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1. Tilladelsen
Klima og Planudvalget har den 05.01.2018 besluttet at give Vandværket Lyngen endelig
tilladelse til indvinding af 240.000 m3 grundvand årligt. Tilladelsen meddeles for en periode
af 30 år. Der gøres opmærksom på, at Vandværket Lyngen har en eksisterende tilladelse til
vandindvinding på St. Salby Kildeplads på 150.000 m 3 grundvand årligt. Denne tilladelse er
givet separat. Den samlede vandmængde, som behandles på Vandværket Lyngen udgør
dermed 390.000 m3 grundvand årligt.
Tilladelsen gives efter § 20 jf. § 22, stk. 2 i Vandforsyningsloven og 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 jf. § 78. stk. 3 i Vandforsyningsloven.

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

Lov om vandforsyning mv., jf. lovbek. nr. 125 af 26/01/2017.

/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 1147
af 24/10/2017

/4/

Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, bek. nr. 832 af 27/06/2016

/5/

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM), bek. Nr. 448 af 10/05/2017

/6/

Lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven), lovbek. nr. 121 af 26/01/2017

/7/

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
(Habitatbekendtgørelsen), bek. Nr. 926 af 27/06/2016

/8/

Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven), lovbek. nr. 282 af 27/03/2017

/9/

Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven), lovbek. nr. 966 af 23/06/2017

/10/

Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale
naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven), lovbek. nr. 119 af 26/01/2017

/11/

Lov om vandplanlægning, lov nr. 126 af 26/01/2017

/12/

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, bek nr. 794 af
24. juni 2016.
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1.2 Vilkår
1.2.1 Gyldighed
1. Tilladelsen er gældende indtil 05.01.2048.
Vilkårene for denne tilladelse kan inden denne dato ændres i skærpet retning uden
erstatning, hvis tilpasning til indvindingens art eller omfang for opnåelse af gældende
eller nye miljømål, i henhold til lov om vandplanlægning /11/, nødvendiggør dette.
Der henvises til § 8 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for
vandområdedistrikter /12/ og § 16 i bekendtgørelse om vandindvinding og
vandforsyning /4/.
1.2.1 Indvinding
2. Der må samlet indvindes 240.000 m³ grundvand årligt.
3. Indvindingen foregår fra følgende boringer:
DGU
DGU
DGU
DGU
DGU

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

213.444,
213.611,
213.445,
213.234,
213.281,

matr.
matr.
matr.
matr.
matr.

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

9b, Ølsemagle By, Ølsemagle
24az, Ølsemagle By, Ølsemagle
10r, Ølsemagle By, Ølsemagle
10t, Ølsemagle By, Ølsemagle.
14id, Ølsemagle By, Ølsemagle

4. Sænkningen af vandspejlet må ikke skabe frie magasinforhold i forbindelse med
indvindingen. Vandspejlet må ikke sænkes til mere end 2 meter over det kalk
magasinet.
5. Der indvindes med så lav en ydelse i de enkelte boringer som muligt, og
indvindingen spredes så vidt muligt over døgnet.
6. Såfremt en boring ikke længere ønskes anvendt til vandindvinding, skal boringen
enten sløjfes forskriftsmæssigt eller overgå til moniteringsboring. Dette skal ske efter
aftale med den tilsynsførende myndighed.
7. I forbindelse med etablering af nye indvindingsboringer inden for gældende
indvindingstilladelse vurderes naturpåvirkningen med mulighed for, at tilsynsførende
myndighed kan fastsætte nye vilkår i tillæg til gældende indvindingstilladelse.
1.2.2 Anlæg
8. Boringerne og råvandsstationerne skal være indrettet i overensstemmelse med
kravene i boringsbekendtgørelsen /2/. Der skal, på hver boring, være installeret
prøvehane til udtagning af råvandsprøver fra boringen. Ligeledes skal hver boring
være udstyret med en pejlestuds til manuelle pejlinger af grundvandsstanden.
Pejlepunktet skal være tydeligt markeret og indmålt.
Hver boring skal være forsynet med angivelse af borearkivnr. (DGU nr.).
9. Vandværket og indvindingsboringerne skal være aflåst. Køge Kommune henstiller til
at boringerne og vandværket er udstyret med alarm, som sikring mod utilsigtet
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indtrængen. Køge Kommune henstiller til at alarm i boringerne skal stoppe
oppumpningen ved utilsigtet indtrængen.
10. Der skal altid forefindes en opdateret beredskabsplan samt et opdateret ledningskort
på vandværket.
11. For ledninger over privat ejendom og fredningsbælter skal der være tinglyst ret til
uforstyrret beliggenhed og adgang til eftersyn og vedligeholdelse.
1.2.3 Overvågning
12. Rentvandskvaliteten og råvandskvaliteten skal kontrolleres efter retningslinjerne i
den til enhver tid gældende tilsynsbekendtgørelse. Derudover skal vandværkets
prøveplan være godkendt af tilsynsførende myndighed.
13. Den årlige oppumpede vandmængde skal registreres på boringsniveau og indberettes
til tilsynsførende myndighed senest 1. februar det følgende år.
14. Vandstanden i boringerne skal pejles mindst 2 gange årligt, som minimum i uge 40
og uge 15. Boringerne skal pejles i ro og i drift. Ved ro pejlinger forstås at boringen
ikke har været i drift i minimum 3 timer. Ved drift pejlinger forstås, at boringen har
været i drift minimum 1 timer før pejlingen. Pejleresultaterne indberettes til
tilsynsførende myndighed senest 1. februar det følgende år.
1.2.4 Beskyttelseszoner
15. Omkring hver indvindingsboring skal der være en fysisk sikringszone med en radius
på 10 meter. Zonen skal markeres ved beplantning eller indhegning.
16. Derudover 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/.
17. Vandværket forpligter sig (også økonomisk) til at medvirke til at målsætningerne i,
de til enhver tid gældende vandplaner og indsatsplaner, kan opfyldes.
18. Miljøministeriet har i 2016 beregnet og afgrænset boringsnære beskyttelsesområder
(BNBO) omkring vandforsyningens indvindingsboringer. Tilsynsførende myndighed
kan for hvert BNBO træffe afgørelse 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 søer, moser
mv. under anlæggets udførelse og drift.
Erstatningsspørgsmål afgøres af taksationsmyndighederne.

3. Klagevejledning
Afgørelser efter § 20 kan påklages jf. § 75 i vandforsyningsloven /1/.

Side 5 / 28

Dato

Dokumentnummer

14. december 2017

2009-29194-6

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 Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.
Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på 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 på 900 kr. 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 Køge Kommune, der har
truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender anmodningen til Natur- og
Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

4. Underretning om afgørelse og annoncering
Danmarks Naturfredningsforening, (dn@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening – Køge afd., (dnkoege-sager@dn.dk)
Danmarks Sportsfiskerforening (post@sportsfiskerforbundet.dk)
Sundhedsstyrelsen (seost@sst.dk)
Forbrugerrådet, (fbr@fbr.dk)
Solrød Kommune, (teknisk@solrod.dk)
Miljø Styrelsen, (mst@mst.dk)
Region Sjælland (naturmiljo@regionsjaelland.dk)
Skensved Vandværk (skensvedvand@webspeed.dk)
CP Kelco (Charlotte.Breinholt@cpkelco.com)
Afgørelsen bliver offentliggjort på Køge Kommunes hjemmeside.

5. Oplysninger i sagen
5.1 Tidligere tilladelser
Landvæsenkommissionen har d. 29.09.1977 givet Vandværket Lyngen indvindingstilladelse
på 700.000 m3 grundvand årligt. Senere har vandværket fået nedsat den tilladte mængde af
flere omgange. Senest i 2010 til 400.000 m 3/år.
Tilladelsen udløb 1. april 2010. Efterfølgende har Køge Kommune forlænget tilladelsen
administrativt, da kommunen afventede bindende retningslinjer i Statens Vandplan.

5.2 Ansøgningen
Vandværket Lyngen har den 30.09.2009 ansøgt om forlængelse af den eksisterende
tilladelse til indvinding af grundvand. Der ansøges om en årlig indvinding på 390.000 m 3/år,
hvor den tidligere tilladelse lød på 400.000 m 3/år grundvand.
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I 2014 overtog Vandværket Lyngen kildepladsen ved det tidligere St. Salby-Højelse
Vandværk. I den forbindelse ansøgte Vandværket Lyngen om indvindingstilladelse.
Indvindingstilladelse til St. Salby kildeplads er givet d. 06.11.2014 og lyder på 150.000
m3/år.
Den oprindelige ansøgning om forlængelse af eksisterende vandindvindingstilladelse ændres
derfor til 240.000 m3/år for Vandværket Lyngens øvrige boringer. Dvs. samlet set ansøges
der om 390.000 m3/år, hvoraf 150.000 m3/år indvindes fra kildepladsen i St. Salby og
240.000 m3/år indvindes fra vandværkets øvrige boringer.

5.3 Udtalelser
Ansøgningen har ikke været sendt i høring, jf. §§ 9-10 i bekendtgørelsen om vandindvinding
og vandforsyning /4/. Køge Kommune begrunder dette ved, at det drejer sig om en
forlængelse af eksisterende forhold, der er tilstrækkeligt belyst.
Et udkast til tilladelsen har været sendt til udtalelse hos Solrød Kommune og Vandværket
Lyngen. Der er indkommet mindre tilføjelser, som er indarbejdet i tilladelsen.

6. Kommunens behandling af sagen
Kommunen har behandlet ansøgningen om forlængelse af vandindvindingstilladelsen til
Vandværket Lyngen. Til udarbejdelse af vandindvindingstilladelsen er der indhentet
oplysninger fra den statslige grundvandskortlægning, Jupiterdatabasen, kommunens egne
oplysninger mm. Der er udført modelberegninger for vandindvindingen. På baggrund af
ansøgning og de indhentede oplysninger har kommunen behandlet sagen. Aktuelle emner er
beskrevet i nedenstående og kommunens vurdering er efter hvert afsnit skrevet med kursiv.
Alle koter er angivet i DVR90, med mindre andet fremgår.
Vandværket Lyngen har igennem tiderne haft mange boringer. Flere er blevet sløjfet i
forbindelse med motorvejsudvidelse eller pga. forurening. I det følgende tages der
udgangspunkt i de aktive boringer på nuværende tidspunkt. Dette inkluderer boring DGU nr.
213.234, 213.281, 213.445, 213.444 og 213.611. Derudover indvindes der vand fra St.
Salby kildeplads til Vandværket Lyngen, denne indvinding er ikke inkluderet i nærværende
tilladelse.

6.1. Geologi og hydrogeologi
6.1.1 Geologi i indvindingsområdet
På fig. 1 og 3 vises placeringen af vandværket, dets aktive indvindingsboringer (rød),
samt øvrige boringer i området (gul). 3 indvindingsboringer er placeret i byzonen nær
vandværket, mens 2 indvindingsboringer er placeret nær Skensved Å.
Ligeledes vises potentialekurverne for det primære grundvandsspejl (2012) på figur 1 og
3. Potentialekurverne viser, at grundvandet strømmer fra en vestlig retning mod
vandværkets indvindingsboringer.
Geologien i området beskrives fra boringerne i eller omkring indvindingsoplandet. På fig. 1
og 3 er angivet en profillinje, og alle boringer inden for en 200 m bufferzone fra linjen er vist
på profilet i fig. 2 og 4.
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Terrænoverfladen ligger omkring kote 1,5 m ved vandværket og boring DGU nr. 213.234 på
vandværkets matrikel. Ved boring DGU nr. 213.445 ligger terrænoverfladen i kote 2,5 m.
Ved boring DGU nr. 213.281 ligger terrænoverfladen i kote 5 m. Terrænet i
indvindingsoplandet til de 3 vandværksnære boringer stiger mod vest.
Terrænoverfladen i de to ånære boringer, DGU nr. 213.444 og 213.611, ligger i henholdsvis
kote 2,5 og 2,0 m. Terrænet er svagt faldende fra syd og nord ned mod
indvindingsboringerne og Skensved Å.
Af tabel 1 fremgår de ovenfor beskrevne koter for indvindingsboringerne samt angivelse af
den maksimale afsænkningskote, jf. vilkår 4.

Boring DGU nr.
(lokal nr)

213.234 (B5)
213.445 (B14)
213.281 (B8)
213.444 (B16)
213.611 (B18)

Terræn
kote
[meter]
1,71
2,28
4,85
2,81
2,27

Kalkoverflade
[meter under
terræn]

19,6
12
14,2*
10
11,5

Kalkoverflade
kote
[meter]
- 17,9
- 9,7
-9,4*
- 7,2
- 9,2

Samlet
beskyttende lag
[meter]
14,4
11,4
9*
10
7,5

Maksimal
afsænkningskote
[meter]
- 15,9
- 7,7
-7,4*
- 5,2
- 7,2

Tabel 1. Oversigtstabel. *ingen geologisk beskrivelse af DGU nr. 213.281, derfor er boring DGU nr. 213.201
benyttet. DGU nr. 213.201 er beliggende ca. 60 m øst for DGU nr. 213.281.

Fig. 1. Oversigtskort. Placering af profillinie for boringerne DGU nr. 213.445, 213.234 og 213.281 (rød stiplet linie), samt markering
af nitrat følsomme indvindingsområder (NFI) (lyse blå markering). Beregnede indvindingsoplande (mørke blå markering).
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Fig. 2. Profil for de bynære indvindingsboringer, se placering på figur 1.

Fig. 3. Oversigtskort.. Placering af profillinie for boringerne DGU nr. 213.444 og 213.611 (rød stiplet linie), samt markering af NFI
(lyse blå). Den mørkeblå linie markere Skensved Å, som også udgør kommunegrænsen. Beregnede indvindingsoplande (mørke blå
markering).
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Fig. 4. Profil for de ånære indvindingsboringer, se placering på figur 3.

Grundvandsmagasin i området udgøres af kalk. Grænsefladen mellem kalkaflejringerne og
de overlejrende glaciale aflejringer i de vandværksnære boringer, findes ca. 12 til 19 m.u.t.
(meter under terræn).
Indvindingsoplandene er forholdsvis dårligt beskyttet. Indvindingsoplandene til boring DGU
nr. 213.234 og 213.445 er delvis beliggende i NFI (Nitrat Følsom Indvindingsområde). I NFI
området er boring DGU nr. 212.182 beskrevet med maksimal 2,5 m dæklag. Dæklaget er
det/de lag som forventes at yde en beskyttelse af grundvandsmagasinet, i dette område
udgøres dæklaget af moræneler. Vest for NFI er mægtigheden af dæklaget i
indvindingsoplandet til de 3 bynære boringer under 10 m. Øst for NFI området ses et
dæklag på omkring 10 m ned mod boringerne. Se placering på figur 2.
Mægtigheden af dæklaget i indvindingsoplandet til de 2 ånære boringer er ligeledes ringe og
yder generelt en dårlig beskyttelse af grundvandsmagasinet. Indvindingsoplandet til de to
ånære boringer er ligeledes beliggende i NFI. Boring DGU nr. 213.817 er beskrevet med
maksimal 5 m dæklag. Se placering på figur 4.
Køge Kommune vurderer, at grundvandet, der indvindes fra de to ånære boringer samt de
tre bynære boringer, stammer fra et spændt magasin.
Magasinet er dårligt beskyttet i flere dele af indvindingsoplandene.
6.1.2 Hydrologi - Modelberegning af vandindvindingen
På baggrund af den ansøgte mængde har Køge Kommune foretaget en stationær
modelsimulering af indvindingen med grundvandsmodel opstillet for Køge Kommune.
Beregningerne er foretaget med den ønskede indvinding på 390.000 m3 årligt, og med en
jævn indvinding fordelt over året. Indvindingen er på boringsniveau, fordelt ud fra den
forventede drift. På tabel 2 ses den forventede drift på boringsniveau

DGU nr.
212.1111
212.517

Fordeling, m3/år
75.000
75.000

Bemærkning
Tilladelse er givet særskilt
Tilladelse er givet særskilt
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213.444
213.611
213.234
213.445
213.281
I alt

150.000
22.500
22.500
22.500
22.500
390.000

Nærværende tilladelse
Nærværende tilladelse
Nærværende tilladelse
Nærværende tilladelse
Nærværende tilladelse

Tabel 2. Forventet fordeling af indvindingen på boringsniveau for alle Vandværket Lyngens indvindingsboringer.

6.1.2.1 Beregnede indvindingsoplande
Til beregning af indvindingsoplandene er modellen benyttet til at beregne
strømningsmønstret for vandpartiklerne. Dvs. fra de falder som nedbør, til de indvindes i
boringerne i det primære magasin. Strømningsmønsteret fra partikelbanerne i det primære
magasin afgrænser derved indvindingsoplandet.
De beregnede indvindingsoplande for indvindingsboringerne til Vandværket Lyngen er vist
på figur 1 og 3. De beregnede indvindingsoplande udgør et samlet areal på 2,3 km 2 med en
indvinding på 240.000 m3 årligt.
Indvindingsoplandene og indvindingsboringerne ligger i Områder med Særlig
Drikkevandsinteresser (OSD). De to ånære boringer samt dele af deres indvindingsoplande
er beliggende indenfor Nitrat følsomme indvindingsområder (NFI). De tre bynære boringer
ligger udenfor NFI, men dele af indvindingsoplandene er beliggende NFI.
6.1.2.2 Beregnede relative påvirkning
Til at vurdere, hvorledes den ansøgte vandindvinding påvirker nuværende forhold, er der
udført beregninger i grundvandsmodellen. De modellerede sænkningstragte er beregnet ved
at tage gennemsnittet af den aktuelle indvinding for de sidste 10 år og sammenholde denne
med indvindingen svarende til det søgte. Forskellen mellem de to indvindingsmængder
angiver den relative påvirkning fra indvindingen til Vandværket Lyngen. Negative værdier er
i denne sammenhæng en stigning i vandstanden. Eftersom der fremadrettet skal indvindes
op til 150.000 m3/år på St. Salby kildeplads, reduceres indvindingen på Vandværket
Lyngens øvrige boringer, og beregningerne viser derfor en mindre stigning i
grundvandsstanden i kalkmagasinet. På figur 5 ses de beregnede ”stigningstragte” som
viser den teoretiske stigning af vandspejlet i kalkmagasinet.
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Fig. 5. Modelberegnet ”stigningstragte” i det primære magasin for de tre bynære boringer og de to ånære boringer
til Vandværket Lyngens boringer. De negative værdier angiver en stigning i potentialet.

6.1.2.3 Påvirkning af vandløb
Skensved Å er et målsat vandløb i vandområdeplanen. Derudover ses flere beskyttede
naturtyper i indvindingsoplandet til boringerne, disse beskyttede naturtyper er beskrevet i
bilag 1 – Naturvurderingen.
Eftersom Skensved Å krydser indvindingsoplandet er påvirkningen af vandføringen som
følge af indvindingen beregnet. Vandføringen er beregnet for en situation med den
gennemsnitlige indvinding for de sidste 10 år, sammenholdt med indvinding svarende til det
søgte. Forskellen mellem de to beregnede vandføringer angiver den relative påvirkning fra
indvindingen til Vandværket Lyngen.
Beregningerne viser, at vandføringen i Skensved Å vil stige med 0,88 l/s, hvilket forklares
ved at indvindingen i de to ånære boringer reduceres.
Indvindingsoplandet krydser Snogebækken, men det har ikke været muligt at beregne en
evt. påvirkning, da påvirkningen er indenfor modellens usikkerhed.
Køge Kommune vurderer, at den ansøgte vandindvinding, hvor indvindingen fordeles på
flere kildepladser og dermed reduceres på boringsniveau, vil medføre en forøgelse af
grundvandsdannelsen i indvindingsoplandet med den ansøgte indvinding i forhold til et
gennemsnit af de sidste 10 års vandindvinding. Samtidig beregnes en teoretisk stigning i
vandføringen i Skensved Å af den ændrede indvindingsmønstret for Vandværket Lyngen.
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6.2.1 Vandkvalitet og kvantitet i magasinet
6.2.1.1 Vandkvalitet
Grundvand inddeles i forskellige vandtyper – A, B, C og D - alt efter indholdet af forskellige
stoffer som ilt, nitrat, jern, sulfat og methan, der er følsomme over for redoxtilstanden
(iltningsniveauet) i grundvandet.
Grundvandet i indvindingsområdet for Vandværket Lyngen beskrives i
Kortlægningsmateriale for indsatsområdet Lyngen og Skensved1 som vandtype A (DGU nr.
213.444 og 213.281) og C (DGU nr. 213.234, 213.445 og 213.452 (ca. 5 m fra DGU nr.
213.611)).
Vandtype A (iltzonen) indeholder ilt, og er den mest oxyderede. Den er typisk for
grundvandsmagasiner i ringe dybde, med ungt grundvand, der er påvirket af forholdene på
jordoverfladen. Grundvandsmagasiner der indeholder vand af vandtype A er sårbare overfor
nitrat og andre forureninger.
Vandtype C (jern-sulfatzonen) har et højt indhold af sulfat (over 20-25 mg/l) og jern (<0,2
mg/l), men indeholder ikke nitrat. Methanindholdet er under 0,1 mg/l. Det findes ofte i
grundvandsmagasiner på noget større dybde end dem, der indeholder vandtyperne A og B,
og er ældre og mindre sårbare over for forurening.
Boring DGU nr. 213.444 er den boring, der indvindes mest vand fra, i perioder op til 80 % af
den samlede indvinding. Derfor er vandkvaliteten fra boring DGU nr. 213.444 kraftigt
dominerende i den samlede indvinding af råvand.
Med den nye kildeplads ved St. Salby bliver indvindingen på DGU nr. 213.444 reduceret,
hvilket vil medføre en mere skånsom indvinding.
I den følgende beskrivelse af vandkvaliteten og -kvantiteten er der taget udgangspunkt i
vandanalyseresultater fra boringerne fra perioden 1990 og frem.
Chlorerede opløsningsmidler
Der er udfordringer med chlorerede opløsningsmidler i indvindingsoplandet. Vandværket
Lyngen har været ramt af flere forureninger med chlorerede opløsningsmidler, hvor boringer
har måtte lukke. Under nuværende forhold er boring DGU nr. 212.611 ude af drift, da der er
påvist indhold af tetrachlorethylen.
Nitrat
Nitrat indholdet er generelt lavt i de tre bynære boringer. De to ånære boringer viser et
væsentlig indhold af nitrat, men med en faldende tendens. På figur 6 ses udviklingen i
nitrat. Nitratindholdet i det færdigbehandlede vand, var i 2017 på 28 mg/l.

1

Kortlægning i indsatsområdet Lyngen og Skensved – Grundvandskortlægning 2006. Roskilde Amt
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Nitratindhold på boringsniveau
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Figur 6. Indhold af nitrat på boringsniveau

6.2.1.2 Kvantitet
Til vurdering af eventuel overudnyttelse af grundvandsressourcen kan
oplysninger fra udtagne vandprøver sige noget om grundvandsmagasinets
tilstand. Derfor undersøges grundvandskemien for at verificere, om
grundvandsmagasinet er overudnyttet. En overudnyttelse kan bl.a. ses i form af stigende
tendens i nikkel-, sulfat- eller chloridindholdet. Derudover pejles boringerne manuelt 2
gange årligt, for at følge vandsstandens udvikling.
Chlorid
Indholdet af chlorid for Vandværket Lyngens boringer er varierende i de enkelte boringer,
uden at kunne genkende en faldende eller stigende tendens, se figur 7. Kloridindholdet ved
sidste boringskontrol i 2016, ligger i intervallet 56 til 97 mg/l. Chloridindholdet i det
færdigbehandlede vand ligget omkring 80 mg/l.
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Indhold af chlorid på boringsniveau
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Figur 7. Indhold af chlorid på boringsniveau

Sulfat
Sulfatindholdet i boringerne ligger mellem 56 og 70 mg/l ved sidste boringskontrol i 2016.
Der ses et nogenlunde stabilt niveau gennem en årrække. Sulfatindholdet i det
færdigbehandlede vand ligget omkring 70 mg/l. På figur 8 ses sulfatindholdet.
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Sulfatindhold på boringsniveau
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Figur 8. Indhold af sulfat på boringsniveau

Nikkel
Indholdet af nikkel i vandanalyserne på boringsniveau, viser generelt en svag faldende
tendens. Dog forbliver boring DGU nr. 213.281 på et forholdsvis højt leje. På figur 9 ses
analyseresultaterne siden 1990. Grænseværdien ved afgang vandværk er 20 µg/l.
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Figur 9. Indhold af nikkel på boringsniveau
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Fluorid
Mange er boringerne er af stor boredybde, hvilket kan øge risikoen for forhøjet fluorid
indhold (grænseværdi i afgang vandværk er 1,5 mg/l) På figur 10 ses fluorid indholdet.

Indhold af fluorid på boringsniveau
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Figur 10. Indhold af fluorid på boringsniveau.

Køge Kommune vurderer, at grundvandet er af god kvalitet, men indholdet af chlorerede
opløsningsmidler og deres nedbrydningsprodukter skal følges nøje. Nitratindholdet i de to
ånære boringer viser også et indhold som skal overvåges, men med den reducerede
indvinding forventes den faldende tendens at fortsætte.
På baggrund af tendensen af chlorid, sulfat og nikkel indhold, vurderes det at ansøgte
vandindvindingsmængder ikke vil bevirke en overudnyttelse af grundvandsressourcen i
området. Nikkelindholdet i boring 213.281 og 213.445 er højt og skal følges nøje.
6.1.4 Nærliggende vandindvindinger
Fig. 10 viser indvindingsoplandet for Vandværket Lyngen sammen med de øvrige beregnede
indvindingsoplande i området. Modelberegningerne viser, at de 3 bynære
indvindingsboringer deler indvindingsopland med vandindvinding til industriel brug og til
afværge. Indvindingsmængden for disse 3 boringer er dog forholdsvis beskeden (22.500
m3/år – tilladelse) så det forventes ikke at være et problem.
I indvindingsoplandene for de to ånære indvindingsboringer, er vandindvindingen til
Biogasanlægget i Solrød Kommune beliggende. Vandindvindingen til biogasanlægget er på
nuværende tidspunkt uafklaret, men forventes at være i størrelsesordenen af 5.000 m 3/år. I
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beregningerne af indvindingsoplandene er anvendt de ansøgte vandmængder for alle
indvindinger i Køge Kommune.

Fig. 10. Indvindingsoplande omkring Vandværket Lyngen.

Der findes ingen registrerede enkeltindvindere indenfor vandværkets indvindingsoplande.
Den ansøgte indvinding vil reducere og sprede vandindvindingen, Køge Kommune vurderer,
at den ansøgte mængde ikke vil påvirke andre vandforsyninger i området væsentligt.

6.2. Behandlingsanlægget
Vandværket Lyngen er beliggende på en indhegnet grund i et boligkvarter i Ølby Lyng.
Forsyningen omfatter ca. 2700 forbrugere inklusivt erhverv og institutioner.
6.2.1 Vandbehandlingen
Vandbehandlingen foregår ved iltning på iltningstrapper, derefter ledes vandet til lukket
fortrykfilter efterfulgt af åbne efterfiltre. Vandbehandlingen er opdelt i 2 parallelle systemer,
bestående af i alt 2 trykfiltre og 6 åbne efterfiltre. Efter vandbehandlingen ledes vandet til
én af de tre rentvandstanke med et samlet volumen på 1300 m 3. Fra rentvandstankene
ledes vandet ud i ledningsnettet via 5 rentvandspumper. Se fig. 11.
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Fig. 11. Principskitse af vandbehandlingen på Vandværket Lyngen.

Vandværket har to nødforbindelser til Køge Vandforsyning (KLAR), samt en nødforbindelse
til Ll. Skensved Vandværk.
De tekniske data for behandlingsanlægget er givet i tabel 2.
Råvandskapacitet
Filterkapacitet
Udpumpningskapacitet

100 m3/t
150 m3/t
210 m3/t

Tabel 2. Data for Vandværket Lyngen

Samlet har Vandværket Lyngen, ifølge Køge Kommunes Vandforsyningsplan 2 en time
kapacitet på 210 m3.
Køge Kommune vurderer, at vandværket er meget veldrevet. Bygningerne og det tekniske
anlæg er i særdeles god stand, ligesom den hygiejniske stand er god.
6.2.2 Tilsyn
Køge Kommune har siden 2007 årligt ført et teknisk tilsyn med vandværket samt 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.
På baggrund af tilsynene, vurderer Køge Kommune, at vandværket og de tilhørende
boringer, fremtræder meget velholdte samt at den tekniske tilstand er meget god.

2

Vandforsyningsplan 2010-2021. Køge Kommune
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6.2.3 Indvundne vandmængder
Som det fremgår af fig. 12 har indvindingsmængden for Vandværket Lyngen været generelt
faldende. Vandværket har siden år 2008 ligget på et stabilt niveau på omkring 335.000 m3
årligt.

800000

Indvindingsmængde, m3

700000
600000
500000
400000

300000
200000
100000
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

0

Indvundende vandmængder

Tilladelse

Fig. 12. Indvundne vandmængder og tilladte mængder siden 1990.

Køge Kommune vurderer, at den ansøgte mængde stemmer overens med de oppumpede
mængder over en 5 års periode, samt en reserve på mellem 15 og 20 %.
6.2.4 Vandkvaliteten på vandværket
Vandværket skal udtage de foreskrevne prøver på såvel ledningsnet som på afgang
vandværk jf. /3/. Vandværkets prøveplan skal være godkendt af Køge Kommune.
I den følgende beskrivelse er der taget udgangspunkt i vandanalyseresultater fra 1990 og
frem.
Ammonium og nitrit
Siden 1990 har analyser af vandets hovedbestanddele vist overskridelser af ammonium i
2000 og 2004 med et maksimum på 0,14 mg/l, se fig. 13. Indholdet af nitrit overskred
grænseværdierne i de samme perioder.
Siden 2006 er der ikke konstateret nogen overskridelse af grænseværdien for ammonium og
nitrit. Der er i samme periode ikke konstateret nogen overskridelse af grænseværdien på
ledningsnettet.
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Indhold af ammonium og nitrit 1990 - 2016 fra afgang
vandværk
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Fig. 13. Indhold af ammonium og nitrit siden 1990 på afgang vandværk, samt gældende grænseværdier. Som det
fremgår af grafen, har der ikke været overskridelser efter 2005.

Jern
Indholdet af jern på afgang vandværk viser 4 overskridelser af grænseværdien siden 1990.
Siden 2008 er der ikke konstateret nogle overskridelser af grænseværdierne for jern, se fig.
14.
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Fig. 14. Indhold af jern siden 1990 på afgang vandværk, samt gældende grænseværdier

Bakteriologiske parametre
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Vandværket Lyngen har været ramt af en stor bakteriologiske forureningssag i 2007.
Forureningen foregik på ledningsnettet og bestod af en uheldig manuel fejltilkobling med
spildevand.
Derudover er der siden 1990 konstateret flere mindre overskridelser af de bakteriologiske
parametre for coliforme bakterier på afgang vandværk. Det højeste påviste indhold er på 4
stk. pr 100 ml i 2009. I samme perioder, som der er konstateret overskridelser på afgang
vandværk, er der ligeledes konstateret overskridelser af coliforme bakterier i ledningsnettet.
Siden 2010 er der påvist overskridelser af 1 stk. coliforme bakterier pr 100 ml på
ledningsnettet eller afgang vandværk i årene 2011, 2014, 2015 og 2016.
Med hensyn til kimtallene ved 22 ºC og 37 ºC er der påvist overskridelser af kimtallene på
ledningsnet og/eller afgang vandværk i årene 1990, 1991, 1996, 1997, 1998, 2000, 2002,
2006, 2008, 2009, 2010.
Miljøfremmede stoffer
Der er konstateret indhold af miljøfremmede stoffer i vandet fra afgang vandværk i to prøve
fra 2011. Her blev påvist et indhold af tetrachlorethylen på 1,1 µg/l og opfølgende prøve
påviste 0,11 µg/l. Grænseværdien for tetrachlorethylen er 1,0 µg/l. Stoffet er ikke påvist i
de 5 efterfølgende prøver, men i 2015, 2016 og 2017 er der påvist et indhold af
tetrachlorethylen under grænseværdien. Boring DGU nr. 213.611, er som nævnt,
midlertidigt lukket pga. overskridelser af grænseværdien med tetrachlorethylen.
Køge Kommune vurderer, at vandbehandlingsanlægget er i en tilfredsstillende stand og har
tilstrækkelig behandlingskapacitet til at kunne behandle den ansøgte vandmængde.
De udfordringer som Lyngen Vandværk har med deres vandkvalitet udgøres af indhold af
miljøfremmede stoffer.
6.2.5 Filterskyllevand
Filtrene skylles automatisk for hver 2500 m3 produceret vand. Filtrene skylles først med luft
og derefter med vand. Filterskyllevandet ledes til en bundfældningstank, hvor slammet
bundfældes i 8 timer, hvorefter skyllevandet ledes til Snogebækken. Fældningstanken
spules og bundfældet materiale ledes til renseanlægget. Skyllevandsforbruget er cirka
10.000 m3 pr. år.
Udledning af filterskyllevand er ikke omhandlet af nærværende tilladelse.

6.3. Potentielle forureningskilder
Potentielle forureningskilder for vandværkets indvindingsboringer kan udgøres af aktiviteter,
hvor der kan ske spild/uheld med miljøfremmede stoffer. Flere arealer er kortlagte i henhold
til Jordforureningsloven /8/. Der er større opdyrkede arealer i indvindingsoplandene til
indvindingsboringerne. Derudover krydser flere jernbanelinjer og motorveje
indvindingsoplandene.
På figur 15 ses placeringer af de kortlagte områder i forhold til vandværksboringerne.
Ligeledes er der på figur 16 vist, hvor der er beskyttede naturtyper og økologisk dyrkede
arealer, for at illustrere hvor stor en trussel opdyrkede arealer udgør.
Nærmeste V2 kortlagte grund er på Tujavej (kortlægnings nr. 259-00143), beliggende ca.
350 m øst for boring DGU nr. 213.234 og 500 m sydøst for boring DGU nr. 213.445. Her er
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der konstateret forurening efter metalvirksomhed. Der er forurenet med olieprodukter,
1,1,1-trichlorehan, tetrachlorethylen, chloroform, trichlorethylen.

Figur 15. Oversigtskort med placering af kortlagte områder i henhold til vandværksboringer. Der er ligeledes
angivet økologisk dyrkede arealer (2015), samt beskyttede naturtyper.

I indvindingsoplandet til boring DGU nr. 213.234 er der en V2 kortlagt grund (kortlægnings
nr. 259-20567). Den kortlagte grund er beliggende på Ølsemagle kirkevej (tidligere
Ølsemaglevej), ca. 1,3 km vest for boringen. På ejendommen er der konstateret kraftig
forurening, primær med tetrachlorethylen, i forbindelse med håndtering af kemikalier.
Analyseresultater fra vandværkets tidligere indvindingsboringer ved motorvejen er der
ligeledes fundet tetrachlorethylen, som må forventes at stamme fra denne forurening.
I indvindingsoplandet til boring DGU nr. 213.445 er der en V1 og V2 kortlagt grund
(kortlægnings nr. 259-20584). Den kortlagte grund er beliggende på Egedesvej (tidligere
Ølsemaglevej), ca. 900 m vest fra boringen. På ejendommen er der konstateret forurening
med olieprodukter, zink, nikkel, chrom, bly og Benzo(a)pyren.
På samme ejendom findes endnu en V2 kortlægning. Den er beliggende i
indvindingsoplandet til boring DGU nr. 213.445, ca. 750 m fra boringen.
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125 - 180 m nordøst for boring DGU nr. 213.445 er der endnu to V2 kortlagt grunde
(kortlægnings nr. 259-00246 og 259-20582). Områderne er kortlagte på baggrund af
henholdsvis tidligere farve- og lakfabrik og autoreparationsværksted.
Det er Region Sjælland, der prioriterer de kortlagte grunde til undersøgelse og evt.
oprydning. De kortlagte forureninger vil endvidere blive inddraget i forbindelse med
indsatsplanlægningen for området.
Køge Kommune vurderer, at de største potentielle forureningsrisici for de tre bynære
boringer og de to ånære boringer må stamme fra uheld/spild eller fra oplag af
miljøfremmede stoffer, hvilket kan medføre risiko for spild med udvaskning til grundvandet
som følge. Af de mange kortlagte arealer, vurderes forureningen på Tujavej og Ølsemagle
kirkevej at udgøre de største trusler for vandindvindingsboringerne.
Derudover er der større opdyrkede arealer i indvindingsoplandene til indvindingsboringerne.
Fra de opdyrkede arealer er der en risiko for udvaskning af miljøfremmede stoffer til
grundvandet. Ligeledes krydser flere jernbanelinjer og motorveje indvindingsoplandene,
hvor uheld i form af spild og saltning kan udgøre en trussel for grundvandsressourcen.
Vandværket skal derfor fortsat følge udviklingen i grundvandskvaliteten nøje.

6.4. Beskyttelseszoner
Om hver boring skal der være udlagt en 10 m (radius) fysisk sikringszone. Den fysiske
sikringszone skal være markeret i terræn med hegn, beplantning e. lign. Der skal ligeledes
være udlagt en zone på 25 m (radius) omkring hver boring, den såkaldte dyrkningsfri zone.
I den dyrkningsfri zone, må der ikke dyrkes, anvendes pesticider eller gødskes.
Endvidere har staten beregnet boringsnære beskyttelsesområde, BNBO, omkring alle
boringen til almen drikkevandsforsyning. Fremadrettet kan der komme restriktioner i BNBO.
På figur 14 ses angivelse af 10 m og 25 m zonerne for Vandværket Lyngens
indvindingsboringer. Den fysiske sikringszone er etableret for alle boringer med undtagelse
af DGU nr. 213.281, som ligger i kanten af idrætsanlægget til Kirstinedalsskolen. Zonen kan
etableres med stolper og tråd ved boringen. Zonen for boringerne DGU nr. 213.234 og
213.445 er dog mindre end 10 meter grundet de fysiske begrænsninger fra de tilstødende
matrikler.
Ved boring DGU nr. 213.444 og 213.611 er der udlagt en fysisk sikringszone. Zonen ved
DGU nr. 213.611 er dog ikke fysisk afspærret af et hegn eller lign.
Den 25 meters dyrkningsfri zone er ikke opfyldt ved boring DGU nr. 213.444 og DGU nr.
213.611. Vandværket bør tage kontakt til de respektive jordejere og gøre dem
opmærksomme på lovgivningens krav. Det er Landbrugsstyrelsen, der har tilsynet med
denne zone.
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DGU nr. 213.234, ved vandværket

DGU nr. 213.281 ved Kirstinedalsskolen

DGU nr. 213.445 ved Lejerbo

DGU nr. 213.444

DGU nr. 213.611
Fig. 16. Angivelse af fysisk sikringszone (rød) og dyrkningsfri zone (blå) for Vandværket Lyngens boringer.
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6.5. Naturmæssige konsekvenser af indvindingen
Ansøgningen er vurderet efter Habitatbekendtgørelsen /7/. Vurderingen ses i sin helhed i
bilag 1.
Køge Kommune vurderer, at den nye indvindingstilladelse, ikke vil medføre nogen
påvirkning af beskyttede naturtyper, habitatområder eller leve- og ynglesteder for bilag IVarter.

6.6. Forhold til andre planer
I Køge Kommunes vandhandleplan3 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 golfbaner og andre vandforbrugende fritidsaktiviteter, varmeudvinding og
køleformål samt virkninger af råstofindvinding under grundvandsspejlet, prioriteret
d) efter en samfundsmæssig helhedsvurdering.
Ifølge Køge Kommunes Vandforsyningsplan4, befinder Vandværket Lyngen 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 Råstofplan5 for Region Sjælland er der ikke udpeget råstofinteresseområder i
nærheden af vandværket eller indvindingsboringerne.
Køge Kommune vurderer, at den ønskede indvinding til drikkevand er i overensstemmelse
med prioriteringen i vandhandleplanen. Dele af de beregnede indvindingsoplande er
beliggende i områder, som i Vandområdeplanen er udpeget som ”dårlig kvantitativ tilstand”.
Køge Kommune vurderer, at eftersom indvindingen reduceres ved de to ånære boringer og
de tre bynære boringer og dele af indvindingen flyttes til St. Salby kildeplads, vil den
samlede grundvandsressource i det udpeget område forøges.
Derudover forventes indvindingen ikke at kunne blive påvirket af råstofgravning i fremtiden.

3

Vandhandleplan, Køge Kommune 2015.

4

Vandforsyningsplan 2010-2021, Køge Kommune August 2010

5

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 (Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs
virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning) /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 til bekendtgørelsen
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 ny tilladelsesproces efter bortfald af
eksisterende rettigheder. Anmeldelseskravet gælder således, hvis et anlæg ønskes
videreført efter udløb af en hidtidig ret til udnyttelse af ressourcer som f.eks. gamle
indvindingsrettigheder, eller når der i øvrigt indledes en ny tilladelsesprocedure.
På baggrund af VVM anmeldelsen foretager Køge Kommune en screening og træffer en
afgørelse om, hvorvidt anlægget på grund af dets art, dimensioner og placering, vil kunne få
en væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis det er tilfældet, er der VVM pligt, og anmelder skal
udarbejde en VVM redegørelse.
Vandværket Lyngen har fremsendt VVM-anmeldelse til brug for kommunens VVM screening.
Køge Kommune vurderer, at ansøgte indvinding ikke vil have en væsentlig indvirkning på
miljøet, hvorfor projektet ikke er omfattet af VVM-pligten. VVM-screeningen er vedlagt i
bilag 2.

7. Samlet vurdering
Køge Kommune vurderer, at Vandværket Lyngen er meget veldrevet og at vandværket og
de tilhørende boringer fremtræder velholdte.
Med nærværende tilladelse vurderer Køge Kommune at udviklingen af indvindings
strukturen er positiv, da indvindingen spredes på flere boringer og dermed reduceres
indvindingen på de to ånære boringer.
På baggrund af modelberegningerne vurderer Køge Kommune, at der vil være en lille
forøgelse af grundvandsdannelse i indvindingsoplandet med den ønskede indvinding.
Samtidig vurderer kommunen, at den reducerede indvinding i de to ånære boringer, kan
medføre en lille stigning i vandføringen i Skensved Å og at den ansøgte mængde ikke vil
påvirke anden vandforsyning i området.
I indvindingsoplandene til indvindingsboringerne er magasinet dårligt beskyttet i form af
tyndt morænelerslag. Områder er udpeget som nitrat følsomme indvindingsområder (NFI).
Arealanvendelsen i indvindingsoplandet består primært af landbrug og byområde med
industri. Det vurderes, at udvaskning fra landbrugsjord samt uheld og spild fra oplag, kan
medføre udvaskning af miljøfremmede stoffer til grundvandet. Ligeledes udgør byområderne
en potentiel trussel mod grundvandet.
Køge Kommune vurderer, at Vandværket Lyngen fortsat skal følge udviklingen i rå- og
rentvandskvaliteten nøje.
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Venlig hilsen

Niels Rolskov
Udvalgsformand

Bjarne B. Svendsen
Miljøchef
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Bilag 1. Naturvurdering til vandindvindingstilladelse

Returadresse:
Køge Kommune, Miljøafdelingen
Torvet 1, 4600 Køge

Bilag 1
Teknik- og Miljøforvaltningen
Dato

Dokumentnummer

1. juli 2016

2009-29194-9

Miljøafdelingen

Naturvurdering af vandindvindingstilladelse

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

Baggrund

www.koege.dk

I forbindelse med behandling af ansøgning om fornyet
vandindvindingstilladelse for Vandværket Lyngen har 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
vandløb. Konklusionen på denne naturvurdering indgår i
vandindvindingstilladelsen.

Tlf. 56 67 67 67
Kontakt:
Malene Savange Ringgård
Tlf. +45 56 67 68 96
Mail miljoe@koege.dk

Vurderingen er udført med udgangspunkt i den ansøgte vandmængde
svarende til en maksimal indvindingssituation. Hvor det er muligt, er den
ansøgte vandmængde fordelt på indvindingsboringer ud fra en forventet
fordeling af oppumpningen. Hvor det ikke er muligt er den ansøgte
vandmængde fordelt ligeligt på de aktive indvindingsboringer.
Vurderingen baseres på en sammenstilling af naturtilstanden ved den
nuværende vandindvinding og naturtilstanden ved en maksimal fremtidig
indvinding, svarende til den ansøgte vandmængde.
Køge Kommunes vurdering baseres på beregninger af det hydrologiske
kredsløb med en stationær grundvandsmodel. Modellen regner således ikke
med årstidsvariationer for nedbør, men regner med en gennemsnitlig årlig
nedbør med en konstant nedbørsværdi.
I forbindelse med naturudtalelsen og vurderingen af påvirkning af beskyttet
natur er modellen benyttet til at beregne ændring i vandføring i åer samt
ændringer af henholdsvis det dybe og det terrænnære grundvandspejl, som
følge af en ændring mellem den nuværende vandindvinding og den ansøgte
mængde.
Modellen kan desuden beregne, hvor hurtigt en påvirkning af f.eks. det
terrænnære grundvandsspejl vil indtræffe.

Den konkrete ansøgning

Der er søgt om en vandindvindingstilladelse på 240.000 m3/år, her er
inkluderet en buffer. Bufferen skal dække uventet højt forbrug, f.eks. i
tilfælde af ledningsbrud.
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Vandværket Lyngen har søgt om fornyelse af vandindvindingstilladelse i
2009, med en samlet indvindingsmængde på 390.000 m 3/år. I mellemtiden
(2014) har vandværket overtaget to boringer fra St. Salby Vandværk. I
forbindelse med overtagelsen af de 2 boringer ved St. Salby, fik Vandværket
Lyngen vandindvindingstilladelse til 150.000 m3/år. I den forbindelse blev
der udarbejdet en naturvurdering, derfor inkluderes de to boringer i St.
Salby ikke i denne naturvurdering. Den samlede indvindingsmængde for
Vandværket Lyngens øvrige boringer udgør dermed 240.000 m3/år.

Modelberegninger

Beregninger af ændringen i vandindvindingens påvirkning af
grundvandsspejlet er udført ved først at lave en modelberegning af niveauet
for grundvandsspejlet med den nuværende vandindvinding på 347.000 m3/år
fastlagt som et gennemsnit over de seneste 10 års indvinding.
Dernæst er der udført en modelberegning med den maximale fremtidige
indvinding på 390.000 m3/år, fordelt på alle vandværkets boringer. Det
beregnede niveau for grundvandsspejlet fra denne indvinding fratrækkes
niveauet for vandspejlet i den nuværende situation. Herved vises den
relative sænkning ved en maximal tilladt indvinding i forhold til den
gennemsnitlige aktuelle indvinding.
På samme måde beregnes forskellen i vandføring i åer mellem de to
indvindingssituationer.

Resultater af modelberegning
Resultatet af den stationære beregning viser, at påvirkning af det
terrænnære grundvand ved maksimal indvinding vil være en stigning på 0,1
m. Det ligger inden for usikkerheden på modellen. Dermed vurderer vi, at
der ikke vil ske en påvirkning af beskyttede, grundvandsafhængige
naturtyper.
Ifølge beregningerne vil der ske en positiv ændring af vandføringen i
Skensved Å på 0,88 l/s som følge af at vandindvindingen i de ånære boringer
reduceres. Samtidig med øges indvindingen ved St. Salby boringerne. Ifølge
beregningerne kan dette ses ved en negativ ændring i vandføringen (0,64
l/s) i den nedre del af Køge Å. Modellens beregnede værdier i denne
størrelsesorden, må betragtes relativt. Vi må derfor konkludere, at der ses
en positiv tendens af vandføringen i Skensved Å. Modsatte tendens forventes
i Nedre Køge Å.
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213.444

213.611

213.445

213.234

213.281

Oversigtkort med placering af §3 beskyttede naturtyper, samt placering af
vandindvindingsboringerne.

§3-beskyttet natur
Som det fremgår af kortet ovenfor ligger et enkelt beskyttet vandhul tæt på
boring DGU nr. 213.445 ved Egedesvej. Der er ikke blevet lavet en ny
tilstandsvurdering, da ændringen naturmæssigt set, er af positiv karakter,
idet vandindvindingen reduceres i området. Grundvandsmodellen viser en
teoretisk stigning i det terrænnære grundvandsspejl på 10 cm, hvilket ligger
indenfor modellens usikkerhed.
Inden for 1 km fra boringerne findes en del mindre, beskyttede vandhuller
samt naturtyper. Vi har ikke fastlagt den nuværende naturtilstand ved
besigtigelse, da der efter modelberegningerne ikke sker en ændring i forhold
til den nuværende tilstand.
Der er i 2013 eftersøgt padder i vandhullerne omkring boring DGU nr.
213.281. Der blev ikke fundet padder. Der er ikke registreret fund af padder
i de vandhuller, der kan ses på figuren ovenfor.
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Vi vurderer, at den grundvandsmodel, der er benyttet til beregningerne er
den bedst tilgængelige teknik på området. Når modellerne ikke kan påvise
en påvirkning af det terrænnære grundvandsspejl, der er større end
modellens usikkerhed, må vi konkludere, at en reduceret vandindvinding fra
400.000 m3/år til 240.000 m3/år ikke vil påvirke beskyttet natur.

Bilag IV arter
Det kan udelukkes, at der vil ske en påvirkning af padder jf. afsnittet
ovenfor. Det er ikke relevant at vurdere påvirkningen af flagermus, da hule
træer og lignende ikke påvirkes som følge af den reducerede vandindvinding.

Natura 2000-områder
Det nærmeste Natura 2000-område, ligger 0,5 km fra indvindingsområdet.
Se figur nedenfor. Det er område, nr. 147, Ølsemagle Strand og Staunings
Ø. Udpegningsgrundlaget for Ølsemagle Strand og Staunings Ø er
naturtyperne ”strandeng”, ”grå/grøn klit”, ”surt overdrev” og ”tør hede”.
Vandføringen i Skensved Å øges med 0,88 l/s. Det er en positiv, men meget
begrænset ændring og samtidig med at den ikke vil være fysisk målbar,
vurderes det, at den ikke vil få nogen betydning for Natura 2000-området.

Oversigtskort med placering af Vandværket Lyngen i forhold til Natura2000 områder.
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Konklusion
Køge Kommune vurderer, at fornyelse af indvindingstilladelsen, hvor
indvindingsmængden reduceres i forhold til tidligere indvundne
vandmængde, ikke vil medføre nogen negativ påvirkning af beskyttede
naturtyper, habitatområder eller leve- og ynglesteder for bilag IV-arter.
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Bilag 2. VVM - Screening

