandværket
bør derfor fortsat følge udviklingen i grundvandet specielt med hensyn til pesticider og
deres nedbrydningsprodukter.

6.4. Beskyttelseszoner
Køge Kommune har sidst foretaget et tilsyn med vandværket i 2017 og har her
gennemgået beskyttelseszonerne. Begge indvindingsboringer er placeret på grænsen til
et skovområde i skellet ud til dyrket mark. Ved begge boringer er de fysiske síkringszoner
med en radius på 10 meter udlagt og afgrænset og det samme gælder for de 25 meter
dyrkningsfrie zoner ud mod marken. Ind mod skoven er zonerne ikke markeret, fordi det
ikke er relevant i forhold til arealanvendelse, som er skovdrift. Luftfoto fra 2019 ses på
Figur 10. Her ses også de Borings Nære Beskyttelses Områder (BNBO), som staten har
udlagt. Kommunen skal vurdere arealanvendelsen i disse områder og lodsejerne kan
indgå frivillige aftaler eller de kan af kommunen blive pålagt restriktioner i forhold til
dyrkning af jorden.
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Figur 10. Angivelse af fysisk síkringszone (rød) og dyrkningsfri zone (lyserøde) samt BNBO.

6.5. Naturmæssige konsekvenser af indvindingen
Ansøgningen er vurderet i henhold til gældende Habitatbekendtgørelsen /7/. Vurderingen
ses i sin helhed i bilag 1.
Køge Kommune vurderer, at den nye indvindingstilladelse, på 80.0000 m3/år, ikke vil
medføre nogen væsentlig påvirkning af beskyttede naturtyper, habitatområder eller leveog ynglesteder for bilag IV-arter.

6.6. Forhold til andre planer
I Køge Kommunes vandhandleplan4 retningslinje 39 om grundvand fremgår at
anvendelsen af grundvandsressourcen skal ske efter følgende prioritering, i områder,
hvor vandressourcen ikke er tilstrækkelig til at tilgodese alle behov.
a) befolkningens almindelige vandforsyning, der omfatter bl.a. husholdninger og institutioner,
samt andre vandindvindinger, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet og
regelmæssig kontrol, jf. kapitel 2 og 3 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med
vandforsyningsanlæg.

b) opretholdelse af en miljømæssig acceptabel vandføring og vandstand i vandløb samt
vandudskiftning og vandstand i søer og vandafhængige terrestriske naturtyper i
overensstemmelse med vandplanens målsætninger

c) andre formål, hvortil der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet og regelmæssig kontrol,

og som omfatter indvinding til mere vandforbrugende industrier, vanding i
jordbrugserhvervene bortset fra vanding og vask af spiselige gartneriafgrøder, vanding af

4

Vandhandleplan, Køge Kommune 2015.
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golfbaner og andre vandforbrugende fritidsaktiviteter, varmeudvinding og køleformål samt
virkninger af råstofindvinding under grundvandsspejlet, prioriteret efter en
samfundsmæssig helhedsvurdering.

Ifølge Køge Kommunes Vandforsyningsplan5 (VFP) befinder Tureby-Alkestrup Vandværk
sig i den bedste kategori med hensyn til bygningerne, det tekniske anlæg og hygiejne.
Ligeledes viser de beregnede leveringskapaciteter på døgn og time basis sat op mod det
fremskrevne krav i 2021, at vandværket ikke forventes at få kapacitetsproblemer.
Ifølge Råstofplan6 for Region Sjælland er der i indvindingsoplandet udpeget
interesseområder for råstofgravning ligesom der i Faxe Kommunen udenfor oplandet er
aktiv grusgravning. Ved evt. tilladelser til råstofgravning skal evt. påvirkning af
grundvandet/drikkevandet vurderes nøje, for at råstofindvinding ikke vil påvirke
kvaliteten og ressourcen negativt. På Figur 11 ses interesse og graveområder for
råstoffer.
Køge Kommune vurderer, at den ønskede indvinding til drikkevand er i overensstemmelse med prioriteringen i vandhandleplanen. Vandværkets forsyningsevne antyder,
at der ikke er behov for væsentlige om/udbygninger i VFP’s planperioden. Indvindingen
kan blive påvirket af råstofgravning i fremtiden og råstofmyndigheden skal være
opmærksom på risikoen i evt. kommende tilladelser.

Figur 11. Interesseområder og graveområder for råstoffer

5

Vandforsyningsplan 2010-2021, Køge Kommune August 2010

6

Råstofplan for Region Sjælland 2012-2023, Region Sjælland
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6.7. VVM-screening
Fornyet vandindvindingstilladelse og boretilladelse er i de fleste tilfælde omfattet af VVMbekendtgørelsen /5/. Derfor skal en ansøgning om fornyelse af en vandindvindingstilladelse anmeldes efter VVM reglerne og ansøger skal udfylde et VVM anmeldeskema
(svarende til Bilag 5 i VVM bekendtgørelsen.
Af VVM bekendtgørelsens § 2 fremgår det, at anlæg opført på bilag 2 skal anmeldes til
kommunen. Af punkt 11 l i Bilag 2 fremgår følgende anlæg: ”Arbejder i forbindelse med
indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand”. Kravet om VVM anmeldelse
gælder også ved en fornyelse af eksisterende tilladelse.
Køge Kommune har den 26. juli modtaget en VVM-anmeldelse fra Tureby-Alkestrup
Vandværk til brug for kommunens VVM-screening.
På baggrund af Tureby-Alkestrup Vandværks VVM anmeldelse, har Køge Kommune
foretaget en screening og truffet afgørelse om, at anlægget på grund af dets art,
dimensioner og placering, sandsynligvis ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på
miljøet.
Køge Kommune vurderer, at ansøgte grundvandsindvinding ikke vil have en væsentlig
indvirkning på miljøet, hvorfor projektet ikke er omfattet af VVM-pligten. VVMscreeningen er vedlagt i bilag 2.

7. Samlet vurdering
Køge Kommune vurderer, at grundvandet i området er af god kvalitet og magasinet er
moderat geologisk beskyttet. Arealanvendelsen i indvindingsoplandet består af
landbrugsdrift, mindre skovområder samt bymæssig bebyggelse. Det vurderes, at der er
risiko for udvaskning fra landbrugsjord og det kan medføre udvaskning af miljøfremmede
stoffer til grundvandet.
På baggrund af modelberegningerne vurderer Køge Kommune, at den ansøgte indvinding
ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af §3 natur, bilag 4 arter eller de
nærmeste habitatområder. Samtidig vurderer kommunen, at vandføringen i Kanderød
Bæk og Vedskølle Å ikke vil blive væsentlig påvirket af indvindingen. Tilladelse til 80.000
m3/år vurderes ikke at påvirke andre vandforsyning i området væsentligt.
Evt. råstofindvinding kan påvirke grundvandskvaliteten og effekten bør vurderes
detaljeret inden råstofmyndigheden evt. giver tilladelse til dette
Køge Kommune vurderer, at Tureby-Alkestrup Vandværk fortsat skal følge udviklingen i
både drikkevand og grundvand, specielt med hensyn til miljøfremmede stoffer.

Venlig hilsen

Niels Rolskov
Udvalgsformand

Bjarne B. Svendsen
Miljøchef
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Bilag 1. Natur- og habitatvurdering
Baggrund
I forbindelse med behandling af ansøgning om fornyelse af vandindvindingstilladelse til
Tureby-Alkestrup Vandværk skal Køge Kommune foretaget en vurdering af
vandindvindingens påvirkning af beskyttede naturområder, habitatområder, levesteder
for dyrearter beskyttet efter EU’s naturbeskyttelsesdirektiver (bilag IV arter) samt
påvirkning af vandføringer i de nærliggende vandløb.
En af betingelserne for, at kommunen kan udstede en indvindingstilladelse er, at der ikke
må ske en væsentlig ændring af den nuværende naturtilstand, som følge af en fornyet
vandindvindingstilladelse og ingen negativ påvirkning af levesteder for bilag 4 arter eller
mulighederne for at de udpegede naturtyper på de nærliggende habitatområder kan opnå
gunstig bevaringsstatus. Derudover må der ikke ske en uacceptabel påvirkning af
vandføringen i de nærliggende vandløb.

Figur 1. Udvikling i grundvandsstand i pejleboring 1,2 km nord for boringerne til vandværket

Historisk udviklingen i vandstanden i det primære magasin.
Nord for indvindingsoplandet indvinder Klar Forsyning drikkevand til Fruedal Vandværk,
mens der mod syd ikke er andre større indvindinger. Nærmeste pejleboring med
repræsentative målinger af grundvandsstanden i magasinet ligger 1,2 km nord for
vandværkets boringerne. De fremgår af fig. 1.Der ses et dyk i vandstanden omkring 1997
og igen i perioden 1995-2002. På Fruedal kildeplads ved pejleboringen har indvindingen
svinget noget. Gennemsnitlig har den ligget omkring 0,4 mio. m3 om året, men i perioden
2000-2003 lå den mellem 0,6 – 1 mio. m3/år. Udsvingene er derfor mere et resultat af
vejrvariationer end det er et resultat af indvindingen. Der er ikke kontinuerlige målinger
af grundvandsstanden tæt ved boringerne til Tureby-Alkestrup Vandværk, men målinger i
større afstand viser derudover at grundvandsspejlet ikke er faldende.
Modelberegning af den konkrete ansøgning
Vurderingen er udført med udgangspunkt i beregninger fra kommunens stationære
grundvandsmodel. Her er påvirkningen af den ansøgte vandmængde på 80.000 m3/år
ligeligt mellem de to indvindingsboringer svarende til en fuldt udnyttet tilladelse. Den er
sammenlignet med en situation uden indvinding til vandværket, men med indvinding til

Side 22/33

Dato

Dokumentnummer

4. august 2020

2012-15180-3

de andre indvinderer i området. Resultaterne vises som sænkninger i grundvandsspejlet i
det overfladenære og det dybe grundvand. Det er kommunens rådgiver, der har udført
beregningen for Køge Kommune.

Figur 2. Sænkning af det primære og sekundære grundvandsspejl ved en indvinding på 80.000 m3 om året i
forhold til 0-scenarie med ingen indvinding fra de to boringer til vandværket.

På fig. 2. viser beregningen, at der er en større sænkningstragt nede i
drikkevandsmagasinet, men den forventes ikke at slå igennem til overfladen, hvor
grundvandsniveauet her beregnes til at være stort set upåvirket af indvindingen. Der ses
en dog en lille sænkning lokalt omkring den vestligste boring. Der er også foretaget en
beregning med den aktuelle indvinding og her ses ingen grundvandssænkning i der øvre
grundvand (per. kom Jan Wodskov, Niras, 2020).
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Figur 3. Naturtyper og registreringer

§ 3 beskyttet natur
Som det fremgår af Figur 3 er der lige vest for boringerne to beskyttede arealer, som
henholdsvis er en mose på 2800 m2 og en mindre sø på ca. 5000 m2. Afstanden til søen
er ca. 140 meter fra boring 212.769 og 270 meter fra 217.768. Fra moseområdet er der
150 meter til den nærmeste boring 217.769 og 300 meter til den anden boring 217.768.
Derudover er der en række vandhuller i oplandet i længere afstand fra boringerne. I den
fjerne del af oplandet ca. 3 km fra boringerne ligger der større områder med beskyttet
natur både i Faxe og Køge Kommune. Det drejer sig primært om områder udpeget som
mose, sø og eng samt et mindre område med overdrev.
Vurdering: Indvindingen vurderes ikke at påvirke forholdene i hverken nærmeste sø og
mose eller de andre beskyttede områder i indvindingsoplandet.
Bilag IV arter
Der er to padderegistreringer i den nordvestligste del af indvindingsoplandet dvs længst
væk fra boringerne. Det ene er i Brændemosen, hvor der i foråret 2012 blev hørt kvæk af
både but- og spidssnudet frø. Det er andet er 240 meter derfra hvor der i 2009 blev
fundet 31 ægklumper af springfrø samt eksemplarer af både lille og stor vandsalamander.
Bilag 4 arterne vurderes ikke at blive påvirket af indvindingen.

Side 24/33

Dato

Dokumentnummer

4. august 2020

2012-15180-3

Habitatvurdering

Figur 4. Nærmeste Habitatområde til Tureby-Alkestrup Vandværk

Nærmeste habitatområde ligger 3,6 km mod vest og det er nr. 140, Bagholdt Mose i Faxe
Kommune. Derudover ligger H 198 Vallø Dyrehave i en afstand af 8,5 km mod øst i
Stevns Kommunen samt Køge Å 10,5 km mod nord i Køge Kommune.
Det vurderes, at indvindingen ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for
habitatområderne, da de ligger udenfor i indvindingsoplandet og det
grundvandsdannende opland. Området afvandet til Vedskølle å og dermed kan det ikke
påvirke vandføringen i Køge Å.
Vandføring i Kanderød Bæk/Vedskølle Å
I det beregnede indvindingsopland løber 2 vandløb. Kanderød Bæk lige syd for boringerne
og Vedskølle Å med tilløb længere opstrøms. Begge vandløb er målsat med faunaklasse 5
dvs. god til moderat tilstand og i sidste basisanalyse blev de begge vurderet til at leve op
til målsætningen på de strækninger, som løber gennem indvindingsoplandet.
I Kanderød Bæk, som løber umiddelbart syd for indvindingsboringerne, er der i modellen
beregnet en baseflow på mindre 0,1 l/s og dermed vurderes bækken ikke at være
grundvandsfødt. Vandføringen er dermed ikke væsentlig påvirket af indvindingen
Normalt vil der blive udført beregninger i forskellen i vandføringen, når der gives en
tilladelse til øget vandindvinding. I dette tilfælde, hvor sænkningen i grundvandsspejlet,
både i det primære - og sekundære grundvand, ligger udenfor større vandløb (figur 2 og
figur 3) vurderes påvirkning i vandføringerne at være minimal. Den nærmeste grøft ligger
inden for sænkningstragten i det primære magasin (det nederste grundvandsmagasin)
med en sænkning på mellem 0,2 og 0,3 meter. Sænkningen i det sekundære magasin
viser at grøften ikke bliver påvirket af indvindingen.
I tidligere beregninger var ingen forskel i påvirkningen mellem aktuel og ansøgt mængde,
derfor vurderes det, at Vedskølle Å ikke bliver påvirket væsentligt af indvindingen.
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Samlet vurdering
En tilladelse til oppumpning af 80.000 m3/år til Tureby-Alkestrup Vandværk vurderes ikke
påvirke den beskyttede natur, habitatområder eller vandføringen i vandløbene i området
væsentligt.
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Bilag 2. VVM screeningsskema
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Figur 12. Kortbilag i 1:50.000

Figur 13. Kortbilag i 1:12:000
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