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1. Tilladelsen
Klima- og Planudvalget har den 5. december 2019 besluttet at give Ejby Vandværk tilladelse til indvinding af 250.000 m3 grundvand årligt. Tilladelsen meddeles for en periode af 30 år.
Tilladelsen gives efter § 20 i vandforsyningsloven /1/ på nærmere anførte vilkår.
Nærværende tilladelse erstatter tidligere meddelte indvindingstilladelser.
Da der i forbindelse med denne tilladelse ikke er tale om bygge-og anlægsarbejde, kan tilladelsen
udnyttes med det samme jf. § 78. stk. 3 i /1/.

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

Lov om vandforsyning mv., jf. lbkg. nr. 118 af 22/02/2018.

/2/

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

/3/

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, (drikkevandsbekendtgørelsen). Bkg. nr. 1070 af 28/10/2019.

/4/

Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, Bkg nr. 470 af 26/04/2019.

/5/

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete proje kter (VVM) lbkg nr. 1225 af 25/10/2018.

/6/

Lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven), lbkg nr. 240 af 13/03/2019.

/7/

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelseso mråder samt beskyttelse af visse arter. Nr. 1595 af 06/12/2018.

/8/

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord(jordforureningsloven). lbkg nr. 282 af
27/03/2017.

/9/

Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven), lbkg. nr. 681 af 02/07/2019.

/10/

Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven), lbkg nr. 119 af 26/01/2017.
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1.2 Vilkår
1.2.1 Indvinding
1. Tilladelsen er gældende indtil 4. december 2049.
2. Der må samlet indvindes 250.000 m³ grundvand årligt til almen vandforsyning.
3. Indvindingen foregår fra følgende boringer:
Boringsnummer
DGU og
(vandværks lokal
nr.)

Matrikel nr.

Max. afsænkningskote
Kote
Mut
(meter under
terræn)

212.977 (7)

5 gi, Ejby By, Ejby

13

11

212.978 (8)

6 p, Ejby, By, Ejby

9,0

12

212.1013 (5)

4 fk, Ejby By, Ejby

9,5

14,5

212.1023 (1)

11 g, Ejby By, Ejby

15,1

16,5

212.1194 (14)

6 h, Assendrup By,
Højelse

14,3

21,7

Tabel 1. Indvindingsboringer.
4. Indvindingen må ikke skabe yderlige områder med frie magasinforhold. Derfor må vandspejlet maximalt afsænkes til det angivne niveau i tabel 1.
5. Indvindingen skal tilrettelægges således, at udsving i grundvandsstanden minimeres. Der
indvindes derfor med så lav en ydelse i de enkelte boringer som muligt, og indvindingen
spredes så vidt muligt over hele døgnet i alle boringer.
6. Hvis en boring ikke længere ønskes anvendt til vandindvinding, skal boringen enten sløjfes
forskriftsmæssigt eller overgå til moniteringsboring. Dette skal ske efter aftale med Køge
Kommune.
7. Der må max. indvindes 112.500 m3/år fra boring 212.978 ved Harekær Mose

1.2.2 Anlæg
8. Boringerne med overbygning skal være indrettet i overensstemmelse med kravene i boringsbekendtgørelsen /2/. Hver boring skal være installeret med en prøvehane til udtagning af råvandsprøver samt vandmåler. Ligeledes skal hver boring være tydeligt forsynet med DGU nr.
9. Boringerne skal indrettes med en pejlestuds til manuel pejling af grundvandsstanden samt et
pejlepunkt, der er tydeligt markeret og indmålt i kote.
10. Rentvandstanken skal som minimum efterses en gang hvert 10. år og om nødvendigt renses.
Et notat over eftersynet skal sendes til Køge kommune.
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11. Vandværket, indvindingsboringerne samt eventuelle pejleboringer skal være aflåst. Køge
Kommune henstiller til, at boringerne og vandværket er udstyret med alarm til sikring mod
utilsigtet indtrængen.
12. Der skal altid forefindes en opdateret beredskabsplan samt et opdateret ledningskort på
vandværket.
13. Ledninger over privat ejendom og de fysiske sikringszoner med en diameter på 10 meter
omkring boringerne, skal der være tinglyst med ret til uforstyrret beliggenhed og adgang til
eftersyn og vedligeholdelse.

1.2.3 Overvågning
14. Rentvands- og råvandskvaliteten skal kontrolleres efter retningslinjerne i den til enhver tid
gældende drikkevandsbekendtgørelse /3/. Vandværkets kontrolprogram skal være godkendt
af Køge Kommune.
15. De oppumpede vandmængde skal registreres kvartalsvis på boringsniveau startende fra 1.
januar. Registreringen skal opbevares i mindst 10 år. De årlige indvindinger plus kvartalsoppumpningerne skal indberettes til tilsynsmyndigheden senest 1. februar det følgende år.
16. Vandstanden i boringerne skal pejles mindst 2 gange årligt i uge 15 og 40. Boringerne skal
pejles i ro og drift. Ro pejlinger foretages efter, at der ikke har været pumpet fra boringen i
minimum 2 timer. Ved drift pejlinger har der været pumpet mindst 1 time før målingen. Resultaterne indberettes til tilsynsmyndigheden senest 1. februar det følgende år.

17. Udviklingen i grundvandsstanden overvåges ved manuel pejling 4 gange om året i pejleboring 212.734 eller i en erstatningsboring i samme område. Boringen er installeret med online
måler, som en del af Køge Kommunes pejleprogram. Så længe kommunen driver pejleprogrammet, kan Ejby Vandværk undlade at pejle.

1.2.4 Andet
18. Omkring hver indvindingsboring skal der være et fredningsbælte 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/.
Det er erhvervsdrivende og offentlige myndigheder, der skal overholde vilkåret og i 2019 er
tilsynsmyndighed staten.
20. Miljøministeriet har i 2016 beregnet og afgrænset boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
omkring vandforsyningens indvindingsboringer. Indenfor dette område og mindst 300 meter
fra hver boring, gælder en række begrænsninger i håndteringen af pesticider jf. §21c i Miljøbeskyttelsesloven.
Tilsynsmyndighed for at dette vilkår overholdes, er kommunen og det er ejeren af arealet,
der har ansvaret for, at vilkåret overholdes.
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Køge Kommune kan derudover for hvert boringsnært beskyttelsesområde træffe afgørelse
om påbud eller forbud i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 24 /9/, for at undgå fare for
forurening af grundvandet.

2. Erstatningsansvar
I medfør af vandforsyningsloven/1/ § 23 er ejeren af indvindingsanlægget erstatningspligtig for skader i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden under anlæggets udførelse og drift.
Desuden 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
Afgørelser efter § 20 kan påklages jf. § 75 i vandforsyningsloven /1/.
Jf. Vandforsyningslovens /1/ § 80 kan kommunens afgørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Derudover har Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforening og Forbrugerrådet Tænk klageadgang.
Klagefristen er 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.naevneneshus.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.
Natur- og Miljøvareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indkommer 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 videresender anmodningen til Miljø- og Miljøklagenævnet, 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)
Forbrugerrådet Tænk, (fbr@fbr.dk)
HOFOR, (hofor@hofor.dk)
Klar Forsyning
Vandværket Lyngen
Viby Dal
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Afgørelsen bliver offentliggjort på Køge Kommunes hjemmeside: www.koege.dk
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5. Oplysninger i sagen
5.1 Generelt
I det følgende henvise til Figur 1, hvor Ejby Vandværk og dets indvindingsboringer er placeret.

5.2 Tidligere tilladelser
Vandværket har eksisteret i sin nuværende form siden 1964. I Køge Kommunes arkiver nævnes Andelsselskabet Ejby Vandværk første gang i 1965 i en aftale med Københavns Vandforsyning, hvor det
også oplyses, at det tidligere har været et interessantselskab.
Vandværket fik den 27. marts 1973 en tilladelse af Landvæsenskommissionen til indvinding af
374.000 m3 grundvand årligt.
Roskilde Amt gav den 14. april 1993 en midlertidig tilladelse til indvinding af 112.500 m3 fra en ny
boring 212.978 fra Harekær Mose. Vandmængden skulle holdes indenfor rammerne af den oprindelige tilladelse. Tilladelsen blev påklaget til Miljøstyrelsen, der dog stadfæstede den 11. november
1993. Efterfølgende gav Roskilde Amt den 22. april 1996 endelig tilladelse på et årligt max. på
112.500 m3. Et vilkår var, at døgnindvindingen skulle være halvt så stor i sommerperioden fra 1.
april til 30. september i forhold til vinterperioden 1. oktober til 31.marts. Formålet var at begrænse
påvirkningen af vandstanden i primært en grusgravssø syd for Harekær Mose samt sekundært Harekær Mose. Der blev dog ikke registreret en påvirkning af Harekær Mose.
Den 12. oktober 1998 meddelte Roskilde Amt tilladelse til indvinding af 150.000 m3 til ny boring
212.1178. Et vilkår var, at grundvandet maximalt blev sænket til 1 meter over overfladen af det
primære magasin, som består af bryozokalk. Denne boring er senere opgivet.
Den 20. dec. 1999 fik vandværket endnu en tilladelse af Roskilde Amt til indvinding af 150.000 m3
grundvand pr. år til en ny boring 212.1194, der ligger nordøst for Ejby By. Vandmængden skulle
også her holde sig indenfor tilladelsen fra 1973. Et vilkår var, at vandspejlet maximalt måtte sænkes
22 meter under terræn.
Den 22. februar 2000 indgik Roskilde Amt en aftale med vandværket om, at den samlede indvindingsmængden blev nedsat til 300.000 m3 årligt, da vandværket ikke havde større behov.
Tilladelsen fra 27. marts 1973 plus de efterfølgende tilladelser udløb 1. april 2010.
Efterfølgende har staten lovmæssigt forlænget vandindvindingstilladelsen til et år efter udarbejdelse
af den første kommunale vandhandleplan. Den afventede bindende retningslinjer fra statens vandplaner, men de blev forsinket af flere omgange. Den kommunale vandhandleplan blev vedtaget i
Køge Kommune d. 13. august 2015, hvilket betød, at vandindvindingstilladelsen udløb d. 13. august
2016. Der har ikke været en gældende tilladelse til Ejby Vandværk siden denne dato.

5.3 Andre administrative oplysninger
Ejby Vandværk købte den 1. juli 2012 Vandværket I/S Højstrupgård med alle aktiver og fik dermed
også forpligtigelse til at forsyne det nye område med drikkevand. Grundvand fra Højstrupgårds to
indvindingsboringer, behandles fortsat på Højstrupgård Vandværk inden det sendes ud til forbrugerne.
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Den 1. februar 2014 overtog Ejby Vandværk Store Salby og Højelse Vandværk med forsyningsledninger, pumper m.v. samt økonomi, mens vandværkets ejendom, vandværk, tilladelse med boringer
blev solgt til Vandværket Lyngen pr. 15. februar 2014.

Oversigtskort

212.1178
Nedlagt

Figur 1. Placering af Ejby Vandværk, dets boringer, trykniveauet for grundvandet samt udpegning af
nitratfølsomme indvindingsområder.

5.4 Ansøgningen
Ejby Vandværk ansøgte den 30. september 2009 om forlængelse af den eksisterende tilladelse til
indvinding af grundvand. Der blev ansøgt om en årlig indvinding på 275.000 m3 grundvand.
I perioden fra 2009 til 2019 har der været en del korrespondance mellem vandværket og Køge
Kommune om den ansøgte vandmængde som baggrund for denne tilladelse. Den 23. maj 2019 blev
der afholdt et møde på vandværket med deltagelse af tekniker fra Køge Kommune og vandværket.
Vandværket meddelte herefter den 2. juni 2019, at de ansøger om en tilladelse til en årlig oppumpning af 250.000 m3 grundvand fra Ejby vandværks boringer samt 100.000 m3 fra boringerne til Højstrupgård, der er deres underanlæg.

5.5 Udtalelser
Ansøgningen har været sendt i høring hos Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) via mail af 10.
juli 2019, da selskabet vurderes at have en væsentlig individuel interesse i sagen pga. den store
indvinding i området. HOFOR svarede den 10. juli 2019, at de ikke forventes at have kommentarer til
det ansøgte, men at Køge Kommune ville modtage det endelige svar i starten af august. Den 27.
august svarede HOFOR, at de ikke har nogen kommentarer til Ejby Vandværks ansøgning om forlængelse af indvindingstilladelse.
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Et udkast til tilladelsen blev den 3. oktober 2019 sendt til udtalelse hos Ejby Vandværk. Vandværket
og kommunen holdt derefter møde den 29. oktober på vandværket, hvorefter tilladelsen blev tilrettet.
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6. Kommunens behandling af sagen
6.1. Generelt
Ejby Vandværk er et mellemstort vandværk, der forsyner Ejby By med tilhørende institutioner, industrier m.v. med drikkevand. Boringerne har tidligere været placeret i og tæt ved selve byen, men er
med tiden flyttet ud fra centrum. Regionalt i området er der stor indvinding til Hovedstadsområdet
og lokalt til virksomheden CP Kelco i Lille Skensved. Dog ophørte oppumpningen på den nærmeste
større kildeplads i Ejby Mose til HOFOR i 2017.

6.2. Geologi og hydrogeologi
6.2.1 Geologi
Geologien i området beskrives fra boringerne i eller omkring indvindingsoplandet og fremgår af Figur
3.
Overfladen ved indvindingsboringerne ligger mellem kote 21 og 36 meter. Terrænet hælder ned imod
den bæk, der løber midt igennem Ejby By og mod øst ud til Tranemosebæk. Boringerne er placeret
på begge sider af bækken. Længere mod nordvest i oplandet stiger terrænet op til kote 60.
Det primære magasin består overvejende af bryozokalk. Flere steder findes der nederst i den kvartære lagserie markante sand- og gruslag, der står i direkte hydraulisk kontakt med kalken. På profilet
ses, at grænsefladen mellem kalkaflejringerne og de overlejrende glaciale aflejringer ved vandværkets boringer findes mellem 16-22 meter under terræn.
I Tabel 2 ses de konkrete geologiske forhold for hver boring samt en angivelse af hvor dybt grundvandsspejlet må sænkes under indvinding.
Lerdæklag og NFI
I den vestlige oplandsgren er det samlede dæklag nærmest boringerne mellem 5 og 10 meter tykt,
mens det er over 10 meter i østlige del. Mod nordvest i oplandet ses en kile af grønsandskalk og Kerteminde Mergel umiddelbart over bryozokalken.
Vurdering
Oplandet er dårligt beskyttet i den sydvestlige gren af oplandet, sårbart i den sydøstlige del og moderat beskyttet i den nordlige del af indvindingsoplandet.
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Primært
magasin
geologi

Terrænkote
DNN*1

Top af det
primære
magasin
DNN

Top af det
primære
magasin
(mut)*2

Samlet
tykkelse af
beskyttende
lag.
Meter

Max.
ningskote
kote

afsænk-

mut

Vestlige boringer
212.977
212.1013
212.1023

Smeltevandssand
og
bryozokalk
Bryozokalk

23,8

17,4

6,4

6

13

11

24,1

14,6

9,5

4,3

9,5

14,5

31,6

15,1

16,5

13,3

15,1

16,5

Østlige boringer

212.978

212.1194

Smeltevandssand
og
bryozokalk
Bryozokalk

21,0

7,0

14

13,5

9,0

12

36,0

14,3

21,7

13,5

14,3

21,7

Tabel 2. Geologi og terræn i indvindingsboringerne i DNN
*1Der kan omregnes fra DNN til gældende højdesystem DVR90 ved at trække 8,2 cm fra DNN.
*2mut. = meter under terræn

Figur 2. Modelleret grundvandsdannende opland og beregnet transporttid fra terræn til indvindingsboringer i Statens kortlægning1. Beregnet på en tilladelse på 300.000 m3/år.

1

Statens kortlægning (2018): Data og resultat. Grundvandskortlægning i Køge Kommune.
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Figur 3. Geologisk profil langs oplandet til Ejby Vandværks boringer. Profilet følger den stiplede linjer
på Figur 2, hvor boringer indenfor en 200 m fra linjen er projekteret ind på profilet. De blå firkanter
viser strømningslinjer fra grundvandet og lyseblå pile retningen til indvindingsboringerne. Moræneler
er brun, sand og grus er gul/orange eller lyserød, Kertemindemergel er lilla, Grønsandskalk er grøn
og Danienkalken er blå.

6.2.2 Hydrogeologi
På Figur 1 ses placeringen af vandværket, dets indvindingsboringer samt potentialet for det primære grundvandsspejl. Potentialekurverne viser, at grundvandet strømmer i en sydvestlig retning til vandværkets indvindingsboringer.
På Figur 2 ses det samlede beregnede indvindingsopland for vandværket. Det strækker sig 5 km
mod nordvest op i den sydlige del af Roskilde Kommune ved Valore. Selve boringerne kan opdeles i
to grupper med henholdsvis et vestligt og et østligst indvindingsopland, der løber sammen mod
nordvest. De benævnes i det følgende de østlige og de vestlige boringer. De tre vestlige boringer er
beliggende umiddelbart nord og syd for Ejby Bys centrum, mens de to østlige boringer findes nordøst
for Ejby By.
Grundvandspotentialet falder fra omkring kote 32 meter i den nordvestlige del af oplandet til omkring
kote 17-18 meter ved indvindingsboringerne. Der er en stor variation i afstanden fra terræn til
grundvandsspejlet på mellem 5-20 meter i hele magasinet.
I den vestlige gren af oplandet er der spændte magasinforhold, når der ikke pumpes. Et fald i potentialet på 1-2 meter vil dog medføre frit magasin i sand- og gruslagene. I den østlige gren af oplandet
er der ved den ene indvindingsboring frit magasin i morænesand –og grus umiddelbart over kalken,
mens magasinet er spændt omkring boringen ved Harekær Mose.
Indvindingsoplandet fremgår af Figur 4. Det er placeret i ”Områder med Særlige Drikkevandsinteresser” (OSD) og derudover er 4 af de 5 drikkevandsboringer placeret i NitratFølsomme Indvindingsområder (NFI), mens den sidste boring er placeret lige udenfor. Det betyder, at alle boringer
er placeret, hvor magasinet er særligt følsomt overfor aktiviteter på overfladen.
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Figur 4. Indvindingsopland for Ejby Vandværk og nærliggende indvindingers oplande

Vurdering:
Grundvandet, der indvindes fra indvindingsboringerne til Ejby Vandværk, bliver dannet i et spændt
magasin, der så bliver delvist frit og dermed sårbart omkring flere indvindingsboringer. For at forhindre, at der sker en iltning af magasinet og der samtidig tages hensyn til, at der nu indvindes fra et
delvist frit magasin, er der stillet krav om en max. sænkning, hvor det tillades, at der kan sænkes
ned i magasinet, sådan som indvindingen også er tilrettelagt i 2019. Der er tidligere indvundet drikkevand i samme mængde eller mere end der lægges op til i denne tilladelse, derfor vurderes det, at
indvindingen kan forsætte uden at der sker en forringelse af drikkevandskvaliteten, pga. iltning. Det
skal følges via vandanalyser med fokus på udviklingen i nitrat, nikkel og arsen.
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6.2.3 Vandkvaliteten i magasinet
Grundvandet i indvindingsområdet for Ejby Vandværk beskrives i

2

og

3

. Derudover er data hentet

fra grundvandsdatabasen i GEUS indtil 2018. Udvalgte parametre ses på Figur 5.
I de tre vestlige indvindingsboringer og den nordligste i det østlige områder, kan grundvandet karakteriseres som værende svagt reduceret. Ved Harekær Mose i det østlige område er vandet i DGU nr.
212.978 stærkt reduceret. Grundvandstyperne står lidt i modsætning til den ringe geologiske beskyttelse, idet de på den baggrund kunne være mere oxideret.
Kloridkoncentrationen svinger mellem 30 og 60 mg/l i de vestlige boringer, mens det generelt ligger
konstant under 40 mg/l i de østlige boringer. Der ses en stigende tendens i to af de vestlige boringer,
men indholdet er dog langt under grænseværdien for drikkevand på 250 mg/l.
Nitratindholdet er lavt - under 5 mg/l i hele oplandet. Det er langt under grænsen for drikkevand på
50 mg/l.
Sulfatindholdet ligger mellem 50 og 150 mg/l i den vestlige gren og mellem 10 og 100 mg/l i den
østlige gren, hvilket indikerer at de østlige boringer er lidt bedre beskyttede. Jernindholdet er lille til
moderat mellem 0,13 - 1,54 mg/l, mens indholdet af metan er lavt mellem 0,01 og 0,1 mg/l.
Nikkelkoncentrationen er i alle boringer under 5 µg/l, hvilket er markant under grænseværdien for
drikkevand på 20 µg/l. Der har dog før 1995 været målt op til 10 µg/l. Arsen ligger generelt mellem 1
og 5 µg/l, hvor grænseværdien for drikkevand er på 5 µg/l. Indholdet er svagt faldende. Arsen bliver
delvist udfældet under vandbehandlingen på vandværket, hvorfor der er ikke målt over 1,5 µg/l i
drikkevandet.
Der er fundet indhold af miljøfremmede stoffer i boringerne. Der er fundet BAM i 3 boringer, hvoraf
en analyse i de nuværende boringer har været over grænseværdien for drikkevand. Det er i boring
212.1023, hvor indholdet var 0,14 µg/l i 1996. Indholdet er faldet jævnt til under målegrænsen på
0,01 µg/l i 2018. Det nye pesticid DMS er i 2018 fundet i boring 212.1013 og 212.977, dog under
grænseværdien for drikkevand.
Der er i 2018 fundet et indhold af dichlormetan i 212.1013 og 212.977 – her under grænseværdien
for drikkevand. Der er ikke påvist indhold af andre klorerede opløsningsmidler. I 1999 blev der fundet
ethylbenzen i boring 212.977 og 212.1013, mens der ikke er påvist BTEX’er i boringerne siden 1999.
Ifølge kortlægningen til vandområdeplanerne er der to større områder i indvindingsoplandet, hvor
grundvandet har en dårlig kemisk tilstand. I følge baggrundsinformationen er udpegningen et resultat
af fund af BTX’er i 1990’erne.

2 Køge Kommune (2009): Indsatsplan Ejby, St. Salby-Højelse, Asemose og Sun Chemical.
3 Køge Kommune (2018): Grundvandskortlægning Køge Kommune 2018. (Rambøll)

Side 15 / 40

Dato

Dokumentnummer

19. november 2019

2009-29222-12

Klorid i råvand

Sulfat i råvand

120
100

mg/l

mg/l

80
60
40
20
0
1979
212.977

1989

212.978

1999
212.1013

2009
212.1023

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

2019
212.1194

1979
212.977

212.978

1999
212.1013

2009
212.1023

2019
212.1194

Arsen i råvand

Nikkel i råvand
25

6

20

5
4

15

µg/l

µg/l

1989

10

3
2

5

1

0

0
1988 1993 1998 2003 2008 2013 2018

2001

2011

2021

GV

212.977

212.978

GV

212. 977

212.978

212.1013

212.1123

212.1194

212.1013

212.1023

212.1194

Figur 5.Udvalgte stoffer i Ejby vandværks boringer. Vestlige boringer udgør 212.977, 212.1013 og
212.1023, mens de østlige boringer består af 212. 978 og 212.1194.

Vurdering
Køge Kommune vurderer, at da indholdet af problematiske stoffer er langt under grænseværdierne
for drikkevand mht. hovedbestanddele og mikrostoffer er grundvandet i en stabil situation. Med hensyn til det miljøfremmede stoffer, bør de aktuelle fund af stoffet DMS og dichlormetan følges op af
regelmæssige analyser. Fundene kan korreleres med ringe geologisk beskyttelse.
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6.2.4 Grundvandsstanden på kildepladsen

Ro-vandstand i Ejby vandværks boringer
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Figur 6. Målinger af grundvandsspejl i vandværkets indvindingsboringer samt nærliggende pejleboring 212.734

Figur 7. Måling af grundvandsstanden i HOFOR’s pejleboring 212.169

På ses målinger af grundvandsstanden i de 5 indvindingsboringer i ro. Vandspejlet har været nogenlunde stabilt fra 2010-2015, hvorefter det er steget 1-2 meter.
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Køge Kommune har i området egen måler i boring 212.734, hvor grundvandsstanden måles kontinuerligt. Data herfra fremgår også af Figur 6. Boringen er beliggende ca. 250 meter sydvest for indvindingsboring 212.977 og 300 meter nordvest for indvindingsboring 212.1023. Her ses, at grundvandet er steget ca. 1 meter siden 2016 og den følger dermed udviklingen i indvindingsboringerne.
Stigningen siden 2015-2016 kan skyldes, at HOFOR over en længere årrække har neddroslet, for
derefter at stoppe helt med at pumpe grundvand op i Ejby Mose i 2017. De sidste års målinger viser,
at grundvandsstanden er stigende. Køge Kommune vurderer, at den udvikling sandsynligvis fortsætter, indtil effekten af den stoppede indvinding i Ejby Mose er slået fuldt igennem. Derudover forventes den fremtidige nedbør at stige pga. klimaforandringer og det også medvirke til øget grundvandsstand.
Lige øst for indvindingsboring 212.978 ved Harekær Mose har HOFOR en pejleboring 212.169, hvor
grundvandsstanden er blevet målt siden 1945, dvs. før den regionale indvinding til hovedstaden begyndte. Det ses, at grundvandsstanden falder ca. 6 meter indtil 1998, hvorefter den er steget ca. 3
meter. Ejby vandværk har pumpet på 212.798 siden 1993. Her ses et kraftigt fald i vandstanden,
men efter 2002 er grundvandsstanden steget ca. 2 meter.
Den tidligere tilladelse til indvinding til boring 212.978 indeholdte en grundig vurdering af den acceptable påvirkning af naturen bl.a. på baggrund af en langtidsprøvepumpning. Det resulterede i et tidligere vilkår hvor der kun måtte indvindes halvt så meget grundvand om sommeren i forhold til vinteren. Vilkåret er ikke videreført i denne tilladelse, da påvirkningen fra boringen til en sø syd for området dengang blev vurderet til at være ca. 25 cm pga. indvinding og grundvandsstanden i området er
steget 3 meter siden 1995. Der må dog max. oppumpes 112.500 m3 om året på boringen, hvilket
svarer til 45 % af den totale tilladte vandmængde og med vilkår om tilladt maximal sænkning.
Vurdering
Under efterlevelse af de opstillede vilkår og fordi indvindingen har foregået i mange år samt at HOFOR er stoppet med lokal indvinding i Ejby Mose, vurderer kommunen, at den ansøgte indvindingsmængde på 250.000 m3 pr. år ikke vil bevirke en væsentlig påvirkning af området vådområder.

6.2.5 Modelberegning af indvindingen
Staten har opstillet en stationær model af indvindingen og beregnet strømningsvejen for vandpartiklerne. I modellen blev indvindingsmængden til Ejby Vandværk sat til 300.000 m3/år jævnt fordelt på
alle 5 boringer. Strømningsmønsteret fra partikelbanerne i det primære magasin afgrænser derved
indvindingsoplandet. Det beregnede indvindingsopland for Ejby Vandværk udgør 5,8 km2 og det
fremgår af Figur 4. Transporttiden for vandet fra overfladen til boringerne varierer fra under 25 år til
over 200 år. I den aktuelle tilladelse søges der om tilladelse til max. 250.000 m3/år, hvilket betyder
at indvindingsoplandet reelt er lidt mindre. Men usikkerheden ved selve modellens udpegning af
indvindingsoplandet er betydelig, så figuren repræsenterer bedste bud.
Der er ingen målsatte vandløb i indvindingsoplandet, men vest for området udspringer Tranemosebækken, der har ukendt tilstand. Tranemosebækken leder vandet videre ned til Køge Å, der er klassificeret som værende i ringe økologisk tilstand på udløbsstedet.
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Vurdering
Køge Kommune vurderer, at realisering af den ansøgte oppumpning til Ejby Vandværk ikke vil bevirke en væsentlig ændring i grundvandsstanden i det primære og det sekundære grundvandsmagasin i
forhold til tidligere. Den vil heller ikke være årsag til en ændret vandføring i Tranemosebæk og dermed Køge Å eller de andre vandløb i kommunen.

6.2.6 Nærliggende vandindvindinger
Figur 4 viser indvindingsoplandet for Ejby Vandværk sammen med de øvrige beregnede indvindingsoplande i området. Det fremgår, at de ligger tæt eller overlapper hinanden. Størstedelen af Ejby
Vandværks indvindingsopland er også en del af oplandet til Køge Vands kildeplads ved Køge Å. Mod
øst grænser Ejbys opland op til oplandet til St. Salby kildeplads samt indvindingsoplandet til Vandværket Lyngen. Nord for Ejbys opland ligger kildepladsen til Hønske-Valore og Ladager vandværk
under Viby Dals vandværk.
De andre kildepladser har eller forventes at få følgende tilladelser:
Spanager Kildeplads (HOFOR):
450.000 m3/år
Vandværket Lyngen:
390.000 ”
Køge Vandværk ved Køge Å:
1.000.000 ”
Ladager:
11.000 ”
Hønske Valore:
40.000 ”
Der er 6 ejendomme i indvindingsoplandet, der har vandforsyning via egen boring.
Tidligere har (HOFOR) indvundet grundvand fra Ejby Mose. Her har oppumpningen indtil 2016 været
på ca. 500.000 m3/år, hvorefter den blev neddroslet til 190.000 m3 i 2017 og derefter lukket samme
år.
Vurdering
Ud fra modelberegningerne, ses det at indvindingsoplandet for Ejby Vandværk ligger i indvindingsoplandet til Køge Å’s kildeplads samt at det skærer dele af indvindingsoplandet til de nævnte vandværker. Køge Kommune vurderer, at den ansøgte indvindingsmængde kan hentes fra området uden at
den vil påvirke de andre indvindinger i området væsentlig.

6.3. Behandlingsanlægget
6.3.1 Generelt om forsyningsområdet
Ejby Vandværk er beliggende i den sydøstlige del af Ejby By på en større grund, hvorfra det sammen
med Højstrupgård Vandværk i syd forsyner et fælles område på 1745 husstande, 98 landbrug, 51
virksomheder, 4 industrier og samt 21 institutioner m.v.

6.3.2 Vandbehandlingen
Vandbehandlingen foregår ved kompressoriltning efterfulgt af enkeltfiltrering via 2 trykfilter i to parallelle lukkede enkeltfiltre med kvartssand. Efter filtreringen ledes det behandlede vand til 2 drikkevandstanke på henholdsvis 200 m3 og 1000 m3. Herfra pumpes vandet ud i ledningsnettet via 6
pumper. Se Figur 8.
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Figur 8. Principskitse for vandbehandling på Ejby Vandværk

De tekniske data for behandlingsanlægget er givet i Tabel 3.
Råvandskapacitet
Filterkapacitet
Udpumpningskapacitet
Tabel 3. Behandlingskapacitet

190 m3/t
150 m3/t
380 m3/t
for vandværket.

Herefter er værkets leveringskapacitet på døgn og time beregnet til hhv. 3220 m3/døgn og 273 m3/t.
Kravet til levering i 2021 er i vandforsyningsplanen angivet til hhv. 1122 m3/døgn og 93 m3/t.
Vandværket er ringforbundet med Bjæverskov, Nr. Dalby Kimmerslev, og Viby Dal vandværker.
Det kan konstateres, at vandværkets kapacitet er tilstrækkeligt til at dække det fremtidige behov
samt at nødforbindelser er med til at sikre en god forsyningssikkerhed.

6.3.3 Tilsyn
Køge Kommune har i perioden 2007-2014 foretaget et årligt teknisk tilsyn på Ejby Vandværk med
tilhørende boringer. Der er ved tilsynene kun blevet noteret mindre afvigelser på såvel vandværk
som boringerne. Tilsynsfrekvensen blev nedsat til hvert 2. år i 2014.
Vurdering
Køge Kommune har ved sidste tilsyn i 2017 vurderet, at vandværket er velholdt og den tekniske
tilstand meget god.
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6.3.4 Ansøgt vandmængde og oppumpning

Oppumpede grundvand Ejby Vandværk
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Figur 9. Blå: indvundne vandmængder. Rød: tilladt mængde
Som det fremgår af Figur 9 har indvindingsmængden for Ejby Vandværk fra år 2000 ligget på omkring 270.000 m3/år frem til 2013. Siden 2015 er der sket en yderligere reduktion til 230.000 m3/år.
Vandværket ønskede oprindeligt at få en tilladelse på 275.000 m3. I forbindelse med sagsbehandlingen, har Ejby Vandværk oplyst, at de ønsker at flytte en del af oppumpningen til underanlægget
Højstrupgård.
Køge Kommune tager udgangspunkt i en vurdering af behovet for indvinding i den gennemsnitlige
oppumpede vandmængde over de sidste 10 år plus 15 %. For Ejby Vandværk giver det 285.000
m3/år. For Højstrupgård bliver det en mængde på 43.000 m3/år. Her har der tidligere været en tilladelse på 160.000 m3/år.
Køge Kommune og vandværket har i foråret 2019 aftalt en fordeling af de ansøgte mængder på
250.000 m3 til Ejby Vandværk og 100.000 m3 til Højstrupgård.
Vurdering
Kommunen vurderer, at tilladelsen er fuldt tilstrækkeligt til at dække vandværkets fremtidige behov
og at det er i overensstemmelse med de seneste års indvinding. Det vil sandsynligvis øge forsyningssikkerheden at flytte noget af indvindingen til Højstrupgård, da den geologiske beskyttelse er bedre
her.

6.3.5 Drikkevandskvaliteten på vandværket
Der er i behold til drikkevandsbekendtgørelsen /3/, udtaget prøver af drikkevandet, når det forlader
vandværket og hos forbrugerne.
Vandet er kalkrigt med en hårdhedsgrad på 20-21 dH.
Der er en del prøver efter 2014 med for høje jernindhold– endda en enkelt prøve over 1 mg/l mod
grænseværdien for drikkevand på 0,2 mg/l. Der er ikke målt forhøjet jern efter januar 2017. Indholdet af mangan har også været forhøjet og over grænseværdien for drikkevand i 2015 og 2016.
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Nitritindholdet var lidt over grænseværdien for drikkevand i 2 prøver i 2015 og 2016, men i de sidste
2 prøver var grænseværdien overholdt. I perioderne 1998-2001 samt 2012-2016 har der været prøver med for højt indhold af ammonium og ammoniak.
Indholdet af klorid er lavt, men med stigende tendens. Før 2010 lå indholdet mellem 30-40 mg/l,
mens herefter det steget til mellem 40-60 mg/l. Indholdet af sulfat er faldet omkring 1990 fra omkring 80 mg/l til 40 mg/l.
Indholdet af organiske sporstoffer såsom nikkel eller arsen er ikke fundet over grænseværdien for
drikkevand.
Der er kun fundet ganske få prøver med miljøfremmede stoffer. I sept. 2007 er der fundet et indhold
af BAM(2,6-dichlorbenzamid) på 0,022 µg/l og i marts 2015 på detektionsgrænsen 0,01 µg/l, men
ikke siden. I foråret 2019 blev drikkevandet undersøgt for det betænkelige nedbrydningsprodukt
chlorothalonil-amidsulfonsyre – et nedbrydningsprodukt fra pesticider og det blev ikke fundet. I sept.
2019 er der fundet et indhold af pesticidet DMS på 0,04 µg/l, hvor grænseværdien er 0,1 µg/l. Der er
ikke fundet andre miljøfremmede stoffer i drikkevandet ved afgang vandværk eller på ledningsnettet
Overordnet set er vandkvaliteten i orden og det er positivt, at der ikke er fundet andre miljøfremmede stoffer i det omfattende analyseprogram også set i lyset af den ringe geologiske beskyttelse, der
er over to af boringerne.

6.3.6 Filterskyllevand
Filtrene skylles automatisk for hver 2.000 m3 vand. Filtrene skylles først med luft og returskylles
derefter med vand. Filterskyllevandet ledes til en bundfældningstank, indtil det ledes til regnvandskloak til Ejby Mose. Fældningstanken tømmes hvert andet eller tredje år.
Køge Kommune gav den 5. september 2018 en spildevandstilladelse til afledning af filterskyllevand til
regnvandskloak. Tilladelsen er givet på vilkår om bl.a. en årlig analyse af filterskyllevandet. Ligeledes
er der stillet krav til, hvad filterskyllevandet må indeholde samt krav til bortskaffelse af bundfaldet.
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6.4. Potentielle forureningskilder
Indenfor det beregnede indvindingsopland, findes der nogle mindre arealer, der er kortlagt som værende enten mistænkte for jordforurening (V1) eller der er fundet forurening(V24).
Ejbyvej 44, (nr. 267-00116). Det er Biofacgrunden, der består af 3 mindre områder, hvor der har
været mejeri og derefter fabrik til fremstilling af medicinalvarer. I både der dybe og det øvre grundvand er der fundet klorerede opløsningsmidler samt dieselolie. Derfor fik virksomheden et oprydningspåbud i 2005. I 2010 blev der iværksat en in-situ oprydning med tilsætning af oxidationsmiddel
og specielle bakteriestammer. Forureningen og effekten er løbende blevet målt via prøvetagning af
grundvandet. Ved sidste afrapportering i 2016 var rådgiverens konklusion5, at grundvandsforureningen i det primære magasin er aftagende og under kontrol samt at restforureningen i det primære
magasin er yderst begrænset. Efter krav fra Miljøstyrelsen måler Biofac dog fortsat indholdet af klorerede opløsningsmidler i det primære grundvandsmagasin. Biofacgrunden er beliggende ca. 480
meter VSV og dermed delvist opstrøms indvindingsboring 212.978.

Figur 10. Udviklingen i indhold af klorerede opløsningsmidler i to undersøgelsesboringer på Biofac
grunden. Den blå streg viser stopkriterier afgivet af Miljøstyrelsen.
Ejbyvej 37B - Autoværksted (267-00182). Her er der konstateret forurening med BTEX, MTBE samt
olie og benzin. Arealet befinder sig i en afstand på henholdsvis 430 meter til boring 212.1023 og 530
meter til 212.977 og det ligger nedstrøms for boringerne. Dermed forventes forureningen ikke at
blive trukket hen til boringerne.
Gemsevej 27A - Genbrug (nr. 259-20395). Forurening med tungmetaller. Afstanden er henholdsvis
450 og 350 meter nedstrøms indvindingsboringerne 212.1013 og 212.977. Der er ikke så mange
oplysninger om arealet og da tungmetaller sjældent er en stor trussel mod grundvandet, er det vurderingen, at forureningen ikke er en væsentlig trussel mod drikkevandet.
Ejbyvej 80 – Servicestation i perioden 1923-1973. Forurening med benzin. Det ser ud til at den forurening, der er på ejendommen, er ryddet op (den har været kortlagt tidligere). Tilbage er den del af
forureningen, som er konstateret under selve Ejbyvej. Området ligger i kort afstand til de nærmeste
indvindingsboringer med en afstand til boring 212.977 på kun 85 meter, 170 meter til 212.1013 og
310 meter til 212.1023.

4

Lov om forurenet jord. Lovbekendtgørelse nr. af 27/03/2017.

5

Biofac(2016): Ejbyvej 44, Køge. Monitering af stimuleret reduktiv deklorering. Cowi.
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På Grønningen 6 er der et mindre areal, hvor der er mistanke om forurening. Der har tidligere været
vognmandsforretning. Arealet er ikke undersøgt endnu.
Det er Region Sjælland, der prioritet de kortlagte grunde til undersøgelse og evt. oprydning. De kortlagte forureninger vil desuden blive inddraget i forbindelse med indsatsplanlægningen i området.
Arealanvendelse i det grundvandsdannede opland til de østlige boringer 212.978 og 212.1194 består
næsten udelukkende af landbrug. Umiddelbart syd for oplandet ligger en golfbane. I oplandet til de
vestlige boringer 212.977, 212.1013 og 212.1023 anvendes området overvejende til landbrug, men
det omfatter ligeledes Ejby skov og en stor del af Ejby by. I det nordvestligste hjørne af oplandet
findes et større gartneri.
Tre af boringerne er placeret i eller tæt ved bymæssig bebyggelse, mens de sidste to er placeret
uden for byen mod nordøst.
Vurdering
Der er væsentlige kilder til forurening af grundvandet i selve Ejby By og de tilgrænsende områder i
oplandet.
Arealanvendelsen i indvindingsoplandet består primært af dyrkede områder, hvilket kan eller har
medført udvaskning af miljøfremmede stoffer i form af pesticider. Derudover kan der ske udvaskning
af næringsstoffer såsom nitrat, sulfat, klorid m.v. I Ejby By er der konstateret arealer med jordforurening, som også er eller kan nedsive til grundvandet. Der er gennemført en succesfuld indsats mod
den tidligere største trussel af forurening på Biofac grunden. Her vurderer Køge Kommune, at en
væsentlig del af den oprindelige forurening er fjernet.
På grund af den ringe beskyttelse af grundvandsmagasinet og de kilder, der stadig er i området, skal
udviklingen i vandkvaliteten fortsat følges intensivt specielt med hensyn til klorerende opløsningsmidler, BTEX’er og pesticider.

6.5. Beskyttelseszoner
Om hver boring skal der være udlagt en 10 meter fysisk sikringszone med en radius på 10 meter.
Den fysiske sikringszone skal være markeret i terræn med hegn, beplantning eller lign.
Der skal ligeledes være udlagt en zone med en radius på 25 meter – den såkaldte dyrkningsfrie zone. I denne zone må der ikke dyrkes, anvendes pesticider eller gødskes.
Desuden har staten beregnet boringsnære beskyttelsesområder; BNBO omkring alle boringer til almen vandforsyning. I miljøbeskyttelsesloven er der allerede restriktioner på anvendelsen af pesticider i området. Fremadrettet kan der blive pålagt yderligere restriktioner.
Køge Kommune har i forbindelse med det årlige tilsyn med vandværkerne i 2017 gennemgået de
fysiske sikringszoner, der bør have en radius på 10 meter samt de dyrknings-, gødskningsfrie- og
pesticidfrie zoner med en radius på 25 meter for alle 5 indvindingsboringer.

Fysiske sikringszoner
”Boringerne står alle uden sikring i form af indhegning. 2 af boringerne 212.977 og
212.1013 står langs en sti i et parkområde og de kan formentlig ikke sikres med den generelle 10 meters fredningszone, uden at adgangsforholdene på stien forhindres. Men borinSide 24 / 40
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gerne bør sikres mod påkørsel og direkte kontakt. Ligeledes bør boringen 212.1194 sikres
med indhegning. Ved boring 212.1023 og 212.978 er den fysiske sikringszone etableret.
25 meter zone
212.977. Zonen er overholdt mod nord i skovområde. Arealet sydøst for boringen er privat6.
212.978. Zonen er kun delvist overholdt, idet der dyrkes i zonen på marken vest for boringen. Det er
aftalt, at vandværket tager kontakt til lodsejeren med henblik på en aftale om, at der fremover ikke
dyrkes i zonen, jf. tilsynsskemaet.6
212.1013. 25 meters zonen er overholdt. 6
212.1023. 25 meter zonen er ikke relevant, da arealet udelukkende omfatter private haver samt en
vej. 6
212.1194. 25 meter zonen er overholdt.

6

6

Tilsynsrapport 2012
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Figur 11. Beskyttelseszoner omkring boringerne. Massiv rød: fysisk sikringszone, Rød: dyrkningsfri
25 meter zone, Blå: boringsnær beskyttelseszone

6.5. Naturmæssige konsekvenser af indvindingen
Ansøgningen er vurderet efter Habitatbekendtgørelsen 7. Vurderingen ses i sin helhed i bilag 1.
Der er i det grundvandsdannende opland både beskyttede arealer efter §3 i Naturbeskyttelsesloven,
men ingen målsatte vandløb. Vest for området udspringer Tranemosebækken, der har ukendt tilstand. Tranemosebækken leder vandet videre ned til Køge Å, der er klassificeret som værende i ringe

7

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af
visse arter. Nr. 1595 af 06/12/2018
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økologisk tilstand på udløbsstedet. Køge Å er udpeget som Natura2000 område i henhold til habitatbekendtgørelsen.
Køge Kommune vurderer, at den nye indvindingstilladelse, på 250.000 m3/år, ikke vil medføre nogen
påvirkning af beskyttede naturtyper, habitatområder eller leve- og ynglesteder for bilag IV-arter.

6.7. Forhold til andre planer
I Køge Kommunes vandhandleplan8 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 Vandforsyningsplan9 befinder Ejby Vandværk sig i den bedste kategori med
hensyn til bygningerne, det tekniske anlæg og hygiejne. Ligeledes viser de beregnede leveringskapaciteter på døgn og time basis sat op mod det fremskrevne krav i 2021, at vandværket ikke forventes
at få kapacitetsproblemer.
Ifølge Råstofplan10 for Region Sjælland er der ikke udpeget råstofinteresseområder i indvindingsområdet til vandværket. Indvindingen forventes ikke at blive påvirket af råstofgravning i indenfor den
gældende råstofplans periode, men planen bliver revideret hvert 4. år dvs. næste gang i 2020, hvor
der kan ske ændringer i udpegningen af graveområder.
Køge Kommune vurdere, at den ønskede indvinding til drikkevand er i overensstemmelse med prioriteringen i vandhandleplanen, og at den ikke strider imod anden offentlig planlægning.

6.8. 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 en vandind-

8
9
10

Vandhandleplan, Køge Kommune 2015.
Vandforsyningsplan 2010-2021, Køge Kommune August 2010
Råstofplan for Region Sjælland 2016, Region Sjælland
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vindingstilladelse 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 VVMredegørelse.
Køge Kommune har den 30. oktober 2019 modtaget en VVM-anmeldelse fra Ejby Vandværk til brug
for kommunens VVM-screening.
Vurdering
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 grundvandet i området er af god kvalitet, men at magasinet generelt er
dårligt beskyttet af overlejrende dæklag. Arealanvendelsen i indvindingsoplandet består primært af
landbrugsdrift med bymæssig bebyggelse, samt mindre mose og søområder. Det vurderes at udvaskning fra landbrugsjord og bymæssig bebyggelsen kan medføre udvaskning af miljøfremmede
stoffer til grundvandet.
Samtidig vurderer kommunen, at vandføringen i Tranemosebækken og dermed også Køge Å ikke
bliver væsentlig påvirket af indvindingen og at den ansøgte mængde ikke vil påvirke andre vandforsyninger i området væsentlig.
Køge Kommune vurderer, at Ejby Vandværk fortsat bør følge udviklingen i drikkevandet, specielt
med hensyn til miljøfremmede stoffer samt nikkel og arsen.
Kommunen vurderer, at indvindingen kan fortsætte uden væsentlig negativ påvirkning af natur,
vandkvalitet og andre indvindinger.

Venlig hilsen

Niels Rolskov
Udvalgsformand

Bjarne B. Svendsen
Miljøchef
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Bilag 1. Naturvurdering til vandindvindingstilladelse
Baggrund
I forbindelse med behandling af ansøgning om fornyet vandindvindingstilladelse til Ejby
Vandværk, skal Køge Kommune foretage en vurdering af vandindvindingens påvirkning af
de beskyttede naturområder, habitatområder, levesteder for dyrearter beskyttet efter EU’s
naturbeskyttelsesdirektiver (bilag IV arter) samt påvirkning af vandføringer i de nærliggende vandløb. Konklusionen fra naturvurdering indgår i vurderingen og betingelserne for
vandindvindingstilladelsen.
400-600 meter vest for Ejby Vandværk har HOFOR (Hovedstadens Forsyningsselskab) indvundet vand på Ejby Kildeplads i Ejby Mose med et årligt gennemsnit på omkring 500.000
m3/år de sidste 10 år. Ejby Mose afvandes via et tilløb til Ejby Møllebæk og videre ned til
Køge Å. Indvindingen stoppede den 1. juni 2017 og derefter er der målt en vandstandsstigning på adskillige meter i pejleboring 212.318 beliggende i mosen se Figur 12. Det må
derfor forventes at hele området og især Ejby Mose bliver mere våd i de kommende år.

Figur 12. Vandstand i pejleboring i Ejby Mose

Den konkrete ansøgning
Den konkrete vurdering er udført med udgangspunkt i den ansøgte vandmængde svarende
til den tidligere indvindingssituation, da indvindingen de sidste 10 år har været 248.000
m3/år i gennemsnit og vandværket søger om en 30-årig tilladelse på 250.000 m3/år. Tidligere tilladelse fra 2000 var på 300.000 m3 årligt. Ansøgningsmængden svarer derfor til
den faktiske gennemsnitlige oppumpning i perioden 2009-2018.
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Figur 13. Oversigtskort med placering af §3 beskyttede naturtyper, samt placering af vandindvindingsboringerne.
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Figur 14. Kort med oversigt over naturregistreringer i oplandet til Ejby Vandværks indvindingsboringer. Med rødt er vist indvindingsoplandet i det primære magasin.
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§3-beskyttet natur
Som det fremgår af Figur 13 ligger der en del beskyttede natur specielt i form af mose og
søer omkring de 5 indvindingsboringer til Ejby Vandværk.
Boring 212.1023 ligger 500 meter nordøst for Ejby Mose samt nord for andre moseområder.
Boring 212.978 og 212.1013 ligger i det lave grønne areal parallelt med Dalbyvej mod
nord. Der ligger to beskyttede søer ca. 100 og 300 meter mod øst i forhold til boring
212.1013.
Boring 121.978 ligger vest for den beskyttede Harekær Mose ligesom der er 2 beskyttede
søer 220-250 meter mod sydøst i skovområdet.
Den sidste boring 212.1194 ligger 270 meter øst for en beskyttet sø.
Indenfor Ejby Vandværks indvindingsopland er der et § 3-område tæt på boring 212.978
jf. Figur 13. Til Roskilde Amts tidligere indvindingstilladelse fra 2000 blev der foretaget en
vurdering af indvindingens påvirkning af naturområderne i oplandet. Den nu ansøgte indvindingsmængde er lidt mindre end den, Roskilde Amt tidligere har givet indvindingstilladelse til. Samtidigt er grundvandsstanden i det primære magasin steget omkring 3 meter
som følge af, at HOFOR er holdt med at indvinde vand i Ejby Mose. Det er derfor vurderingen, at § 3-området indvindingsoplandet ikke vil blive truet af dræning med den nye tilladelse.

Natura 2000-områder
Naturbeskyttelsesloven/Habitatvurdering
Før der træffes afgørelse i sagen, skal der jf. habitatbekendtgørelsen [1] 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.
Nærmeste Habitatområde er H131 Køge Å, og den tætteste afstand er 1,4 km sydvest fra
nærmeste indvindingsboring 212.1023. Udpegningsgrundlaget er næringsrig sø (3150),
vandløb (3260), å-mudderbanke (3270, urtebræmme (6430), elle- og askeskov (91E0) og
pigsmerling (1149).
Indvindingsområdet ligger ca. 6 km vest for Habitatområde H130 Ølsemagle Strand og
Staunings Ø med udpegningsgrundlaget lagune (1150), strandeng (1330), forklit(2110),
grå/grøn klit (2130), tør hede (4030), surt overdrev (6230), vadeflade (1140) og bugt
(1160).
8 km mod sydøst ligger habitatområdet Tryggevælde Ådal, som er en å beskyttelse. Indvindingen vurderes ikke at påvirke dette habitatområde.

[1]

BEK nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt
beskyttelse af visse arter.
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Det er vurderingen, at H130 ligger langt fra indvindingsområdet, at afvandingen ikke har
nogen påvirkning så langt fra indvindingen, og at hydrologien er for afhængig af Køge bugt
til, at tilladelsen vil udgøre nogen væsentlig negativ påvirkning af dette habitatområde.
Tilsvarende vurderes sænkningstragten ved indvindingen af vand fra Ejby kildeplads at
være for langt fra Køge Å til, at det vil udgøre nogen væsentlig negativ påvirkning af dette
habitatområde.
Særligt beskyttelseskrævende arter (bilag IV-arter)
Der er ikke konkrete registreringer af bilag IV-arter indenfor Ejby Vandværks indvindingsopland. Padder er tilknyttet våde områder, og vurderingen af beskyttede vådområder er
gjort ovenfor under § 3-beskyttet natur. Eventuelle forekomster af flagermus vurderes ikke
at blive specielt påvirket af dræning, men de hydrologiske påvirkninger i området bliver i
det hele taget meget begrænsede. Det er derfor kommunens samlede vurdering, at eventuelle forekomster af bilag IV-arter i området ikke vil blive væsentligt negativt påvirket af
den indvinding, der bliver ansøgt om.

Figur 15.Oversigtskort med placering af Ejby Vandværk i forhold til Natura2000 områder.

Konklusion
Køge Kommune vurderer, at fornyelse af vandindvindingstilladelsen til Ejby Vandværk,
ikke vil medføre negativ påvirkning af beskyttede naturtyper, habitatområder eller leve- og
ynglesteder for bilag IV-arter.
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Bilag 2. VVM - Screening
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