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1. Tilladelsen
Klima- og Planudvalget i Køge Kommune har den 15. august 2019 besluttet at give
HOFOR Vand København A/S (HOFOR) tilladelse til indvinding af 1.700.000 m3 grundvand
årligt på Slimminge kildeplads.
Tilladelsen meddeles for en periode på 30 år. Tilladelsen gives efter § 20 i
Vandforsyningsloven /1/ på nærmere anførte vilkår. Tilladelsen erstatter tidligere
meddelte tilladelser. Da der i forbindelse med denne tilladelse ikke er tale om bygge-og
anlægsarbejde, kan tilladelsen udnyttes med det samme.
Vilkårene for tilladelsen kan ændres i skærpende retning inden tilladelsens udløb, hvis
tilpasningen af indvindingens omfang eller art til nye miljømål i henhold til Miljømålsloven
nødvendiggør dette.
De til enhver tid gældende indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse og
vandområdeplaner, forpligter HOFOR til at medvirke til at grundvandsressourcen
beskyttes og at vandindvindingen kan ske med en acceptabel påvirkning af omgivelserne.
HOFORs samlede vandindvinding er omfattet af punkt 11 (grundvandsindvinding over 10
mio. m3 om året) i bilag 1 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM) /5/ og er således omfattet af VVM-pligt.
Dette medfører, at der er foretaget en VVM-redegørelse for HOFORs samlede
vandindvinding. I april 2015 meddelte Naturstyrelsen VVM-tilladelse til HOFORs regionale
vandindvinding, som angivet i kommuneplantillæg for de berørte kommuner, heriblandt
Køge Kommune.

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/

Vandforsyningsloven: Bekendtgørelse af lov om vandforsyning mv., lovbek. nr. 118
af 22. februar 2018.
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. 524 af 01. maj 2019.
Vandindvindingsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om vandindvinding og
vandforsyning, bek. nr. 470 af 26. april 2019.
VVM bekendtgørelsen: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM), bek. nr. 1225 af 25. oktober 2018.
Naturbeskyttelsesloven: Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, lovbek. nr. 240
af 13. marts 2019.
Habitatbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om udpegning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, bek. nr.
1595 af 6. december 2018.
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/8/

Jordforureningsloven: Bekendtgørelse af lov om forurenet jord, lovbek. nr. 282 af
27. marts 2017.
/9/ Miljøbeskyttelsesloven: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbek. nr. 681
af 2. juli 2019.
/10/ Cirkulære nr. 64 om vandindvinding og vandforsyning af 28. februar 1980.
/11/ Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg, bek. 132 af 8.
februar 2013.
/12/ Spildevandsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter
Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, bek. nr. 1469 af 12. december 2017.

1.2 Vilkår
1.2.1 Indvinding
1. Tilladelsen er gældende til d. 15. august 2049.
2. Der må samlet indvindes 1.700.000 m³ grundvand årligt.
3. Indvindingen skal tilrettelægges således, at udsving i grundvandsspejlet
minimeres. Dermed skal indvindingen fordeles jævnt over døgnet og på alle aktive
boringer.
4. Indvindingen foregår fra følgende boringer samt eventuelle fremtidige boringer:
DGU
DGU
DGU
DGU

nr.
nr.
nr.
nr.

212.
212.
212.
212.

1349,
1389,
1678,
1734,

beliggende
beliggende
beliggende
beliggende

på
på
på
på

matr.
matr.
matr.
matr.

nr.
nr.
nr.
nr.

16
16
16
16

Kulerup
Kulerup
Kulerup
Kulerup

By,
By,
By,
By,

Bjæverskov
Bjæverskov
Bjæverskov
Bjæverskov

5. Vandspejlet i de enkelte boringer må maksimalt sænkes til 2 meter over toppen af
det primære grundvandsmagasin, hvorfra der indvindes vand, således at
sænkningen af vandspejlet ikke skaber frie magasinforhold i det primære
magasin. I boringer, hvor gruskastningen i boringen står højere end toppen af det
primære magasin regnes med toppen af gruskastningen. Der må ikke sænkes til
under følgende koter:

Boring (DGU nr.)
212. 1349
212. 1389
212. 1678
212.1734

Maksimal afsænkningskote i boringen (meter
DVR90)
15,3
16,4
15,7
19,5*

*dokumenteret ved vandspejlsmåling i pejleboring DGU nr. 212.594, hvor maksimal
afsænkningskote er 20,5 m.

Ved den horisontale boring, DGU nr. 212.1734, benyttes DGU nr. 212.594 som
pejleboring. DGU nr. 212.594 er placeret 35 meter fra den sydligste del af filteret i
den horisontale boring og skal repræsenterer den lokale afsænkning i den
horisontale boring.
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For at kunne dokumentere at vilkåret om maksimal afsænkning er overholdt, skal
vandspejlet i indvindingsboringerne løbende overvåges af kildepladsens SRO
anlæg. Minimum 6 vandspejlsmålinger indberettes årligt, på samme tidspunkt
hvert år, fx hver 2. måned. Pejlingerne foretages i driftssituation, hvor pumperne
som minimum har kørt i 1 time før målingen udføres. Dokumentationen
fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 1. februar det følgende år.
Den horisontale indvindingsboring, DGU nr. 212.1734, er ikke omfattet af
kildepladsens SRO anlæg. Den maksimale afsænkning kontrolleres i DGU nr.
212.594 og vandspejlsmålinger indberettes som for de øvrige indvindingsboringer.
Skulle DGU nr. 212.1734 blive inkluderet i kildepladsens SRO anlæg, kan
dokumentationen af overholdes af maksimal afsænkningskote i DGU nr. 212.594,
revurderes.
6. Der skal indgås en neddroslingsaftale mellem HOFOR og Køge Kommune.
Neddroslingsaftalen omhandler en reduktion af den samlede indvindingsmængde
fra 3,45 mio. m3/år til 2,9 mio. m3/år på kildepladserne Svenstrup, Kimmerslev og
Slimminge regnet som et gennemsnit af indvindingen i perioden 2005-2016.
Neddroslingsaftalen kan kun ændres eller ophæves efter forudgående aftale
mellem aftalens parter. Neddroslingsaftalen fremgår af bilag A.
7. Indvindingen må ikke medføre, at grundvandsspejlet er permanent faldende over
enhver 5-årig periode, dokumenteret via beregninger af løbende gennemsnit over
perioden eller ved vurdering af en grafisk visning. Udviklingen i grundvandsspejlet
for relevante pejleboringer, afrapporteres i forbindelse med afrapporteringen hver
3. år – jf. vilkår 17. Hvis der forekommer et permanent faldende grundvandsspejl,
skal HOFOR fremsende forslag til afhjælpende tiltag til tilsynsmyndigheden.

1.2.2 Anlæg
8. Boringerne og råvandsstationerne skal være indrettet i overensstemmelse med
kravene i boringsbekendtgørelsen /2/. Der skal, på hver boring, være installeret
prøvehane til udtagning af råvandsprøver fra boringen. Ligeledes skal hver boring
være udstyret med en pejlestuds til manuelle pejlinger af grundvandsstanden.
9. Hver boring skal være forsynet med angivelse af borearkivnr. (DGU nr.).
Pejlepunktet skal være tydeligt markeret og indmålt.
10. Hver boring skal være forsynet med vandmåler.
11. Indvindingsboringerne skal være aflåst. Køge Kommune henstiller til at boringerne
er udstyret med alarm, som sikring mod utilsigtet indtrængen.
12. For ledninger over privat ejendom og fredningsbælter skal der være tinglyst ret til
uforstyrret beliggenhed og adgang til eftersyn og vedligeholdelse.

1.2.3 Overvågning af grundvandsressourcen
13. Råvandskvaliteten skal kontrolleres efter retningslinjerne i bilag 8 fra
Drikkevandsbekendtgørelsen /3/ og overvåges i henhold til et kontrolprogram
godkendt af tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden forbeholder sig ret til at
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foretage ændringer i kontrolprogrammet efter forudgående orientering af HOFOR.
Praksis vedrørende kontrol af drikkevandskvaliteten er beskrevet i en
samarbejdsaftale af 3. september 2013 mellem aftagerkommunerne til HOFOR.
Samarbejdsaftalen skal være i overensstemmelse med til en hver tid gældende
lovgivning. Samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag B.
14. Analyseresultaterne for råvandskvaliteten, skal indberettes til Jupiter databasen,
jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse /3/.
15. Som en del af egenkontrollen skal HOFOR registrere de oppumpede vandmængder
for minimum hver måned. Resultaterne for de årlige oppumpede vandmængder
skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 1. februar det følgende år på den af
kommunen anviste måde.
16. Vandstanden i det primære magasin i oplandet til Værket ved Regnemark samt på
kildepladserne skal som en del af egenkontrollen pejles i henhold til et
pejleprogram, vedlagt som bilag C. Pejleprogrammet kan i samråd med
tilsynsmyndigheden revideres efter behov og efterfølgende godkendes af
tilsynsmyndigheden. Egenkontrollen skal omfatte mindst 6 pejlinger årligt
(manuelle eller logger aflæsning), på samme tidspunkt hvert år, fx hver 2. måned.
HOFOR skal løbende, og mindst en gang årligt, indberette pejlingerne til
Jupiterdatabasen.
17. HOFOR skal dokumentere den samlede overvågning af vandkvalitet,
vandmængder og vandstandspejlinger i en statusrapport hvert 3. år, senest d. 1.
maj året efter der er taget boringskontroller på kildepladsens boringer. Første
afrapportering bliver således i 2022. Statusrapporten skal indeholde tidsserier for
relevante overvågningsparametre samt en vurdering af disse i forhold til en
bæredygtig udnyttelse af grundvandsressourcen. HOFOR skal fremsende
statusrapporter til tilsynsmyndigheden.

1.2.4 Overvågning af vandløb
18. Det påhviler HOFOR, at sikre medianminimumsvandføringen ved følgende
vandløbsstationer i Køge Å, jf. VVM tilladelsen1. Der stilles krav til
medianminimumsvandføring i Vandplanen for planperioden 2009-2015 for
vanddistrikt II Sjælland, Køge Bugt:

Stationsnummer

Stedbetegnelse

58.09

Køge Å. Regnemark
Vandværk
Køge Å, Lellinge
dambrug

58.07

Vandføringskrav Startkriterie
for
udledning
31 l/s
50 l/s

Stopkriterie
for udledning
130 l/s

38 l/s

Medianminimumsvandføringen i de i vilkår 18 nævnte vandløbsstationer sikres ved
overførsel af vand fra Haraldsted Sø til Slimminge Å, inden tilløbet til Køge Å samt
i Køge Å ved Værket ved Regnemark. Ligeledes regulerer HOFOR stemmeværket
1

VVM-tilladelse for HOFOR Vand København A/S’s regionale vandindvinding, Naturstyrelsen, april 2015
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ved Kimmerslev Sø i sommerperioden. Dermed sikres vandføringen i Kimmerslev
Møllebæk og med udløb i Køge Å, bidrager udledningen fra Kimmerslev Sø også til
den samlede målopfyldelse i Køge Å.
19. HOFOR skal overvåge og kompensere med vand til Køge Å i henhold til et
overvågningsprogram godkendt af tilsynsmyndigheden, jf. bilag D.
Overvågningen og indsatserne evalueres i en treårig cyklus og kan ved disse
evalueringer ændres efter dialog mellem HOFOR og tilsynsmyndigheden. En
eventuel ændring af overvågningsprogrammet skal godkendes af
tilsynsmyndigheden.
1.2.5 Beskyttelse af boringer og grundvandsressourcen
20. Omkring hver indvindingsboring skal der være en fysisk sikringszone i en radius
på mindst 10 meter fra boringen. I sikringszonen skal boringen sikres mod
påkørsel eller andet fysisk påvirkning af boringen. Ligeledes må der ikke dyrkes,
gødskes eller anvendes pesticider eller på anden måde være fare for forurening af
grundvandet, jf. Miljøbeskyttelsesloven § 24 /9/.
21. Miljøministeriet har i 2016 beregnet og afgrænset boringsnære
beskyttelsesområder omkring vandforsyningens indvindingsboringer.
Tilsynsmyndigheden kan for hvert boringsnært beskyttelsesområde træffe
afgørelse om påbud eller forbud i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 24/9/, for
at undgå fare for forurening af grundvandet.
22. Tilsynsmyndigheden kan til ethvert tidspunkt håndhæve, at der ikke må ske
nedsivning af spildevand indenfor en radius af 300 m fra indvindingsboringer,
hvorfra der indvindes vand af drikkevandskvalitet, jf. §37, stk. 8 i
spildevandsbekendtgørelsen /12/.
23. Overtrædelse af de stillede vilkår kan medføre, at vandindvindingstilladelsen
tilbagekaldes uden erstatning. Jævnfør Vandforsyningslovens § 34/1/.

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 i Naturbeskyttelsesloven /6/ mv.
under anlæggets udførelse og drift. Erstatningsspørgsmål afgøres af
taksationsmyndighederne.

3. Klagevejledning
Afgørelser efter § 20 i Vandforsyningsloven kan påklages jf. § 75 i Vandforsyningsloven
/1/. Jf. Vandforsyningslovens § 80 kan kommunens afgørelse påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, visse organisationer
samt enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.
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Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber
på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Klage sker via Nævnenes hus, som du finder her www.naevneneshus.dk.
Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse. En
klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. En klage
oprettet gennem klageportalen pålægges et gebyr.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Begrundet anmodning om
at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal sendes til tilsynsmyndigheden, der har
truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender anmodningen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt en anmodning kan
imødekommes. Spørgsmål, der kan prøves af taksationsmyndighederne, kan ikke
indbringes for domstolene, før overtaksationskommissionens afgørelse foreligger.

4. Underretning om afgørelse
Dansk Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Dansk Naturfredningsforening, Køge afd. dnkoege-sager@dn.dk
Region Sjælland, naturmiljo@regionsjaelland.dk
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed, seost@sst.dk
Københavns Kommune, vand@tmf.kk.dk
Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
KLAR, klar@klarforsyning.dk
Sportsfiskerforbundet, post@sportsfiskerforbundet.dk
Slimminge Vandværk, post@slimmingevand.dk
Afgørelsen bliver offentliggjort på Køge Kommunes hjemmeside.

5. Oplysninger i sagen
Slimminge kildeplads udgør 1 af 11 kildepladser, som indvinder grundvand til Værket ved
Regnemark. Værket ved Regnemark er beliggende i Køge Kommune, med kildepladser i
Ringsted Kommune og Køge Kommune. Værket ved Regnemark er ét af HOFORs syv
regionale vandværker og herfra produceres drikkevand til Københavns Kommune og
omegnskommuner.

5.1 Tidligere tilladelser
HOFOR (tidligere KE Vand A/S) har tidligere haft en vandindvindingstilladelse for Værket
ved Regnemark på 16 mio. m3 grundvand 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 ad flere omgange. Den
kommunale vandhandleplan blev vedtaget i Køge Kommune d. 13. august 2015, hvilket
resulterede i, at vandindvindingstilladelsen udløb d. 13. august 2016.
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5.2 Ansøgningen
HOFOR har den 26. oktober 2006 ansøgt om fornyet tilladelse til indvinding af grundvand
for Slimminge Kildeplads. Der ansøges om en årlig indvinding på 1.700.000 m3
grundvand. Slimminge kildeplads blev etableret i 1964. Kildepladsen blev renoveret og
taget i brug i 2015 med 3 nye vertikale indvindingsboringer med dykpumper samt en
horisontal boring.

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.

5.4 Partshøring
Et udkast til vandindvindingstilladelsen har været sendt til udtalelse hos HOFOR og
Ringsted Kommune. Ligeledes har udkastet været til udtalelse hos Slimminge Vandværk,
da det lokale vandværk indvinder vand i samme område som Slimminge Kildeplads.
Udkastet har været i partshøring i perioden fra d. 25. april 2018 til d. 18. maj 2018.
I partshøringen blev kommunen opmærksom på, at udpumpningsanlæggene indenfor
HOFORS kildepladsers indvindingsoplande i Køge Kommune, krævede afklaring omkring
den fremadrettet drift. Derfor valgte kommunen at sætte arbejdet med
vandindvindingstilladelsen i bero, til det var afklaring omkring udpumpningsanlæggene.
De indkomne udtalelser til udkastet til vandindvindingstilladelsen blev efterfølgende
behandlet. De udtalelser som kunne imødekommes blev indarbejdet i det reviderede
udkast til vandindvindingstilladelsen og øvrige udtalelser er begrundet hvorfor de ikke
kan indgå.
Da udkastet til vandindvindingstilladelsen blev ændret, sendtes revideret udkast igen i
partshøring i perioden 13. juni – 4. juli 2019. De indkomne udtalelser til det reviderede
udkast til vandindvindingstilladelsen blev efterfølgende behandlet. De udtalelser som
kunne imødekommes, er indarbejdet i den endelige vandindvindingstilladelse.

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

6.1. Anlæg
6.1.1 Indvindingsanlæg
Grundvandet på Slimminge kildeplads indvindes fra 4 indvindingsboringer udført som
råvandsstationer. Den ene boring er udført som en horisontal boring (DGU nr. 212.1734),
med en filterlængde på ca. 120 m. Kildepladsen styres via SRO anlæg, hvor bl.a.
vandstanden i indvindingsboringerne følges. Den horisontale boring er dog ikke inkluderet
i kildepladsens SRO anlæg. Derfor stilles der vilkår om at pejleboring DGU nr. 212.594
inkluderes til at præsentere vandstanden i den horisontale boring. Pejleboringen DGU nr.
212.594 er placeret 35 meter fra den sydligste del af filteret i den horisontale boring.
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6.1.2 Vandbehandlingen
Vandet fra Slimminge kildeplads behandles på værket ved Regnemark, der ligger i Køge
Kommune. Vandbehandlingen omfatter iltning på iltningstrappe med reaktionsbassin.
Herfra ledes vandet til forfiltre med stenmateriale og opadgående vandstrøm og videre til
efterfiltre med kvartssand og nedadgående vandstrøm. Efter vandbehandlingen ledes
vandet til rentvandsbeholderen, hvorfra det pumpes ud til forbrugerne via en 38 km lang
1200 mm bonnaledning (jernbetonledning). Rentvandsbeholderen har et volumen på
12.000 m3. Udpumpningen varetages af fire rentvandspumper, der ved samtidig drift
hver kan levere en kapacitet på 1.150 m3/t.
6.1.3 Tilsyn
Køge kommune er tilsynsmyndighed for HOFORs kildepladser i Køge Kommune. Der er
indgået en samarbejdsaftale (Bilag B) mellem Københavns Kommune og alle indvindingsog aftagerkommuner til HOFOR. Gennem denne aftale har Københavns kommune påtaget
sig at være tilsynsførende myndighed på alle HOFORs vandværker og tilhørende
kildepladser. Københavns Kommune gennemfører derfor tilsyn på boringerne på
Slimminge Kildeplads. Køge Kommune inviteres med på tilsyn.
6.1.4 Indvundne vandmængder
Udviklingen i indvindingen på kildepladsen fremgår af Figur 6.1. Data før 1985 er ikke
tilgængelige i Jupiter.
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2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0
1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

Figur 6.1 Udvikling i indvindingen på Slimminge Kildeplads

6.1.5 Filterskyllevand
Forfiltre renses ved luftgennemblæsning efterfulgt af hurtig tømning. Efterfiltre
returskylles med vand. Forfiltrene skylles automatisk, mens efterfiltrene skylles manuelt.
Filterskyllevandet ledes til et åbent kanalanlæg, hvor slammet bundfældes. Det
overskydende filterslam afhentes og genanvendes andetsteds og vandet ledes til Køge Å.
Tilladelser omkring håndtering af filterskyllevand er ikke omfattet af nærværende
tilladelse.
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6.1.6 Samlet vurdering af afsnit 6.1
Køge Kommune vurderer, at overvågningen af grundvandsstanden i de 3 vertikale
indvindingsboringer + i pejleboring 212.594, sikrer at indvindingen ikke forårsager
afsænkning af vandspejlet til under kalkoverfladen. Overvågningen foregår via
kildepladsens SRO anlæg. Til kontrol af dette er der stillet vilkår om regelmæssig pejling
eller aflæsning af SRO anlæg i boringerne indberettes. Den horisontale indvindingsboring,
DGU nr. 212.1734, er ikke omfattet af kildepladsens SRO anlæg. Den maksimale
afsænkning kontrolleres i DGU nr. 212.594 og vandspejlsmålinger indberettes som for de
øvrige indvindingsboringer. Skulle DGU nr. 212.1734 blive inkluderet i kildepladsens SRO
anlæg, kan dokumentationen af overholdes af maksimal afsænkningskote i DGU nr.
212.594, revurderes jf. vilkår 5.
Køge Kommune vurderer, at vandbehandlingsanlægget er i en tilfredsstillende
vedligeholdelsesstand og har en tilstrækkelig behandlingskapacitet i forhold til at kunne
behandle den ansøgte vandindvinding.

6.2. Geologi og hydrogeologi
6.2.1 Modelberegning af indvindingen
Indvindingsoplandet er den del af grundvandsmagasinet, inden for hvilket der strømmer
grundvand hen mod indvindingsboringerne. Indvindingen på Slimminge Kildeplads
påvirker i samspil med indvindingen på Regnemarks øvrige kildepladser et større areal.
Det samlede indvindingsopland for Regnemark Vandværk fremgår af Figur 6.2. Det viste
indvindingsopland er den modellerede udbredelse ved den faktiske indvinding i perioden
1994 – 20052.
Der foreligger ikke særskilt beregnede indvindingsoplande for hver enkelt kildeplads i
VVM-materialet. Derfor anvendes beregnede indvindingsoplande fra statens
grundvandskortlægning fra 20183. I grundvandskortlægningen er der beregnet et
indvindingsopland per kildeplads. I de følgende afsnit beskrives den regionale geologi
indenfor indvindingsoplandet til Værket ved Regnemark samt geologien indenfor det
beregnede indvindingsopland og kildepladsnært.

2

Screeningsundersøgelse og vandbalanceopgørelse for KE's indvindingsområde, GEUS rapport 2008/81.

3

Data og resultat i Køge Kommune, Miljøstyrelsen d. 24.10.2018
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Figur 6.2 Modelleret udbredelse af det samlede indvindingsopland tilhørende Regnemark Vandværk.

6.2.2 Den regionale geologi i indvindingsoplandet til Værket ved Regnemark
De dybeste prækvartære aflejringer i indvindingsområdet udgøres af Skrivekridt. Herover
er Danienkalk og de øverste prækvartære aflejringer består af Lellinge Grønsandskalk
samt Kerteminde Mergel.
Prækvartæroverfladen udgøres i den nordlige del af indvindingsområdet af Kerteminde
Mergel, mens den i den midterste del af området overvejende består af Lellinge
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Grønsandskalk. I den sydligste del udgøres prækvartæroverfladen af højtliggende
Danienkalk. Prækvartæroverfladens beliggenhed varierer i området generelt fra kote 0 til
+30. Lokalt gennemskæres prækvartæroverfladen af begravede dale, der oprindeligt er
dannet i de gamle landskaber og efterfølgende opfyldt af yngre aflejringer. Bunden af
disse dale varierer meget, men kan lokalt gå ned til kote -60.
De kvartære aflejringer i området består hovedsageligt af moræneler. I moræneleret
findes dog spredte forekomster af smeltevandssand af varierende tykkelse. De største
mængder af smeltevandssand ses i forbindelse med Køge Ådal.
Lerdæklaget over kalkmagasinet, dvs. den samlede lertykkelse over kalken, varierer
mellem 0 og 60 meter inden for indvindingsområdet. I området syd for Køge Å er
lerdæklaget generelt relativt tyndt (0 – 20 meter), mens der i den nordligste del af
området ses lertykkelser på 15 – 60 meter.
Kalkmagasinet fremtræder således geologisk velbeskyttet nord for Køge Å, mens
magasinet må betegnes som geologisk sårbart i Køge Ådal og i området syd for Køge Å.
Grundvandskortlægningen har vist, at kalkmagasinet i store dele af indvindingsområdet
har nogen nitratsårbarhed, bl.a. på grund af begrænset dæklagstykkelse. I mindre, lokale
områder er der stor nitratsårbarhed. Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) er
udpeget på de steder, hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til
magasinet (se Figur 6.3).

Figur 6.3 Placering af indvindingsboringer, nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og
boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).
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6.2.3 Geologien i indvindingsoplandet og på kildepladsen
Slimminge Kildeplads indvinder grundvand fra 4 boringer, hvoraf den ene er en horisontal
boring med et 120 meter vandret filter. Alle boringerne er beliggende i ådalen langs
Slimminge Å. Terrænet på kildepladsen varierer fra kote +24 til +26. Boringerne på
Slimminge Kildeplads indvinder alle fra kalken.
På figur 6.4 ses det beregnede indvindingsopland til Slimminge kildeplads fra
grundvandskortlægningen4, samt det grundvandsdannende opland og profillinje. På figur
6.5 ses et geologisk profil igennem indvindingsoplandet til Slimminge kildeplads.

Figur 6.4 Indvindingsopland til Slimminge kildeplads. De farvede prikker viser grundvandsdannende
oplande. Den stiplede linje viser placering af oplandsprofil, som ses på figure 6.5. Svagt grønne
områder viser, hvor der er skov og lysegrå viser bebyggede områder.

4

Data og resultat i Køge Kommune, Miljøstyrelsen d. 24.10.2018
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Figur 6.5 Oplandsprofil til Slimminge kildeplads. Moræneler er brun, Sand1 er gul, Sand2 er orange,
sand3 er lyserød, Kertemindemergel er lilla, Grønsandskalk er grøn og Danienkalk er blå.

Prækvartæroverfladen ligger i kote +10 til +20 i indvindingsoplandet til Slimminge
kildeplads. Prækvartæroverfladen udgøres af Lellinge Grønsandskalk.
På kildepladsniveau ligger prækvartæroverfladen i kote +12 til +16, svarende til 10 – 13
m.u.t. Alle indvindingsboringerne er filtersat i Grønsandskalken. Grønsandskalken
vurderes at have en mægtighed på omkring 25 m på kildepladsen. Dette er dog baseret
på kun én boringsbeskrivelse, idet kun en enkelt boring når ned til Danienkalk.
Den kvartære lagserie på Slimminge Kildeplads består af vekslende lag af ler
(hovedsageligt moræneler) og sand. I de fleste af boringerne nord for motorvejen
optræder et tyndt lag af smeltevandssand, der varierer i tykkelse fra 1,8 m til 2,9 m. I
den nordlige ende af kildepladsen ligger sandlaget over morænelerlaget, mens det i
kildepladsens centrale del ligger under morænelerlaget, i direkte hydraulisk kontakt med
kalken. Den samlede lerlagstykkelse varierer på kildepladsen fra 9 til 10,5 m, med
undtagelse af den sydlige ende af den horisontale boring, hvor den samlede tykkelse af
moræneleret kun er 5 m.

6.3 Vandkvalitet
6.3.1 Vandkvaliteten på vandværket
Værket ved Regnemark behandler råvand indvundet fra i alt 11 kildepladser. Rentvandskvaliteten er således et resultat af indvinding på flere kildepladser og ikke kun af
behandlingen af vandet fra Slimminge Kildeplads.
Der er i 2017 gennemført et omfattende analyseprogram på vandværket. Rentvandets
indhold af jern, mangan og ammonium, som generelt er udtryk for, om
vandbehandlingen fungerer tilfredsstillende, overholder alle kvalitetskravene, og der er
ingen bakteriologiske problemer. Rentvandet har et indhold af anioniske detergenter på
15 μg/l (grænseværdi 100 μg/l). Der er ikke påvist øvrige organiske mikroforureninger
eller pesticider i rentvandet i 2017.
Der er gennem en årrække, senest i 2012, påvist BAM i rentvandet. Der er i de
registrerede tilfælde tale om koncentrationer under grænseværdien. Derudover er der
tidligere gjort enkelte fund af en række andre pesticider og nedbrydningsprodukter i
koncentrationer lige over detektionsgrænsen: AMPA, hexazinon, hydroxyatrazin,
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hydroxyterbutylazin, mechlorprop og 2,4-D. Der er ligeledes påvist spor af en række
organiske mikroforureninger: Chloroform, DEHP, dibuthylphthalat, diethylphthalat,
dimethylphthalat, ethylbenzen, phenol, tetrachlormethan, trichlorethylen. Med undtagelse
af chloroform, der frem til 2005 blev fundet i koncentrationer op til 12 ug/l, er der tale
om enkeltstående fund i koncentrationer under grænseværdien. Siden 2012 er der,
udover detergenter, ikke påvist miljøfremmede stoffer i rentvandet.
6.3.2 Vandkvaliteten i magasinet
Der udtages boringskontroller hver 3. år på alle kildepladsens indvindingsboringer, jf.
drikkevandsbekendtgørelsen /3/.
Klorid, sulfat og nitrat
Vandet fra boringerne på Slimminge Kildeplads kan klassificeres som svagt reduceret
med et moderat sulfat- og kloridindhold.
Idet den nyrenoverede kildeplads kun har været i drift siden 2015, stammer de
afrapporterede samlevandsanalyser fra kildepladsen i sin tidligere udformning, dvs. med
9 til 12 boringer i drift5. Samlevandet fra kildepladsen har, i perioden 1997 – 2015, haft
et nogenlunde stabilt indhold af sulfat, med koncentrationer i intervallet 60 – 75 mg/l.
Kloridindholdet har været faldende siden 1998, dog med et par udsving i hhv. 2007 og
2011. Siden 2012 har kloridmålingerne ligget under 79 mg/l i samlevandet.
Nitratindholdet har igennem hele moniteringsperioden ligget under 1 mg/l.
På figur 6.4 og Figur 6.5 er udviklingen i hhv. klorid- og sulfatindholdet vist for hver af
kildepladsens nuværende 4 boringer. For de to nordligste boringer (DGU nr. 212.1349 og
212.1389) ses et forholdsvis højt kloridindhold. Ved idriftsættelsen af kildepladsen i 2015,
ses ligeledes en stigning i kloridindholdet for de to nordligste boringer. Kloridindholdet i
de to sydligste boringer (DGU nr. 1678 og 212.1734) udviser en svagt faldende tendens.
Analyseresultater tilbage fra 1961 (ved opstart af kildepladsen) viser et kloridindhold på
under 30 mg/l.
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Figur 6.4: Udviklingen i kloridkoncentrationen i kildepladsens nuværende boringer.
5

Vandkvalitetsudvikling på Slimminge kildeplads, HOFOR januar 2016.
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For sulfatindholdet ses nogenlunde samme tendens som for kloridindholdet. For både
klorid- og sulfatindholdet gælder, at de højeste koncentrationer findes i kildepladsens
nordligste del, og de laveste findes i den sydligste del.
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Figur 6.5: Udviklingen i sulfatkoncentrationen i kildepladsens nuværende boringer.

Miljøfremmede stoffer
Der er i 2008 fundet spor af 4-CPP i samlevandet, men dette er ikke genfundet siden6. I
samlevandet er der i 2018 fundet dimethachlor ESA under grænseværdien. I 2011 er der
i en enkelt boring påvist dichlorprop. Der er ligeledes i tre forskellige boringer flere år
fundet BAM og hexazinon i koncentrationer tæt på detektionsgrænsen. I 2018 er der
gjort fund af N,N-dimethylsulfamid (DMS), 1,2,4-triazol og dimethachlor ESA under
grænseværdierne. I boring DGU nr. 212.1389 er N,N-dimethylsulfamid (DMS) fundet lige
over grænseværdien.
6.3.3 Samlet vurdering af afsnit 6.3
Køge Kommune vurderer, at vandkvaliteten i grundvandsmagasinet i området er af god
kvalitet. Indholdet af pesticider skal dog følges nøje, da området er sårbart og der er
konstateret pesticider. Ligeledes skal kloridindholdet følges nøje på boringsniveau, så
eventuel overudnyttelse undgås.

6.4. Nærliggende vandindvindinger
HOFORs kildepladser ved Svenstrup og Kimmerslev indvinder grundvand i nærheden af
Slimminge kildeplads. Disse vandindvindinger indgår som forudsætninger i
modelberegningerne af det samlede indvindingsopland for Regnemark vandværk (se figur
6.2), der ligger til grund for VVM-redegørelsen.

6

Teknisk baggrundsnotat til VVM for HOFORs regionale vandindvinding – Eksisterende forhold for Værket

ved Regnemark, maj 2013.
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Udover HOFORs egne kildepladser, er Slimminge Vandværks to boringer (hvoraf kun den
ene er aktiv) placeret tæt på Slimminge Kildeplads.
6.4.1 Samlet vurdering af afsnit 6.4
Køge Kommune vurderer ikke, at der er konflikt i forhold til nærliggende
vandindvindinger. Eftersom det er eksisterende forhold, som fortsættes, er der allerede
indtruffet en ligevægt mellem indvindingsoplandene.

6.5. Potentielle forureningskilder
Arealanvendelsen omkring kildepladsen omfatter primært landbrug, skovområder samt
mindre byområder. Derudover krydses området både af jernbanestrækninger og af
Vestmotorvejen.
Der er ingen V1-kortlagte grunde i området. Der er registreret 5 V2-kortlagte grunde i
Slimminge by, dvs. syd for Slimminge Kildeplads7. Disse lokaliteter prioriteres til
undersøgelse og evt. oprydning af Region Sjælland. Derudover er der to V2-kortlagt
grunde, syd for Slimminge by (lokalitets nr: 25920116 og 25920641), hvor der er
konstateret høje koncentrationer af flere pesticider. Region Sjælland etablerer
afværgeanlæg for de to lokaliteter i 2018.
Udover de kortlagte lokaliteter omfatter de væsentligste potentielle forureningskilder
pesticidudvaskning fra landbrug, håndtering af pesticider, spildevands- og
nedsivningsanlæg.
Landbrug
Landbrugsbedrifter kan potentielt forårsage forurening med kvælstof, pesticider og andre
miljøfremmede stoffer. Forureningen kan komme dels fra fladekilder i form af gødning og
anvendelse af sprøjtemidler på marken, dels fra punktkilder i form af fx gyllebeholdere,
fyld- og vaskepladser til marksprøjter, værkstedsaktiviteter og olietanke.
Pesticidforurening kan desuden komme fra anvendelse af ukrudtsmidler i områdets
parcelhuskvarterer, i forbindelse med gartneri, på campingpladser sydøst og nordvest for
Slimminge Kildeplads samt langs jernbanen.
Spildevands- og nedsivningsanlæg
Spildevandsanlæg og -tanke kan udgøre potentielle forureningskilder, ligesom
nedsivningsanlæg kan være kilder til forurening, idet der er risiko for at miljøfremmede
stoffer og bakterier herfra ender i grundvandet. I nærheden af Slimminge Kildeplads er
der placeret to aktive renseanlæg: Ét i den nordlige del af Slimminge og ét i forbindelse
med Slimminge Skolehjem syd for byen. Derudover findes der to
regnvandsudledningspunkter syd for kildepladsen. Endelig kan gamle og utætte
spildevandsledninger forårsage forurening med miljøfremmede stoffer og bakterier.
Klorid
Kilder til salt i området kan udgøres af vandindvindingen trækker saltholdigt grundvand
op fra dybere liggende kalklag. En anden mulig kilde til salt kan være i form af vejsalt,

7

Redegørelse for Slimminge kortlægningsområde – Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning,

Naturstyrelsen 2013.

Side 19 / 24

Dato

Dokumentnummer

15. august 2019

2007-2644-6

der nedsiver til grundvandet. I nærheden af Slimminge Kildeplads kan peges på
Vestmotorvejen som mulig kilde til saltpåvirkning af grundvandsmagasinet.
6.5.1 Samlet vurdering af afsnit 6.5
Køge Kommune vurderer, at den største trussel mod grundvandsressourcen udgøres af
tidligere og nuværende anvendelse og håndtering af pesticider. Grundvandet skal derfor
undersøges regelmæssigt for pesticider.
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6.6. Beskyttelseszoner
6.6.1 10 m fysisk sikringszone
Der skal minimum være et 10 meters bredt fredningsbælte omkring hver
indvindingsboring, hvor der ikke må dyrkes, gødskes eller anvendes pesticider eller på
anden måde være fare for forurening af grundvandet, jf. Miljøbeskyttelsesloven § 24 /9/.
Zonen skal markeres ved beplantning, indhegning eller anden fysisk afgrænsning. Er det
ikke muligt at etablere en fysisk beskyttelseszone, skal der aftales et alternativ med
tilsynsmyndigheden.
6.6.2 25 m dyrkningsfri zone
Der er jf. § 21b i Miljøbeskyttelsesloven/9/ udlagt en 25 m dyrkningsfri zone omkring
indvindingsboringerne, hvor der ikke må anvendes pesticider, dyrkes eller gødskes.
6.6.3 Boringsnære beskyttelsesområder - BNBO
Miljøstyrelsen har afgrænset boringsnære beskyttelsesområder, BNBO, omkring
indvindingsboringerne. Køge Kommune kan vælge at udstede påbud eller på anden måde
sikre grundvandsbeskyttelse i BNBO for at undgå yderligere forurening. Placering af
BNBO ses på figur 6.3.
6.6.4 Indsatsområder (IO) og Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)
Indenfor indvindingsoplandet til Slimminge kildeplads er der udpeget større arealer som
indsatsområder for grundvandsbeskyttelse. På figur 6.8 ses indvindingsoplandet til
Slimminge kildeplads og udpegningerne af IO og NFI fra statens grundvandskortlægning
20188

Figur 6.8 Indvindingsopland til Slimminge kildeplads samt Indsatsområder (IO)
og Nitratfølsomme indvindingsoplande (NFI).
8
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6.7. VVM-redegørelse
HOFORs samlede vandindvinding, er omfattet af punkt 11 (grundvandsindvinding over 10
mio. m3 om året) i bilag 1 i VVM bekendtgørelsen/5/ og er således omfattet af VVM-pligt.
Der er foretaget en VVM-redegørelse for HOFORs samlede vandindvinding.
Da Staten i HOFORs tilfælde har overtaget kommunalbestyrelsernes VVM- og
plankompetence, er VVM-redegørelsen udarbejdet af Naturstyrelsen. I 2015 meddelte
Naturstyrelsen endelig VVM-tilladelse til HOFORs regionale vandindvinding, som angivet i
kommuneplantillæg for de berørte kommuner.

6.8. Naturmæssige konsekvenser af indvindingen
Som led i VVM-redegørelsen er der foretaget en vurdering af naturpåvirkninger for
HOFORs regionale indvinding9. Konsekvensvurderingen er foretaget på baggrund af
GEUS' integrerede vandressourcemodel fra 200810. Modellen er anvendt til at vurdere
ændringen i det terrænnære grundvandsspejl som følge af den ændrede
indvindingsmængde, dvs. forskellen mellem de faktiske indvundne mængder fra perioden
1994-2005 og de ansøgte indvindingsmængder. Det er vigtigt at pointere at det ikke er
et scenarie med og uden vandindvinding. Det er derimod en forskel mellem en reference
periode (1994-2005), hvor der skete stor vandindvinding generelt, holdt op imod den
ansøgte vandmængde. VVM konkluderer ud fra modellens resultater bl.a. at HOFORs
samlede ansøgte indvindingsmængde ikke vil påvirke særligt sårbare naturtyper, bilag IV
arter eller Natura-2000 områder inden for Regnemarkværkets indvindingsopland.
Til vurdering af påvirkningen af vandløb og søer fra HOFORs kildepladser, er der i VVM
foretaget modelberegninger i grundvandsoverfladevandsmodellen (Den nationale
vandressourcemodel / Sommermodel Sjælland / INV09). Her er udført beregninger for
medianminimumsvandføring uden vandindvinding, som så sammenstilles med
beregninger medianminimumsvandføring med vandindvinding. VVM konkluderer ud fra
modellens resultater bl.a. at HOFORs samlede ansøgte indvindingsmængde vil påvirke
medianminimums vandføringen på flere vandløbsstrækninger inden for
Regnemarkværkets indvindingsopland.
Der stilles vilkår om at de eksisterende kompenserende tiltag fortsættes. Ligeledes
fortsætter HOFOR overvågning af faunaklasse (DVFI) på udvalgte vandløbsstationer.
Effekten af indsatserne evalueres i en treårig cyklus.
For at tilgodese den våde natur i kildepladsernes opland, indgås der neddroslingsaftale
med HOFOR, jf. vilkår 6. Neddroslingsaftalen omfatter kildepladserne Svenstrup,
Kimmerslev og Slimminge.

6.9. Forhold til andre planer
6.9.1 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
9
10

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse, Naturstyrelsen 2013.
Screeningsundersøgelse og vandbalanceopgørelse for KE's indvindingsområde, GEUS rapport 2008/81.
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at opnå god kvantitativ tilstand og god kemisk tilstand. Den kvantitative tilstand for
grundvandet ved HOFORs kildepladser i Køge Kommune, betegnes som god. Ligeledes
betegnes den kemiske tilstand som god i området ved Slimminge Kildeplads. Syd og øst
for kildepladsen betegnes den kemiske tilstand som ringe og vest for kildepladsen
betegnes den kemiske tilstand som ukendt.
Ligeledes må indvinding af grundvand ikke være til hindre for opfyldelse af
vandområdeplanernes målsætning for vandløb, søer, grundvandsforekomster, kystvande
og terrestriske naturtyper.
6.9.2 Den kommunale vandhandleplan
I Køge Kommunes vandhandleplan11 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.
6.9.3 Den kommunale vandforsyningsplan
Køge Kommunes Vandforsyningsplan12 (VFP) omfatter ikke HOFORs kildepladser i
kommunen. HOFOR forsyner ejendommene på Regnemarkværket 1, 3, 5, 7, 9 og 11,
4632 Bjæverskov. Endvidere er Ll. Skensved Vandværk og CP Kelco koblet på HOFORs
transportledning fra Værket ved Regnemark med en nødforbindelse.
6.9.4 Råstofplan
Ifølge Råstofplan13 for Region Sjælland er der udpeget et råstofinteresseområde ca. 3,5
km nordvest for kildepladsen.
6.9.5 Samlet vurdering af afsnit 6.9
Køge Kommune vurderer at forhold i forbindelse med fornyelse af
vandindvindingstilladelsen, strider imod øvrige planforhold i området.

11

Vandhandleplan, Køge Kommune 2015.

12

Vandforsyningsplan 2010-2021, Køge Kommune August 2010

13

Råstofplan for Region Sjælland 2012-2023, Region Sjælland

Side 23 / 24

Dato

Dokumentnummer

15. august 2019

2007-2644-6

7. Samlet vurdering
Grundvandsmagasinet er udpeget som sårbart i store dele af indvindingsområdet til
Slimminge Kildeplads. På kildepladsen er der gjort fund af forskellige pesticider.
Vandkvaliteten i grundvandsmagasinet i området overholder grænseværdierne til
drikkevand og vandkvaliteten følges nøje ved HOFORs analyseprogram.
Klorid- og sulfatindhold er højt. Udviklingen i klorid- og sulfatindhold følges ved HOFORs
analyseprogram, så eventuel overudnyttelse undgås.
Det vurderes, at tidligere og nuværende anvendelse og håndtering af pesticider er den
største trussel mod grundvandsressourcen ved Slimminge Kildeplads.
Det er pålagt HOFOR at sikre en medianminimumsvandføring i Køge Å, som
kompensation for vandindvindingen i området. Dermed vurderer Køge Kommune, at
vandføringen i Køge Å opretholdes i tilstrækkelig grad i tørre perioder.
Køge Kommune vurderer, at med de stillede vilkår kan vandindvindingen indgå i en
bæredygtig udnyttelse af grundvandsressourcen i området.
Generelt er vandindvindingen på Slimminge Kildeplads faldet siden statens VVM med
referenceperiode fra 1994 – 2005. Med neddroslingsaftalen forventes indvindingen at
holdes inden for den gennemsnitlige vandindvinding for perioden 2005 – 2016, så
grundvandsressourcen og naturen belastes mindst muligt af vandindvindingen.

Venlig hilsen

Niels Rolskov
Udvalgsformand

Bjarne B. Svendsen
Miljøchef
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1

Indledning

Formålet med dette notat er at sikre at krav i indvindingstilladelserne, vedrørende
maksimale sænkninger i det primære grundvandsmagasin, kan knyttes til specifikke kildepladser, samt at udvælgelsen og fastsættelsen af krav sker efter ensartede
kriterier. Notatet giver ligeledes forslag til afrapportering af pejledata fremover.
Der er i forbindelse med VVM-redegørelse for kildepladserne gennemført en detaljeret vurdering af den forventede fremtidige udvikling i grundvandsstand bl.a. ved
at sammenholde historiske grundvandsniveauer med indvinding. Denne vurdering
lægges til grund for en vurdering af hvilke krav, der eventuelt vil være relevante at
stille til udviklingen i grundvandsstanden i udvalgte boringer.
Der fokuseres på den overordnede udvikling i grundvandsressourcen, dvs. på
værksniveau/grundvandsforekomst-niveau. Der er derfor udvalgt pejleboringer placeret tæt ved - men ikke direkte på - de enkelte kildepladser (dette princip har dog
ikke altid kunnet opfyldes, da der er et begrænset antal pejleboringer). Der er foretaget en kildepladstilknytning af boringer, så overvågning af udviklingen af en kildeplads kan ske ved "rapportering" af data for de tilknyttede boringer. Dette er gjort
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for at opfylde eventuelle krav om overvågning af udviklingen i grundvandets trykniveau på kildepladsniveau.
Nærværende notat indeholder for hver af HOFOR's kildepladser følgende:

›

En vurdering af det forventede fremtidige trykniveau i det primære grundvandsmagasin på eller i nærheden af kildepladsen (ikke i indvindingsboringer
men i pejleboringer)

›

Et forslag til, hvilke pejleboringer, der kan anvendes til overvågning, og hvilke
krav, der bør stilles til grundvandets trykniveau.

1.1

Pejleprogram

Sammen med de udvalgte boringer (som fremgår af Tabel 2) vil HOFOR stadig
overvåge grundvandsstanden i de pejleboringer der eksisterer i dag (Tabel 1). Boringerne er udstyret med dataloggere, der dagligt indrapporterer grundvandsstanden. Loggerens målinger kontrolleres med mindst én årlig kontrolpejling.
For området omkring Værket ved Regnemark drejer det sig om følgende boringer,
angivet med DGU numre:
Tabel 1

Pejleboringer ved Regnemark, som fortsat pejles.

›

206.487

›

212.55

›

212.283

›

212.327

›

212.400

›

211.18

›

212.56

›

212.284

›

212.330

›

212.401

›

211.60

›

212.57

›

212.285

›

212.333

›

212.405

›

211.63

›

212.96

›

212.293

›

212.335

›

212.443

›

211.80

›

212.98

›

212.294

›

212.336

›

212.631

›

211.81

›

212.100

›

212.295

›

212.337

›

212.632

›

211.87

›

212.167

›

212.298

›

212.338

›

212.660

›

211.90

›

212.168

›

212.301

›

212.348

›

212.661

›

211.92

›

212.169

›

212.302

›

212.373

›

212.720

›

211.95

›

212.170

›

212.303

›

212.375

›

212.785

›

211.98

›

212.217

›

212.311

›

212.376

›

212.1308

›

211.102

›

212.236

›

212.313

›

212.377

›

212.1309

›

211.127

›

212.248

›

212.314

›

212.378

›

212.1676

›

211.130

›

212.249

›

212.316

›

212.395

›

212.1677

›

211.143

›

212.250

›

212.317

›

212.396

›

212.1747

›

211.146

›

212.263

›

212.318

›

212.397

›

212.1870

›

212.48

›

212.267

›

212.320

›

212.398

›

212.52

›

212.268

›

212.322

›

212.399

De i alt 88 boringer er vist på Bilag C.
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Udvælgelse af pejleboringer og forventede
trykniveauer ved de enkelte kildepladser

I VVM forud for ansøgning om fornyede indvindingstilladelser er der givet en vurdering af udviklingen i grundvandets trykniveau for hvert af de afstrømningsområder
inden for vandrammedirektivets hovedvandoplande, hvor HOFOR har kildepladser.
Vurderingen er udført på basis af en lang række pejlinger i pejleboringer samt udviklingen i grundvandsindvinding sammenholdt med den ansøgte indvindingsmængde. Dette arbejde er dog kun udført for de kildepladser, der er omhandlet af
VVM'en og er derfor ikke udført for samtlige HOFOR's kildepladser. De omfattede
kildepladser er vist på Figur 1 sammen med indvindingsoplandene til de regionale
vandværker og Region Hovedstadens potentialekort fra 2009.
I det følgende notat er disse pejledata revurderet. HOFOR's databaser indeholder
data fra boringernes etablering frem til marts 2016. For hver kildeplads er der i
denne forbindelse udvalgt én pejleboring, som bedst muligt afspejler udviklingen i
grundvandets trykniveau nær den enkelte kildeplads. Der er vurderet på data fra
1970 frem til i dag, idet indvindingerne dog er vurderet fra 1980 til i dag.
Ud fra de historiske observationer er der foretaget en vurdering af det forventede,
fremtidige gennemsnitlige trykniveau i grundvandsmagasinet ved fuld udnyttelse
af den ansøgte indvinding i en længere periode. Der er i denne sammenhæng
ligeledes taget hensyn til nærliggende kildepladsers ansøgte indvinding. Vurderingen er et kvalificeret skøn baseret på sammenhængen mellem indvindingen og
grundvandets trykniveau i udvalgte pejleboringer samt modelberegnede trykniveauer. Det således fastlagte niveau vil være det forventelige niveau, som HOFOR
skal styre efter under kildepladsens drift. Hvis den forventede sænkning overskrides, skal HOFOR undersøge, hvorfor det sker, og hvis der ikke er en naturlig forklaring på dette, justere indvindingen, så sænkningen ikke overskrides yderligere.
Der er ligeledes foretaget en vurdering af det krav, det vil være hensigtsmæssigt at
stille til grundvandets trykniveau, som typisk vil være 2 m lavere end det forventede
trykniveau. De 2 m er valgt som en sum af årstidsvariationerne – som typisk er op
til 1 m i de fleste kildepladsområder – og usikkerheden på vurderingen af det fremtidige trykniveau, som også er typisk 1-2 m. Falder vandstanden under kravværdien kan kommunen give HOFOR påbud om at reducere indvindingen.
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Figur 1

Beliggenhed af de omhandlede kildepladser, indvindingsoplandet til hver af de
regionale vandværker og potentialelinjer.
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2.1

5

Værket ved Regnemark

Værket ved Regnemark har ansøgt om indvindingstilladelse til følgende kildepladser: Almsgård, Bøstofte, Kimmerslev, Nr. Dalby, Ravneshave, Slimminge, Spanager, Svenstrup, Valsømagle og Vigersted. De ansøgte mængder er årlige mængder, og de er i tabellen sammenholdt med den hidtidige indvinding jf. diagrammet
på Bilag A og Bilag B.
Tabel 2

Udvalgte boringer og forventede trykniveauer i disse fordelt på kildepladserne

Kildeplads

Historisk
indvinding

Ansøgt
indv.

Boring

Forventet
trykniveau
(m)

Krav (m)

Almsgård

Faldende

Større end
2011

212.337

+20,0

+18,0

Bøstofte

Svagt faldende

Lidt større
end 2011

211.130

+20,0

+18,0

Kimmerslev

Lidt faldende

Som 2011

212.250

+21,0

+19,0

Nr. Dalby

Faldende og
varierende

Større end
2011

212.378

+23,0

+21,0

Ravneshave

Lidt varierende

Større end
2011

212.168

+14,0

+12,0

Slimminge

Lidt faldende

Større end
2011

212.284

+21,0

+19,0

Spanager

Faldende

Større end
2011

212.236

+15,0

+13,0

Svenstrup

Faldende

Større end
2011

212.377

+21,0

+19,0

Valsømagle

Svagt faldende

Lidt større
end 2011

211.143

+20,0

+18,0

Vigersted

Varierende

Større end
2011

212.263

+21,0

+19,0

Kommentar

Da flere kildepladser
ligget tæt, er
det svært at
"skille dem
ad"
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3

Forslag til afrapportering

Et af formålene med et moniteringsprogram er at undersøge udviklingen i grundvandsressourcens kvantitative tilstand. I den sammenhæng udgør pejling af grundvandets trykniveau en vigtig information, som kan anvendes til at vurdere de overordnede trends. Derfor er der foreslået et antal pejleboringer, der ganske vist er
påvirket af indvindingen, men samtidig afspejler vandressourcens tilstand. Pejlingerne vil ikke umiddelbart afspejle grundvandets trykniveau tæt på indvindingsboringerne.
Grundvandets trykniveau varierer i løbet af året grundet variationer i nedbørsmønstre, fordampning, indvinding, atmosfærisk tryk og nedsivningsanlæg. For at vurdere, om kildepladserne forårsager en trend (faldende/stigende) i grundvandets trykniveau som følge af ændringer i indvindingen, bør der derfor moniteres over en
længere periode efter de gennemførte ændringer, hvorved sæsonmæssige påvirkninger udjævnes. Desuden vil ændringer i grundvandets trykniveau i et magasin
som følge af øget eller reduceret vandindvinding ske gradvist over en lang periode,
afhængig af de geologiske og hydrogeologiske forhold i magasinet.
Formålet med afrapporteringen af data er at dokumentere, om kommunernes vilkår
til HOFOR er overholdt. Disse vilkår består bl.a. af ovennævnte krav til trykniveau
samt krav om, at grundvandets trykniveau ikke må være stadigt faldende som følge af indvindingen på kildepladsen.
Med en afrapporteringsfrekvens på 5 år til hver kommune vurderes det, at de sæsonmæssige variationer er elimineret og at det er muligt at se overordnede trends i
udviklingen af grundvandets trykniveau.
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Bilag A

7

Oversigtskort – Pejleboringer med kravværdier i
Regnemark Vest
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M³
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Se Regnemark Øst

212.263
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Kildeplads

Bøstofte
Kildeplads
211.130

Signaturforklaring

NB! Der tages forbehold for fejl og mangler i lednings- og anlægsregistreringen. Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, Topografisk kort, WFS-tjeneste.
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Oversigtskort – Pejleboringer med kravværdier i
Regnemark Øst
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* Samlet tal indtil 1992.
Derefter opsplittede

0

NB! Der tages forbehold for fejl og mangler i lednings- og anlægsregistreringen. Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, Topografisk kort, WFS-tjeneste.
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Oversigtskort – Værksområdets pejleboringer
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Kompenserende foranstaltninger og overvågning af vandløb i
Køge Kommune
På baggrund vandplanen er der i VVM for HOFOR Vand København A/S’ regionale
vandindvinding opstillet krav til kompensation af vandføringen i følgende vandløb
(uddrag af tabel 7-18 i VVM-redegørelsen for HOFORs regionale vandindvinding):
Tabel 1.

Endvidere er det i VVM-tilladelsen for HOFOR Vand København A/S’ regionale
vandindvinding i vilkår 11 anført:
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”HOFOR skal fortsat sikre, at den nuværende medianminimumsvandføring kan
overholdes. Det skal ske ved, at forsøget med overførsel af vand fra Haraldsted Sø til
Slimminge Å, umiddelbart inden tilløbet til Køge Å og direkte til Køge Å ved Værket ved
Regnemark, gøres permanent på uændrede vilkår, ifht. vandføring.”
Det er dette forsøg, der i ifølge VVM-tilladelsen er gjort permanent og indgår i
vandindvindingstilladelserne som et vilkår.
Figur 1: Tilledningssteder, vandløbsstationer, kravværdier for vandføring og faunaklasse i 2015

HOFOR har siden 2010 målt vandføring kontinuert ved broen ved Værket ved
Regnemark. Stationen har fungeret som ”kontrolstation” for hvornår den vandoverførsel
fra Haraldsted Sø til Slimminge Å og Køge Å, som forsøgsvis har været gennemført
siden, skulle startes og stoppes.
Siden 2010 har HOFOR fået bestemt faunaklasse på 9 stationer i de målsatte vandløb,
der er berørt af HOFORs kildepladser. Stationerne fremgår af tabel 2 og tallene i
parentes på figur 1 er faunaklassen for 2015. Der er også foretaget faunaklasse
bestemmelse på stationerne i 2017 (se tabel 2) og fiskeundersøgleser på 3 stationer (de
endelige rapporter for de biologiske undersøgelser foreligger ikke endnu).
Indsatser
HOFOR forsætter med at tillede 50 l/s til Køge Å fordelt med 25 l/s til Slimminge Å knap
200 meter inden sammenløbet med Køge Å og 25 l/s knap 700 meter opstrøms
vandføringsstationen ved broen ved Værket ved Regnemark.
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Tilledningen af vand startes når vandføringen ved broen ved Værket ved Regnemark
kommer under 50 l/s og stoppes igen når vandføringen stabilt er over 130 l/s.
Tilledningen til Slimminge Å sikrer at vandføringskravet på station 580038 opfyldes og
sammen med tilledningen til Køge Å, sikres vandføringskravene på de resterende
stationer.
Overvågning
HOFOR fortsætter overvågningen af faunaklasse (DVFI) på stationerne som vist i tabel
2.
Tabel 2: Faunaklasse 2015

Kildeplads
Almsgård
Nr. Dalby
Kimmerslev

Vandløb
Almsrenden
Dalbyløbet
Kimmerslev
Møllebæk
NS kompensationsudledning Køge Å
Ravneshave
Køge Å
Ravneshave
Køge Å
Spanager
Køge Å
Slimminge
Slimminge Å
Gummersmarke
Sølvbækken

Station
1009
950
958
1011
1022
1029
1031
995
9023

Faunaklasse Faunaklasse
2015
2017
målopfyldelse
4
5
Ja/nej
4
4
Nej/nej
4
5
5
5
4
5
5

4
4
5
4
5
5
4

Faunaklassebestemmelserne kører i en treårig cyklus og er fra og med 2017 suppleret
med bestemmelse af fysisk index (DFI) samt i en seksårig cyklus med en
makrofytundersøgelse (planter).
Endvidere indhentes data fra DTU Aqua vedrørende ørredindex (DFFVø).
Supplerende fiskeundersøgelser i en treårig cyklus kan løbende aftales.
Vandføringsstationen ved broen ved Værket ved Regnemark videreføres som
”hovedstation” – dvs. som tænd/sluk-station og for kontrol af om vandføringskravene
opfyldes.
I perioder med vandoverførsel bliver der udtaget vandkemiske prøver (Ammonium,
Nitrit, Nitrat, Total-kvælstof, Ortho- og Total-fosfor og biologisk iltforbrug målt som BI5) af
udledningsvandet fra Haraldsted Sø samt i Køge Å nedstrøms udledningerne ved broen
ved Værket ved Regnemark. Samtidig udføres der feltmålinger (ilt og temperatur) i Køge
Å, ved broen til Værket ved Regnemark, og på udledningsstederne, både op- og
nedstrøms udledningerne samt på det udledte vand. Der måles endvidere vandføring
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Nej/nej
Ja/nej
Ja/ja
Ja/nej
Nej/ja
Ja/ja
Ja/nej

kontinuert i udledningerne, samt ilt og temperatur på udledningen til Køge Å. Endelig
bliver der i overførselsperioden foretaget overvågning af fysisk-kemisk parametre i
Haraldsted Sø.
Feltmålinger og vandkemiske målinger foretages 2 gange i løbet af
vandoverførselsperioden – dog kun én gang hvis overførselsperioden er af mindre end 2
måneders varighed.
Evaluering
Effekten af indsatserne evalueres i en treårig cyklus, som følger de biologiske
undersøgelser. Det er planlagt, at der gennemføres biologiske undersøgelser i
”Regnemarkvandløbene” i 2020. Første evaluering vil således blive i 2021 for årene
2018, 19 og 20.
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