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Hej Tine
Tak for det fremsendte materiale samt uddybning vedr. blandingsvandskvalitet.
Gladsaxe Kommune har haft sendt materialet til vores forsyningsselskab, Novafos.
Gladsaxe Kommune og Novafos A/S, har ingen kommentarer til det fremsendte.

Med venlig hilsen
Anne Stalk
Cand.techn.soc. I Specialkonsulent
By- og Miljøforvaltningen

Direkte telefon: 39 57 59 33
E-mail: astalk@gladsaxe.dk

Miljøafdelingen
Rådhus Allé 7
2860 Søborg
gladsaxe.dk
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Emne: Høring af modtager kommuner til HOFOR - blødgøring af vand på Værket ved Regnemark

Til alle kommuner som modtager drikkevand fra HOFORs vandværk Værket ved Regnemark i Køge
Kommune.
Køge Kommune fremsender hermed anmodning fra HOFOR om tilkendegivelse af hvorvidt Køge
Kommune har til hensigt at give tilladelse til blødgøring af vandet på Værket ved Regnemark.
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HOFOR har oplyst at I er modtagerkommune af drikkevand fra Værket ved Regnemark. Som
modtagerkommune, vil Køge Kommune høre om I er indstillet på at modtage blødgjort vand fra
HOFOR?
Køge kommune er orienteret om at flere kommuner tidligere har været hørt i tilsvarende sager, for
andre af HOFORs værker, som er i gang med samme proces. Hvilket formodes at gøre jeres
høringssvar til en mindre arbejdsbyrde end ved første høring.
Køge kommune ønsker jeres tilkendegivelse, senest d. 21. juni 2019.
I bedes sende jeres eventuelle bemærkninger til: grundvand@koege.dk
Vi ser frem til at høre fra jer. Hører vi ikke fra jer, regner vi med at I ikke har nogle indsigelser imod
HOFORs ønske om blødgøring af drikkevand på Værket ved Regnemark.
I må endelig tage kontakt, hvis der er behov for uddybning af ovenstående.
Med venlig hilsen
Tine Spuur Stivang
Miljøsagsbehandler
Miljøafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 24 19
tine.spuur@koege.dk
www.koege.dk

Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig for Gladsaxe Kommune. Her kan du se, hvordan vi behandler
dine personoplysninger og læse mere om dine rettigheder.
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Michael Seifert
SV: Høring af modtager kommuner til HOFOR - blødgøring af vand på Værket ved
Regnemark

Hej Tine
Glostrup Kommune har ingen bemærkninger.
Umiddelbart modtager Glostrup Forsyning (der distribuerer alt drikkevand i kommunen) ikke vand fra Regnemark
værket, men fra Lejre og Thorsbro ledningerne.
Det vil selvfølgeligt være muligt at forsyne Lejre- og Thorsbro ledningerne bagfra ved reparation eller lign., men det
er nok kun sket et par gange på 20 år og det vurderes derfor at være uden betydning.
Forsat god arbejdslyst 
Med venlig hilsen
Tina Rømer
Akademiingeniør

Center for Miljø og Teknik
Tlf. 4323 6100
Direkte 4323 6365,
Rådhusparken 2, 2600 Glostrup
www.glostrup.dk
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Emne: Høring af modtager kommuner til HOFOR - blødgøring af vand på Værket ved Regnemark

Til alle kommuner som modtager drikkevand fra HOFORs vandværk Værket ved Regnemark i Køge
Kommune.
Køge Kommune fremsender hermed anmodning fra HOFOR om tilkendegivelse af hvorvidt Køge
Kommune har til hensigt at give tilladelse til blødgøring af vandet på Værket ved Regnemark.
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HOFOR har oplyst at I er modtagerkommune af drikkevand fra Værket ved Regnemark. Som
modtagerkommune, vil Køge Kommune høre om I er indstillet på at modtage blødgjort vand fra
HOFOR?
Køge kommune er orienteret om at flere kommuner tidligere har været hørt i tilsvarende sager, for
andre af HOFORs værker, som er i gang med samme proces. Hvilket formodes at gøre jeres
høringssvar til en mindre arbejdsbyrde end ved første høring.
Køge kommune ønsker jeres tilkendegivelse, senest d. 21. juni 2019.
I bedes sende jeres eventuelle bemærkninger til: grundvand@koege.dk
Vi ser frem til at høre fra jer. Hører vi ikke fra jer, regner vi med at I ikke har nogle indsigelser imod
HOFORs ønske om blødgøring af drikkevand på Værket ved Regnemark.
I må endelig tage kontakt, hvis der er behov for uddybning af ovenstående.
Med venlig hilsen
Tine Spuur Stivang
Miljøsagsbehandler
Miljøafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 24 19
tine.spuur@koege.dk
www.koege.dk
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Til Køge Kommune
Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune har den 14. september 2016 tiltrådt at Vallensbæk Kommune er
indstillet på at modtage blødgjort drikkevand fra HOFOR.
Byrådet i Ishøj Kommune har den 1. november 2016 meddelt principiel tilladelse til blødgøring af vandet fra Værket
ved Thorsbro, så Ishøj har ingen problemer med at modtage blødgjort fra Værket ved Regnemark.
Ishøj og Vallensbæk Kommuner har derfor ingen bemærkninger til HOFORs ønske om at etablere blødgøring på
Værket ved Regnemark.
Med venlig hilsen

Lone Annbritt Jacobsen
Civilingeniør/MEM
Direkte
43 57 75 02
Email
lon@ishoj.dk

Ishøj Kommune
Miljø
Baldersbækvej 6
2635 Ishøj
Telefon +45 43 57 77 77
www.ishoj.dk
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Byens Anvendelse
Teknik- og Miljøforvaltningen

Køge kommune
Torvet 1
4600 Køge

Svarbrev om blødgøring af vand på Værket ved Regnemark
Københavns Kommune har den 23. april 2019 modtaget en forespørgsel fra Køge Kommune om Københavns Kommunes indstilling til at
modtage blødgjort vand fra Værket ved Regnemark.

20. juni 2019
Sagsnr.
2019-0163859
Dokumentnr.
2019-0163859-2
Sagsbehandler
Camilla Nathan

Københavns Kommune er positiv overfor at drikkevandet på Værket ved
Regnemark blødgøres inden det ledes ud til forbrugerne i Københavns
Kommune. Borgerrepræsentationen har den 9. oktober 2014 anmodet
HOFOR om at arbejde videre med en udrulning af blødt vand i HOFORs
samlede vandforsyningsområde, herunder også København.
Blødgøring af vandet fra Værket ved Regnemark, anses derfor som et
led i denne udrulning.
Hvis I ønsker yderligere uddybning, er I velkommen til at kontakte
Camilla Nathan, Center for Miljøbeskyttelse, tlf. 2114 4198 eller mail:
vand@kk.dk
Venlig hilsen
Camilla Nathan
Sagsbehandler

Byens Anvendelse
Vand og VVM
Njalsgade 13
2300 København S
EAN nummer
5798009809452

