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1. Tilladelsen
Klima- og Planudvalget har den 3. maj 2018 besluttet at forny Nr. Dalby - Kimmerslev
Vandværk tilladelse til indvinding af 80.000 m3 grundvand årligt.
Tilladelsen meddeles for en periode af 30 år.
Tilladelsen gives efter § 20 i vandforsyningsloven /1/ og på nærmere anførte vilkår.
Derudover godkendes vandværkets nuværende indvindings- og behandlingsanlæg i
henhold til Vandforsyningslovens § 21 /1/.
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/.
Nærværende tilladelse erstatter tidligere meddelte indvindingstilladelser.

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/
/2/
/3/
/4/
/5/
/6/
/7/
/8/
/9/
/10/
/11/
/12/

Vandforsyningsloven: Bekendtgørelse af lov om vandforsyning mv., lovbek.
nr. 125 af 26. januar 2017.
Boringsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer
og brønde på land, bek. nr. 1260 af 28. oktober 2013.
Drikkevandsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med
vandforsyningsanlæg, bek. nr. 1147 af 24. oktober 2017.
Vandindvindingsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om vandindvinding og
vandforsyning, bek. nr. 832 af 27. juni 2016.
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM), bek. nr. 448 af 10. maj 2017.
Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven), lovbek.
nr. 934 af 27. juni 2017.
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, bek. nr. 926 af 27.
juni 2016.
Bekendtgørelse af lov om forurenet jord (Jordforureningsloven), lovbek. nr.
282 af 27. marts 2017.
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven), lovbek.
nr. 966 af 23. juni 2017.
Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale
naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven), lovbek. nr. 932 af 24. september
2009
Lov om vandplanlægning, lov nr. 126 af 26/01/2017
Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, bek nr.
794 af 24. juni 2016.

1.2 Vilkår
1.2.1 Indvinding
1. Tilladelsen er gældende indtil 01. maj 2048.
2. 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.
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3. Der må samlet indvindes 80.000 m³ grundvand årligt.
4. Indvindingen foregår fra følgende boringer:
DGU nr. 212.681, beliggende på matr. nr. 5f Kimmerslev By, Kimmerslev.
DGU nr. 212.764, beliggende på matr. nr. 6s Kimmerslev By, Kimmerslev.
DGU nr. 212.1109, beliggende på matr. nr. 8g Kimmerslev By, Kimmerslev.
5. Sænkningen af vandspejlet må ikke skabe frie magasinforhold i forbindelse med
indvindingen. Derfor må vandspejlet maksimalt afsænkes til 2 meter over det
primære magasin. Se tabel 1 for angivelse af de maksimale afsænkningskoter.
6. Indvindingen skal tilrettelægges således at udsving i grundvandsstanden minimeres.
Der indvindes med så lav en ydelse i de enkelte boringer som muligt, og
indvindingen spredes så vidt muligt over døgnet i alle boringer.
7. Såfremt en boring ikke længere ønskes anvendt til vandindvinding, skal boringen
enten sløjfes forskriftsmæssigt eller overgå til moniteringsboring. Dette skal ske efter
aftale med tilsynsmyndigheden.
8. I forbindelse med etablering af nye indvindingsboringer inden for gældende
indvindingstilladelse, vurderes naturpåvirkningen med mulighed for, at
tilsynsmyndigheden kan fastsætte nye vilkår i tillæg til gældende
indvindingstilladelse.

1.2.2 Anlæg
9. 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.
10. Hver boring skal være forsynet med angivelse af borearkivnr. (DGU nr.).
Pejlepunktet skal være tydeligt markeret og indmålt.
11. Rentvandstanken skal efterses som minimum hvert 10. år og om nødvendigt renses.
Et notat over eftersynet fremsendes til tilsynsmyndigheden.
12. Vandværket og indvindingsboringerne samt eventuelle pejleboringer, skal være
aflåst. Køge Kommune henstiller til at boringerne og vandværket er udstyret med
alarm, som sikring mod utilsigtet indtrængen.
13. Der skal altid forefindes en opdateret beredskabsplan samt et opdateret ledningskort
på vandværket.
14. Ledninger over privat ejendom og de fysiske sikringszoner omkring boringer, skal
være tinglyst, med ret til uforstyrret beliggenhed og adgang til eftersyn og
vedligeholdelse.
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1.2.3 Overvågning
15. Rentvandskvaliteten og råvandskvaliteten skal kontrolleres efter retningslinjerne i
den til enhver tid gældende drikkevandsbekendtgørelse /3/. Vandværkets prøveplan
skal være godkendt af tilsynsmyndigheden.
16. Den årlige oppumpede vandmængde skal registreres på boringsniveau og indberettes
til tilsynsmyndigheden senest 1. februar det følgende år. Køge Kommune henstiller
til, at hver indvindingsboring skal være forsynet med vandmåler til registrering af
oppumpede vandmængder på boringsniveau.
17. 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 time før pejlingen. Pejleresultaterne indberettes til
tilsynsmyndigheden senest 1. februar det følgende år.
1.2.4 Beskyttelseszoner
18. Omkring hver indvindingsboring skal der være en fysisk sikringszone med en radius
på 10 meter. Zonen skal markeres ved beplantning eller indhegning.
19. 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/.
20. Vandværket forpligter sig (også økonomisk) til at medvirke til at målsætningerne i
de, til enhver tid, gældende vandområdeplaner og indsatsplaner, kan opfyldes.
21. Miljøministeriet har i 2016 beregnet og afgrænset boringsnære beskyttelsesområder
(BNBO) omkring vandforsyningens indvindingsboringer. Tilsynsmyndigheden kan for
hvert BNBO træffe afgørelse for at undgå fare for forurening af grundvandet.

Vigtigt! Denne tilladelse indeholder ikke tilladelse til at udlede filterskyllevand.

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, herunder
vådområder omfattet af § 3 naturbeskyttelsesloven /6/ mv. under anlæggets udførelse og
drift. Erstatningsspørgsmål afgøres af taksationsmyndighederne.

3. Klagevejledning
Jf. vandforsyningslovens kapitel 13, kan afgørelsen påklages. Kommunens afgørelse
påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og kan påklages 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 bekendtgørelsens dato. Hvis klagefristen
udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
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Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.
Klageportalen ligger 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 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 (post@sportsfiskerforbundet.dk)
Sundhedsstyrelsen (seost@sst.dk)
Forbrugerrådet, (fbr@fbr.dk)
Miljøstyrelsen, (mst@mst.dk)
Region Sjælland, (naturmiljo@regionsjaelland.dk)
HOFOR, (hofor@hofor.dk)
Borup Vandværk, (info@borupvand.dk)
Afgørelsen bliver offentliggjort på Køge Kommunes hjemmeside.

5. Oplysninger i sagen
5.1 Tidligere tilladelser
Nr. Dalby - Kimmerslev Vandværk havde oprindeligt en tilladelse til indvinding af 170.000
m3 grundvand årligt, udstedt af Roskilde Amt d. 4. august 1994. I 2009 blev den tilladte
indvindingsmængde reduceret til 80.000 m3 årligt.
Tilladelsen udløb i 2010. Efterfølgende har Staten lovmæssigt forlænget
vandindvindingstilladelsen til et år efter udarbejdelse af den kommunale vandhandleplan.
Den kommunale vandhandleplan afventede bindende retningslinjer fra statens vandplaner,
som blev forsinket af flere omgange. Den kommunale vandhandleplan blev vedtaget i Køge
Kommune d. 13. august 2015, hvilket resulterede i, at vandindvindingstilladelsen udløb d.
13. august 2016.

5.2 Ansøgningen
Nr. Dalby - Kimmerslev Vandværk har den 28.12.2009 ansøgt om forlængelse af den
eksisterende tilladelse til indvinding af grundvand. Der ansøges fortsat om en årlig
indvinding på 80.000 m3 grundvand årligt. Vandværket har fremsendt en opdateret i
ansøgning d. 26. januar 2016.

5.3 Udtalelser
Ansøgningen har ikke været sendt i høring Jf. §§ 9 - 10 i bekendtgørelsen om
vandindvinding og vandforsyning /4/, da Køge Kommune har vurderet at, det drejer sig om
forlængelse af eksisterende forhold, der er tilstrækkeligt belyst.
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Et udkast af tilladelsen har været sendt til udtalelse hos Nr Dalby – Kimmerslev vandværk.
Vandværket har med mail dateret d. 19.03.2018, kommet med flere spørgsmål og
bemærkninger, som kommunen har indarbejdet i den endelige vandindvindingstilladelse.

6. Kommunens behandling af sagen
Kommunen har behandlet ansøgningen om forlængelse af vandindvindingstilladelsen til Nr
Dalby – Kimmerslev Vandværk. 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.

6.1. Geologi og hydrogeologi
6.1.1 Geologi i indvindingsområdet
På figur 1 ses placeringen af vandværket, vandværkets 3 aktive indvindingsboringer og
det beregnede indvindingsopland fra statens grundvandskortlægning1. På figur 1 ses
ligeledes placering af to profillinjer og profilerne ses på figur 2.
Terrænoverfladen ligger i kote 33-36 m ved vandværkets 3 boringer, DGU nr. 212.681,
212.764 og 212.1009. Terræn skråner ned mod Kimmerslev Møllebæk, vest for
indvindingsboringerne DGU nr. 212.681 og 212.764, mens terrænet skråner ned mod øst
(mindre sø) fra indvindingsboring DGU nr. 212.1109.
Af tabel 1 fremgår koter for indvindingsboringerne samt angivelse af den maksimale
afsænkningskote, jf. vilkår 5.

DGU nr.

Primære
magasin

212.681

Kertemindemergel og
Grønsandskalk

Terræn
kote
[meter]

Top af
primære
magasin
[meter under

Top af
primære
magasin
Kote [meter]

Samlet
beskyttende
lag
[meter]

Maksimal
afsænkningskote
[meter]

terræn]

212.764
212.1109

33,4

18,8

14,6

18,8

16,6

35,91
33,99

23
30,8

12,9
3,19

23
29,5

14,9
5,19

Tabel 1. Oversigtstabel over de tre vandindvindingsboringer til Nr Dalby – Kimmerslev vandværk.

Vandværkets tre indvindingsboringer indvinder grundvand fra Kerteminde mergel og
grønsandskalken. Magasinet er spændt og dæklagstykkelsen over magasinet varierer mellem
18 og 44 meter. Oftest beskrives Kerteminde merglen, som et beskyttende lerlag, men i
området ved Nr. Dalby-Kimmerslev vandværk, indvindes der også grundvand fra merglen. De
øvre meter beskrives dog, som en fed ler, mens de nedre meter beskrives som siltholdig ler.
I tabel 1 er de øvre meter af Kerteminde merglen ikke inkluderet i det beskyttende lag, selvom
de sandsynligvis udgør en beskyttende effekt.
Indvindingsoplandet ligger i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), men
udenfor nitrat følsomme indvindingsområder (NFI). Nærmeste NFI område ligger ca. 1,5
km syd for vandværkets boringer.
1

Grundvandskortlægningen. Osted kortlægningsområde. Naturstyrelsen, 2015.
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Figur 1. Oversigtskort. Det beregnede indvindingsopland til Nr. Dalby-Kimmerslev vandværk.
Placering af oplandsprofil og kildepladsprofil, fremgår med henholdsvis brun og lilla streg.
Profilerne ses på figur 2. Derudover fremgår V1 og V2 kortlagte lokaliteter for området.
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Figur 2. Profillinje. Placering af profilerne ses på figur 1. Øverst ses profillinje for det beregnede
indvindingsopland. Nederst ses profil for vandværket 3 indvindingsboringer.

Generelt ses en stor udbredelse af beskyttende dæklag over magasinet, hvor der indvindes
vand fra. Dette gør sig gældende både for det beregnede indvindingsopland og kildepladsnært.
Køge Kommune vurderer, at grundvandet, der indvindes til Nr Dalby-Kimmerslev Vandværk
stammer fra et spændt magasin.
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Magasinet er godt beskyttet i hele det beregnede indvindingsopland, af et minimum 15 m tykt
morænelerslag og Kerteminde mergel, som også kan udgøre beskyttelse af magasinet.
Selvom magasinet er godt beskyttet, kan der forekomme sprækker i moræneleren, som kan
fungere som transportkorridorer til grundvandsmagasinet.
6.1.2 Vandkvaliteten i magasinet
Grundvandet i indvindingsområdet for Nr. Dalby - Kimmerslev Vandværk beskrives i
kortlægningsmateriale for Osted kortlægningen2 som stærkt reduceret, vandtype D.
Sulfatindholdet er mindre end 4 mg/l og nitratindholdet er mindre end 1 mg/l.
Kortlægningen konkluderer, at det beregnede indvindings- og grundvandsdannende opland
er velbeskyttet i form af et tykt lerlag over magasinet.
I boringskontrollerne fra de tre indvindingsboringer, er der ikke påvist indhold af pesticider.
Der er registreret lave koncentrationer af toluen og M+P-xylen i 2010 i boring 212.681 og
212.764. Da der samtidigt ikke er gjort fund af benzen, er der ifølge kortlægningen
sandsynligvis tale om kontaminering af prøven under prøveudtagning.
Chloridindholdet på boringsniveau er forholdsvise lave (grænseværdien er 250 mg/l), men
med en stigende tendens i boring DGU nr. 212.764. På figur 3 ses chloridindholdet på
boringsniveau for de tre indvindingsboringer. Sulfat- og nitratindholdet er ikke afbilledet i
grafer, da koncentrationerne er meget lave (sulfat > 4 mg/l og nitrat > 1 mg/l).

Chloridindhold på boringsniveau
100
90
80

mg/l

70
60
50
40
30
20
10
0
01-1990 01-1993 01-1996 01-1999 01-2002 01-2005 01-2008 01-2011 01-2014 01-2017
212. 681

212. 764

212. 1109

Figur 3. Chloridindhold i de tre vandindvindingsboringer. Stigende tendens ses i boring DGU nr. 212.764,
men stadig langt under grænseværdi på 250 mg/l ved afgang vandværk.

Køge Kommune vurderer, at grundvandet er af god kvalitet og at indvindingsmængderne ikke
vil bevirke en forurening af grundvandet.

2

Grundvandskortlægning. Osted kortlægningsområde. Naturstyrelsen, 2015.
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Det vurderes at de geologiske forhold medfører en god beskyttelse af magasinet og at der
ikke forventes nedsivning med nitrat.
Udviklingen i chloridindholdet må følges og vandindvindingen på denne boring bør overvejes
reduceret.
6.1.3 Modelberegning af indvindingen
Indvindingsoplandet er beregnet for Nr Dalby-Kimmerslev vandværk i
grundvandskortlægningen3 og fremgår af figur 1.
Til at vurdere, hvorledes den ansøgte vandindvinding påvirker nuværende forhold, har Køge
Kommune foretaget en stationær modelsimulering af indvindingen med grundvandsmodellen
opstillet for Køge Kommune. Med modellen er der beregnet sænkningstragte for den reelle
indvinding (gennemsnittet af den aktuelle indvinding for de sidste 10 år) og den ansøgte
indvinding. Forskellen mellem de to beregnede sænkningstragte, angiver den relative
påvirkning mellem nuværende vandindvinding og tilladelsesmængden.
Resultatet af den stationære beregning viser at den relative påvirkning af det terrænnære
grundvand, vil være så lille, at den ligger inden for usikkerheden på modellen. Ligeledes
viser beregningerne, for ændring af vandføringen i Kimmerslev Møllebæk og øvre del af
Køge Å, at ligge indenfor usikkerheden på modellen. På figur 4 ses de beskyttede naturtyper
i området omkring Nr Dalby – Kimmerslev vandværks indvindingsboringer.

3

Grundvandskortlægning. Osted kortlægningsområde. Naturstyrelsen, 2015.
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Figur 4. Oversigtskort med placering af §3 beskyttede naturtyper, samt placering af
vandindvindingsboringerne.

Det beregnede indvindingsopland, krydser Kimmerslev Møllebæk, som er et målsat vandløb.
Det har ikke været muligt at beregne en evt. påvirkning, da påvirkningen er indenfor
modellens usikkerhed.
Derudover ses flere beskyttede naturtyper i indvindingsoplandet til boringerne, disse
beskyttede naturtyper er beskrevet i bilag 1 – Naturvurderingen.
Køge Kommune vurderer, at der vil være en fortsat positiv grundvandsdannelse i
indvindingsoplandet med den ønskede indvinding. Samtidig vurderer kommunen, af
vandføringen i Kimmerslev Møllebæk ikke bliver påvirket af indvindingen.
6.1.4 Nærliggende vandindvindinger
Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværks beregnede indvindingsopland ligger indenfor
indvindingsoplande til flere af HOFOR’s kildepladser samt Borup vandværks vandindvinding.
På figur 5 ses indvindingsoplandet for Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk, sammen med de
øvrige beregnede indvindingsoplande fra Slimminge kortlægningen og Osted kortlægningen.
Som det fremgår af figuren, ligger indvindingen til Nr Dalby-Kimmerslev vandværk ”klemt
inde” mellem HOFORs kildeplads Nr. Dalby mod nordøst. Mod vest ses HOFORs kildeplads,
Kimmerslev og mod nordvest ses indvindingen fra Borup Vandværks indvindingsboringer. I
beregningerne er anvendt tilladelsesmængderne for alle vandindvindinger.
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Figur 5. Indvindingsoplande omkring Nr. Dalby - Kimmerslev Vandværk. De beregnede
indvindingsoplande fra Slimminge og Osted kortlægningen. Tilladelsesmængderne er anvendt i
beregningerne.

Der findes ingen registrerede enkeltindvindere indenfor vandværkets indvindingsopland.
Lige syd for det beregnede indvindingsopland er Gartneri Regnemark A/S beliggende.
Gartneriet har en vandindvindingstilladelse til 10.000 m3 /år.
Køge Kommune vurderer på baggrund af modelberegningerne, at indvindingsoplandet for
Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk ligger i indvindingsoplandet til flere af HOFORs
kildepladser. Eftersom der har været indvinding fra begge vandforsyninger, har der indstillet
sig en ligevægt mellem indvindingsoplandene. Den ansøgte mængde vil ikke ændre på dette
forhold.

6.2. Behandlingsanlægget
Nr. Dalby - Kimmerslev Vandværk blev etableret i 1964. Vandværket er beliggende på en
indhegnet grund, ca. 500 m syd for Kimmerslev by. Forsyningen omfatter ca. 400
husstande.
6.2.1 Vandbehandlingen
Råvandet iltes i iltningstårn med rislebakke og reaktionsbassin.
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Efter iltning ledes vandet til åbent filter. Herefter ledes vandet til rentvandstanken, der er
beliggende under vandværksbygningen og har en størrelse på 230 m3.
Det færdigbehandlede vand fra vandværket pumpes fra rentvandstanken vha. 4
rentvandspumper ud i ledningsnettet. De 4 rentvandspumper har en samlet kapacitet på 94
m3/t. På figur 6 ses en principskitse af vandbehandlingen på vandværket.

Figur 6. Principskitse af vandbehandlingen på Nr. Dalby - Kimmerslev Vandværk.

Vandværket er ringforbundet med Borup Vandværk og Ejby Vandværk. Der er en daglig
udveksling af vand over ringforbindelserne med Borup Vandværk, da Nr. Dalby-Kimmerslev
Vandværk leverer vand til området Dyndet, som ligger i Borup Vandværks
forsyningsområde. Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk modtager tilsvarende vandmængde til
Nr. Dalby Vandværks ledningsnet fra Borup Vandværk.
De tekniske data for behandlingsanlægget er givet i tabel 2.
Råvandskapacitet
Filterkapacitet
Udpumpningskapacitet

63 m3/t
40 m3/t
94 m3/t

Tabel 2. Data for Nr. Dalby - Kimmerslev Vandværk

Samlet har Nr. Dalby - Kimmerslev Vandværk ifølge Køge Kommunes Vandforsyningsplan4
en maksimal time kapacitet på 73 m3/t.
Køge Kommune vurderer, at vandværket er meget veldrevet. Bygningerne og det tekniske
anlæg er i særdeles god stand, ligesom den hygiejniske stand er god.
Forsyningssikkerheden vurderes 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

4

Vandforsyningsplan 2010-2021. Køge Kommune
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vandværk som boringerne. Afvigelserne er alle blevet rettet inden næste tilsyn. På baggrund
af tidligere tilsyn blev tilsynsfrekvensen nedsat til hvert 2. år fra 2014.
Køge Kommune vurderer, på baggrund af tilsynene at vandværket og de tilhørende boringer
fremtræder meget velholdte samt at den tekniske tilstand er meget god.

6.2.3 Indvundne vandmængder
Indvindingsmængderne for Nr. Dalby - Kimmerslev Vandværk fremgår af figur 7. Siden
2002 har indvindingsmængden ligget på et niveau omkring 65.000 m3 årligt.
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Figur 7. Indvundne vandmængder siden 1990. Den tilladte mængde er angivet med rødt

Køge Kommune vurderer, at den ansøgte mængde på 80.000 m3/år stemmer overens med
oppumpede mængder over de sidste 10 år samt en reserve på ca. 20 %.
6.2.4 Vandkvaliteten på vandværket
Vandværket har udtaget de foreskrevne prøver på såvel ledningsnet som på afgang
vandværk /3/.
Siden 1990 har analyser af vandets hovedbestanddele vist flere overskridelser af ammonium
og nitrit, se figur 8. I perioden fra 1994 til 2015 ses ingen overskridelser af ammonium, men
stadig overskridelser af nitrit. Fra 2015 og frem har der været overskridelser af ammonium
såvel som nitrit. Der er i 2017 foretaget udskiftning af filteret og dette arbejde forventes at
forbedre vandbehandlingen, så grænseværdierne fremadrettet kan overholdes.
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Indhold af ammonium og nitrit 1990 - 2017 fra afgang vandværk
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Figur 8. Indhold af ammonium og nitrit siden 1990 på afgang vandværk, samt gældende grænseværdier

Udvikling i indholdet af jern viser en markant overskridelse af grænseværdien blev
konstateret i 2005 med et indhold på 4,3 mg/l. Efterfølgende er der ikke konstateret nogen
overskridelse af grænseværdien, se figur 9. Der er i samme periode ikke konstateret nogen
overskridelse af grænseværdien på ledningsnettet.

Indhold af jern fra 1990 - 2017 på afgang vandværk
1,2
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Figur 9. Indhold af jern siden 1990 på afgang vandværk, samt gældende grænseværdier

Siden 1990 er der konstateret mindre overskridelser af de bakteriologiske parametre for
coliforme bakterier på afgang vandværk, efter 2012 er der ikke konstateret coliforme
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bakterier på afgang vandværk. Med hensyn til kimtallene ved 22 ºC og 37 ºC er der kun
påvist få overskridelser af kim 22.
Der er ikke konstateret indhold af miljøfremmede stoffer i vandet fra afgang vandværk.
Køge Kommune vurderer, at udskiftning af filteret i 2017, vil medvirke til at forbedre
vandbehandlingen, så grænseværdierne fremadrettet kan overholdes.

6.2.5 Filterskyllevand
Filtrene skylles manuelt hver 7. dag. Først med luft og dernæst med vand. Skyllevandet
ledes til slambassin, hvor det henstår, inden den ”rene” fraktion af skyllevandet udledes til
Kimmerslev Møllebæk med udløb til Køge Å. Slammet fra bassinet bringes til godkendt
modtager. Skyllevandsforbruget er cirka 1.000 m3 pr. år.
Nærværende tilladelse omhandler ikke tilladelsen til håndtering af filterskyllevandet.

6.3. Potentielle forureningskilder
Indenfor det beregnede indvindingsopland, findes ingen kortlagte områder efter
Jordforureningsloven5. Der ses dog flere kortlagte arealer i den sydlige del af Borup, ca. 1
km nordvest for Nr. Dalby-Kimmerslevs vandindvindingsboringer.
Borup Renseanlæg er beliggende ca. 375 m fra vandindvindingsboringer og ca. 175 m nord
for indvindingsboringer forløber kloakledningen fra Nr. Dalby til Borup Renseanlæg. På figur
10 ses placeringen af de kortlagte arealer (rødt område er V2 og blå er V1) samt
kloakledningerne markeret med rød streg.

5

Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven), lovbek. nr. 1427 af 4. december 2009)
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Figur 10. Placering af kortlagte arealer (rød markering er V2 og blå markering er V1) samt kloakledning
(rød streg) og Borup renseanlæg.

Vandværkets 3 boringer er placeret i et landområde. I indvindingsoplandet udgøres
arealanvendelsen af landbrug og byområde og skov. Jernbanesporet krydser ligeledes
indvindingsoplandet, se figur 1.
Køge Kommune vurderer, at den største potentielle forureningsrisiko må stamme fra
uheld/spild nær boringerne eller fra dyrkningen af områderne, hvilket kan medføre
udvaskning af miljøfremmede stoffer til grundvandet. Ligeledes kan havejeres brug af
pesticider også medføre udvaskning til grundvandet.

6.4. Beskyttelseszoner
Køge Kommune har i forbindelse med det årlige tilsyn med vandværkerne i 2013
gennemgået de fysiske sikringszoner (radius 10m) samt dyrknings-, gødskningsfrie- og
pesticidfrie zoner (radius 25m) for alle indvindingsboringer. På figur 11 er de tre
indvindingsboringer angivet med fysisk sikringszone (rød cirkel) og 25 m zonen (blå cirkel).
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DGU nr. 212.681 – indvindingsboringen på vandværksgrunden.

DGU nr. 212.764 – indvindingsboringen lige nord for vandværket.
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DGU nr. 212.1109 – indvindingsboring øst for vandværket
Figur 11. Angivelse af fysisk sikringszone (rød) og dyrkningsfri zone (blå) for Nr. Dalby - Kimmerslev
Vandværks boringer. Skraverede felter angiver områder, hvor der skal indgås aftale med lodsejer.

Boring 212.681 er placeret på vandværksgrunden, som er indhegnet, dermed i 10 meters
sikringszone overholdt. Indenfor 25 m zonen, hvor der ikke må dyrkes, gødske eller
sprøjtes, bliver nogle arealer dyrket. Zonen kan kun overholdes, hvis der laves en aftale
med grundejer på det rødskraveret areal.
Omkring boring 212.764 er beplantet i en afstand af 10 m fra boringen, dermed er 10
meters sikringszone overholdt. Indenfor 25 m zonen, hvor der ikke må dyrkes, gødske eller
sprøjtes, bliver nogle arealer dyrket. Zonen kan kun overholdes, hvis der laves en aftale
med grundejer på det rødskraveret areal.
Omkring boring 212.1109 er der ligeledes beplantet i en afstand af 10 m fra boringen,
dermed er 10 meters sikringszone overholdt. Indenfor 25 m zonen, hvor der ikke må
dyrkes, gødske eller sprøjtes, bliver nogle arealer dyrket. Zonen kan kun overholdes, hvis
der laves en aftale med grundejer på det rødskraveret areal.

6.5. Naturmæssige konsekvenser af indvindingen
Ansøgningen er vurderet efter Habitatbekendtgørelsen (bek nr. 408 af 1. maj 2007).
Vurderingen ses i sin helhed i bilag 1.
Køge Kommune vurderer, at fornyelse af vandindvindingstilladelsen, på 80.000 m3/år, ikke
vil medføre nogen påvirkning af beskyttede naturtyper, habitatområder eller leve- og
ynglesteder for bilag IV-arter.
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6.6. Forhold til andre planer
Vandområdeplaner
Vandområdeplanerne 2015-2021, som trådte i kraft den 27.06.2016, afløser de tidligere
gældende vandplaner 2009-2015. Det generelle miljømål for grundvandsforekomster er at
opnå god kvantitativ tilstand og god kemisk tilstand. Den kvantitative tilstand for
grundvandet ved Nr Dalby – Kimmerslev vandværk, betegnes som god. Den kemiske
tilstand betegnes ligeledes som god.
Indvinding af grundvand må ikke være til hindre for opfyldelse af vandområdeplanernes
målsætning for vandløb, søer, grundvandsforekomster, kystvande og terrestriske
naturtyper.
Kommunal vandhandleplan
I Køge Kommunes vandhandleplan6 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
efter en samfundsmæssig helhedsvurdering.
Kommunal vandforsyningsplan
Ifølge Køge Kommunes Vandforsyningsplan7 (VFP) befinder Nr. Dalby-Kimmerslev 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.
Råstofplan
Ifølge Råstofplan8 for Region Sjælland er der ikke udpeget råstofinteresseområder i
nærheden af vandindvindingen til vandværket.
Køge Kommune vurderer at forhold i forbindelse med fornyelse af
vandindvindingstilladelsen, ikke strider imod øvrige planforhold i området.

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). Derfor skal en ansøgning om fornyelse af
6

Vandhandleplan, Køge Kommune 2015.

7

Vandforsyningsplan 2010-2021, Køge Kommune August 2010

8

Råstofplan for Region Sjælland 2012-2023, Region Sjælland
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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.
Køge Kommune har den 18.03.2018 modtaget en VVM-anmeldelse fra Nr. DalbyKimmerslev Vandværk 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 er meget veldrevet og at vandværket og de
tilhørende boringer fremtræder velholdte.
Grundvandet i området er af god kvalitet og magasinet er godt beskyttet i af et minimum 15
m tykt morænelerslag, i hele det beregnede indvindingsopland. Arealanvendelsen i
indvindingsoplandet består af landbrug, byområde, skov og en jernbanestrækning. Det
vurderes at udvaskning fra landbrugsjord og byområder, kan medføre udvaskning af
miljøfremmede stoffer til grundvandet.
På baggrund af modelberegningerne vurderer Køge Kommune, at der vil være en fortsat
positiv grundvandsdannelse i indvindingsoplandet med den ønskede indvinding. Samtidig
vurderer kommunen, at vandføringen i Kimmerslev Møllebæk ikke bliver påvirket af
indvindingen og at den ansøgte mængde ikke vil påvirke andre vandforsyninger i området
væsentlig.
Køge Kommune vurderer, at Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk fortsat skal følge udviklingen i
drikkevandet, specielt med hensyn til chlorid i boring 212.764.
Det vurderes at den ansøgte indvindingsmængde på 80.000 m3/år kan indgå i en
bæredygtig udnyttelse af grundvandsressourcen i området.

Venlig hilsen

Niels Rolskov
Udvalgsformand

Bjarne B. Svendsen
Miljøchef
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Returadresse:
Køge Kommune, Miljøafdelingen
Torvet 1, 4600 Køge

Bilag 1 - Naturvurdering
Teknik- og Miljøforvaltningen
Dato

Dokumentnummer

2. marts 2018

2010-1990-10

Naturvurdering

Baggrund
I forbindelse med behandling af ansøgning om fornyet
vandindvindingstilladelse for Nr Dalby – Kimmerslev Vandværk, 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.

Miljøafdelingen

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge
www.koege.dk
Tlf. 56 67 67 67
Kontakt:
Kåre Schultz
Tlf. +45 56 67 69 28
Mail miljoe@koege.dk

Vurderingen er udført med udgangspunkt i den ansøgte vandmængde
svarende til en maksimal indvindingssituation. Her er den ansøgte
vandmængde fordelt på indvindingsboringer ud fra en forventet fordeling af
oppumpningen.
Vurderingen baseres på en sammenstilling af naturtilstanden ved den
nuværende vandindvinding (10 års gennemsnit) 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 grundvandsspejl, som
følge af en ændring mellem den nuværende vandindvinding og den ansøgte
mængde.

Den konkrete ansøgning
Nr Dalby – Kimmerslev Vandværk har søgt om fornyelse af eksisterende
vandindvindingstilladelse på 80.000 m3/år, her er inkluderet en buffer.
Bufferen skal dække uventet højt forbrug, f.eks. i tilfælde af ledningsbrud.
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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 66.000 m3/år
fastlagt som et gennemsnit over de seneste 10 års indvinding.
Dernæst er der udført en modelberegning med den maximale fremtidige
indvinding på 80.000 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 omkringliggende vandløb,
mellem de to indvindingssituationer.

Resultater af modelberegning
Resultatet af den stationære beregning viser, at påvirkning af det
terrænnære grundvand ved maksimal indvinding vil være så lille, at den
ligger inden for usikkerheden på modellen. Ligeledes viser beregningerne, for
ændring af vandføringen i Kimmerslev Møllebæk og øvre del af Køge Å, at
ligge indenfor usikkerheden på modellen.
Difference mellem eksisterende forhold og til vandindvindingstilladelse på
80.000 m3/år til Nr Dalby – Kimmerslev Vandværk, slår ikke igennem i
grundvandsmodellens beregninger.
Dermed vurderer vi at, der ikke vil ske en påvirkning af hydrologien i
beskyttede, grundvandsafhængige naturtyper eller vandtilførslen til
vandløbene.
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Oversigtskort med placering af §3 beskyttede naturtyper, samt placering af
vandindvindingsboringerne.

§3-beskyttet natur
Som det fremgår af kortet ovenfor, ligger flere beskyttede vandhuller
omkring de 3 indvindingsboringer til Nr Dalby – Kimmerslev vandværk. Tæt
ved boring DGU nr. 212.764 ligger et beskyttet vandhul og ca. 250 m nord
for samme boring. Ligeledes er der et beskyttet vandhul ca. 100 m syd for
boring DGU nr. 212.681. Ca. 600-700 m nord for indvindingsboringerne er to
større beskyttede søer, beliggende (Kimmerslev Sø og Dalby Sø)
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 2009 registreret padder (Butsnudet Frø, Lille Vandsalamander og
Stor Vandsalamander) i vandhullet ved boring DGU nr. 212.764 og
vandhullet 100 m syd for boring DGU nr. 212.681.
Naturkontoret i Miljøafdelingen i Køge Kommune, 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, må vi konkludere, at
tilladelsesmængden på 80.000 m3/år, ikke vil påvirke den beskyttede natur.
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Habitatvurdering
Godkendelse efter Vandforsyningslovens § 20 er omfattet af § 7, jf. § 8, stk.
7 i Habitatbekendtgørelsen[1].
Det betyder, at der før der træffes afgørelse i sagen, skal foretages en
vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og
projekter kan påvirke arter på habitatdirektivets bilag IV eller et Natura
2000-område væsentligt. På nedenstående figur ses placeringen af Nr.
Dalby-Kimmerslev Vandværk og Natura 2000-områderne i Køge Kommune.
Nærmeste Natura 2000-område er Køge Å H131 omkring 1,8 km fra
boringerne. Udpegningsgrundlaget for H131 er naturtyperne næringsrig sø
(3150), vandløb (3260), å-mudderbanke (3270), urtebræmme (6430), elleog askeskov (91E0) og pigsmerling (1149).
Naturkontoret i Miljøafdelingen i Køge Kommune, vurderer ud fra de
foreliggende oplysnin0ger, at det jf. habitatbekendtgørelsen ikke vil have
negativ påvirkning på habitatområdet og bilag IV-arter i området, eftersom
modelberegningen ikke kan vise nogen hydrologisk påvirkning.

Oversigtskort med placering af Nr. Dalby – Kimmerslev Vandværk i forhold til
Natura2000 områder.

[1

] BEK nr 926 af 27/06/2016 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen).
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Samlet konklusion for § 3-beskyttet natur og habitatvurdering
Naturkontoret i Miljøafdelingen i Køge Kommune, vurderer, at fornyelse af
vandindvindingstilladelsen til Nr Dalby – Kimmerslev Vandværk, ikke vil
medføre nogen negativ påvirkning af beskyttede naturtyper, habitatområder
eller leve- og ynglesteder for bilag IV-arter.
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VVM screening, pr. xxx 2018
1. Projektbeskrivelse
Ansøger

Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk

Anlæg

Vandindvinding

Placering

Langagervej 2, 4140 Borup, matrikel nr. 5f – Kimmerslev By, Kimmerslev

1.1 Indledning
Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk har VVM-anmeldt vandindvinding af grundvand fra tre eksisterende
boringer ved Kimmerslev. I den forbindelse har Køge Kommune vurderet, at indvindingen er
omfattet af miljøvurderingsloven (VVM).
1.2 Afgørelse
Køge Kommune vurderer, at vandindvindingen med den pågældende placering ikke vil have en
væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor projektet ikke er omfattet af pligten til at udarbejde en
miljøkonsekvensrapport (VVM-pligten).
1.3 Projektet
Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk har ansøgt om fornyelse af deres vandindvindingstilladelse til
fortsat at indvinde 80.000 m3 grundvand om året fra vandværkets tre vandindvindingsboringer.
De tre indvindingsboringer har DGU nr. 212.681, 212.764, 212.1109.

2. Hvad er VVM
VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningsproces, der skal
gennemføres før større projekter og anlæg kan sættes i gang.
Der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse) for et projekt eller anlæg,
hvis det:
enten er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 (Miljø- og Fødevareministeriets
Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM)).
eller er omfattet af lovens bilag 2, og at det på grund af dets art, dimensioner eller placering må
antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. En vurdering af bilag 2-projekters
miljøpåvirkning – screening – skal ske ud fra kriterierne i bekendtgørelsens bilag 6.

3. VVM screening af projektet
Køge Kommune vurderer, at vandindvindingen er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2
punkt 10m – Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af
grundvand.
3.1 Skema 1
I skemaet er vist, hvilke miljø- og planmæssige kriterier, projektet skal vurderes ud fra i VVMscreeningen, jf. VVM-bekendtgørelsens bilag 6.

Bilag 2 – VVM Anmeldelse
Ansøgningsskema
Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal,
hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de
indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og
Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.
Basisoplysninger
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Tekst
Fornyelse af vandindvindingstilladelse for Nr Dalby – Kimmerslev Vandværk. Nr Dalby-Kimmerslev
Vandværk har søgt om tilladelse til fortsat at indvinde 80.000 m3grundvand om året fra vandværkets
3 vandindvindingsboringer. De tre indvindingsboringer har DGU nr. 212.681, 212.764, 212.1109

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets
geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4
hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).

Vandværksformand: Erik Jensen, vand.dalbykim@dlgpost.dk
Vandværksformand: Erik Jensen, vand.dalbykim@dlgpost.dk
Nr Dalby-Kimmerslev Vandværk er beliggende på Langagervej 2, 4140 Borup
Matr. Nr. 5f, Kimmerslev By, Kimmerslev

Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den Køge Kommune
eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de
kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug
Se figur 1
angives anlæggets placering på et søkort.
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget
og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).

Se figur 2

Forholdet til VVM reglerne
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og
programmer og konkrete projekter (VVM).

Ja

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM).
Projektets karakteristika
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter
angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og
ejerlav

X

2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede
bebyggede areal i m2
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2

Nej
X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Punkt 10m ”arbejder i forbindelse med indvinding af
grundvand og kunstig tilførsel af grundvand”

Tekst
Bygherre er ejer

Ikke relevant

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i
givet fald hvor meget i m
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2
Projektets bebyggede areal i m2
Projektets nye befæstede areal i m2
Projektets samlede bygningsmasse i m3
Projektets maksimale bygningshøjde i m
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse
med projektet

Fornyelse af eksisterende vandindvindingstilladelse ønskes. Vandværker ønsker den samme
vandmængde, som under nuværende forhold og via de tre eksisterende indvindingsboringer. Den
samlede ansøgte indvindingsmægde er 80.000 m3/år.

Ikke relevant
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:
Vandmængde i anlægsperioden
Affaldstype og mængder i anlægsperioden
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden
Håndtering af regnvand i anlægsperioden
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå
Projektets karakteristika
Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af Der gives tilladelse til at indvinde op til 80.000 m3 grundvand pr år.
placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen
Vandmængde i driftsfasen
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:
Farligt affald:
Andet affald:
Spildevand til renseanlæg:
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:
Håndtering af regnvand:
Projektets karakteristika
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?

Filterskyllevand ledes til bundfældningstank, hvor slammet bundfældes. Vandet ledes efterfølgende
til Kimmerslev Møllebæk. Der tages prøver af vandet, som ledes til vandløbet.
Skyllevandsforbrug er ca. 1.000 m3/år.
Bundfældningstanken tømmes af slamsuger, som bringer slammet til godkendt modtager.

Ja

Nej
X

Tekst

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?

X

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?

X

Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.

X

Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne
overholdes.
Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?
Projektets karakteristika
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

Ja

Nej

Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.

Tekst
Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne
overholdes.

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger
eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?

X

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte
vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne
overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller
bekendtgørelser.
Hvis »nej« gå til pkt. 17.
Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og
bekendtgørelser om luftforurening?

X

Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller
bekendtgørelser.
Hvis »nej« gå til pkt. 20.

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for
luftforurening?

Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne
overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?
Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet
kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening,
medsendes disse oplysninger.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener
I anlægsperioden?
I driftsfasen?

Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Projektets karakteristika
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener
I anlægsperioden?
I driftsfasen?
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i
aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne
I anlægsperioden?
I driftsfasen?

Ja

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?

Nej
X

Tekst
Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.

Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.

X

Ja

Nej

X

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og
beskyttelseslinjer?
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af
naboarealer?

Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.

X

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om
kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25.
april 2016?
Projektets placering

X

Tekst
Hvis »nej«, angiv hvorfor:

X
X

Hvis »ja« angiv hvilke:
De 3 indvindingsboringer er omfattet lov om 25 m dyrknings-, pesticid- og
gødskningsfri zone. Her er dog tale om eksisterende boringer, hvor zonerne forsøges
overholdt.

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte
råstofområder?

X

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?

X

Projektets placering

Ja

Nej

29. Forudsætter projektet rydning af skov?
(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et
rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet
er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)

X

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en
rejst fredningssag?

X

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i
henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?

Tekst

Flere beskyttede vandhuller nær de 3 vandindvindingsboringer. Nærmeste beskyttet
vandhul er 20 m vest for boring DGU nr. 212.764
X

Padder registreret i 2009

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.

Ca. 450 m til fredet område ved Kimmerslev Sø

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale
naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder,
fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, X
f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller
grundvandsforekomster?

Ca. 1,8 km til Natura 2000 område, nr. 148 Køge Å.

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?

Filterskyllevandet bundfældes inden udledning til recipient. Kvalitetskravene til
udledningen styres ved en udledningstilladelse.

X

37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?

Projektet omhandler vandindvinding
X

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget
som område med risiko for oversvømmelse.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er
udpeget som risikoområde for oversvømmelse?
Projektets placering
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen
med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet
påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet
inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med
henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for
væsentlige skadelige virkninger for miljøet?

Ej relevant, da projektet omhandler fornyelse af eksisterende tilladelse til
vandindvinding
Ej relevant, da projektet omhandler fornyelse af eksisterende tilladelse til
vandindvinding
Ja

Nej

X

Tekst
HOFOR indvinder vand på Kimmerslev kildeplads (tilladelsesmængde er 1,8 mio m3/år),
ca. 300 m vest for Nr Dalby - Kimmerslev vandværk. HOFOR indvinder ligeledes fra Nr
Dalby kildeplads (tilladelsesmængde er 0,5 mio. m3/år), ca. 850 m nordøst for Nr DalbyKimmerslev vandværk

X
Der stilles vilkår i indvindingstilladelsen omkring pejling af grundvandsstanden,
maksimal afsænkningskote og sikringszoner.
Ligeledes vil udledningstilladelsen indeholde krav til vandkvaliteten af filterskyllevand,
inden udledning til recipient.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato:___17. marts 2018________ Bygherre/anmelder: Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk Erik Jensen

Vejledning
Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet.
Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger
angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan
hentes på offentlige hjemmesider.
Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVMpligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej.
VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.
Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Figur 1 - Oversigtskort 1:50000
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Vandforsyningsområder
Vandværker
Vandboring
Geoteknisk boring
Råstofboring
Miljøboring
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Sløjfet boring
Ukendt formål/anvendelse
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Figur 2- oversigtskort 1:5000
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4. Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet
senest 4 uger efter denne offentliggørelse.
Ifølge Miljøvurderingsloven kan der klages over retlige spørgsmål, dvs. spørgsmål om afgørelsens
lovlighed, herunder tilvejebringelse, og ikke over afgørelsens hensigtsmæssighed.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen
ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom
du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Køge Kommune.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Køge Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal
du betale gebyr. 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. Køge Kommune
videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om,
hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Hvis du ønsker at indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter
offentliggørelsen.

5. Sagens akter
5.1 VVM screening
5.2 Bilag 1 Oversigtskort
5.3 Bilag 2 Kortbilag
Yderligere oplysninger vedrørende sagen kan indhentes hos Køge Kommune, Teknik- og
Miljøforvaltningen, Byg og Plan, Torvet 1, 4600 Køge eller TMF@koege.dk.

