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1. Tilladelsen
Klima- og Planudvalget har den 5. marts 2020 besluttet at give tilladelse til indvinding af
100.000 m3 grundvand pr. år til Højstrupgård Vandværk.
Tilladelsen meddeles for en periode af 30 år.
Tilladelsen gives efter § 20 i vandforsyningsloven /1/ og 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 /1/.

1.1 Lovgrundlag
Tilladelsen med vilkår er meddelt med hjemmel i nedenstående love og bekendtgørelser.
De givne vilkår vil fremover være underlagt de til enhver tid gældende love og
bekendtgørelser.
1. Lov om vandforsyning mv., LBK nr. 118 af 22/02/2018.
2. Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land,
(borebekendtgørelsen). Bkg. nr. 1260 af 28. oktober 2013.
3. Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, 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
projekter (VVM) LBK nr. 1225 af 25/10/2018
6. Lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven), LBK nr. 240 af 13/03/2019.
7. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen).
Bkg.nr. 1595 af 06/12/2018.
8. Bekendtgørelse af lov om forurenet jord (Jordforureningsloven). LBK nr. 282 af
27/03/2017.
9. Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven), LBK nr. 1218 af 25/11/2019.
10. Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale
naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven), LBK nr. 119 af 26/01/2017.

1.2 Vilkår
1.2.1 Indvinding
1. Tilladelsen er gældende indtil 4. marts 2050.
2. Der må samlet indvindes 100.000 m³ grundvand årligt.
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3. Indvindingen foregår fra følgende boringer:
DGU nr. 212.796
DGU nr. 212.1041
Boringerne er beliggende på matr.nr. 1 ae, Vemmedrup By, Bjæverskov.
4. Sænkningen af vandspejlet må ikke skabe frie magasinforhold i forbindelse med
indvindingen. Vandspejlet må ikke sænkes til under 2 meter over kalkoverfladen og
det betyder en max. sænkning på:
DGU nr. 212.796: 8,5 meter under terræn og
DGU nr. 212.1041: 15 meter under terræn.
5. Indvindingen skal tilrettelægges således, at udsving i grundvandsstanden
minimeres. Der skal derfor indvindes 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.
1.2.2 Anlæg
7. 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.
8. Boringerne skal indrettes med en pejlestuds til manuel pejling af grundvandsstanden samt et pejlepunkt, der skal være tydeligt markeret og indmålt i kote.
9. Rentvandstanken skal efterses hvert 10. år og om nødvendigt renses. Et notat over
eftersynet fremsendes til Køge kommunen.
10. Vandværket, indvindingsboringerne samt eventuelle pejleboringer skal være aflåst.
Køge Kommune henstiller til at boringerne og vandværket er udstyret med alarm,
som sikring mod utilsigtet indtrængen.
11. Der skal altid forefindes en opdateret beredskabsplan samt et opdateret
ledningskort på vandværket.
12. Ledninger over privat ejendom og de fysiske sikringszoner med en diameter på 10
meter omkring boringerne, skal være tinglyst med ret til uforstyrret beliggenhed og
adgang til eftersyn og vedligeholdelse.
1.2.3 Overvågning
13. Rentvands-og råvandskvaliteten skal kontrolleres efter en prøveplan i henhold til
retningslinjerne i den til enhver tid gældende drikkevandsbekendtgørelse /3/.
Prøveplanen skal være godkendt af Køge Kommune.
14. Den årlige oppumpede vandmængde skal registreres på boringsniveau og
fremsendes til Køge Kommune senest 1. februar det følgende år.
1. Vandstanden i boringerne skal pejles mindst 2 gange årligt i uge 15 og 40.
Boringerne skal pejles i ro og i drift. Ro pejlinger foretages efter, at der ikke har
pumpet fra boringen i minimum 2 timer. Ved drift pejlinger har der været pumpet
mindst 1 time før målingen. Pejlinger skal fremsendes til Køge Kommune senest 1.
februar det følgende år.
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1.2.4 Andet
15. Omkring hver indvindingsboring skal der være en fysisk sikringszone med en radius
på 10 meter. Zonen skal markeres ved beplantning eller indhegning. Derudover
skal der være en zone med en radius på 25 meter, hvor det er forbudt at dyrke,
gødske jorden samt at anvende pesticider.
16. Omkring hver indvindingsboring skal der være en zone med en radius på 25 meter,
hvor det er forbudt at dyrke, gødske samt at anvende pesticider, jf. §21b, stk. 1 i
Miljøbeskyttelsesloven /9/.
Det er erhvervsdrivende og offentlige myndigheder, der skal overholde vilkåret og i
2020 er tilsynsmyndigheden en statslig myndighed.
17. 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.
Tilsynsmyndigheden for vilkår 17 er kommunen og det er ejeren af arealet, der har
ansvaret for at overholde vilkåret.
Køge Kommune kan derudover for hvert BNBO 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 vandforsyningslovens /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
mv. omfattet af § 3 naturbeskyttelsesloven /6/ 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 dette tidspunkt. 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.
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Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Fødevareklagenævnet, som træffer
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt
inden 6 måneder efter, at afgørelse er meddelt eller offentliggjort.
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4. Underretning om afgørelse
Danmarks Naturfredningsforening, (dn@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Køge afd. (dnkoege-sager@dn.dk)
Danmarks Sportsfiskerforening (nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk )
Forbrugerrådet Tænk, (fbr@fbr.dk)
HOFOR (hofor@hofor.dk)
Bjæverskov Vandværk, bjaeverskovvand@gmail.com
Lellinge Vandværk, mogensmoeller@kabelmail.dk
Køge Vand A/S, Klar@klarforsyning.dk
Ejer af Vindegårdsvej 5, 7 og 11 samt Lidemarksvej 86.
Afgørelsen bliver offentliggjort på Køge Kommunes hjemmeside.

Figur 1.Oversigtskort. Højstrupgård Vandværk med de to indvindingsboringer er på vandværksgrunden
syd for Vemmedrup.
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5. Oplysninger i sagen
5.1 Tidligere tilladelser
Landvæsenskommissionen tildelte i 1969 en indvindingsret på 162.000 m3/år til Statens
Jordlovsudvalg. Statens Jordlovsudvalg udstykkede 25 parceller til selvstændige
gartneriejendomme med dertilhørende bolig i Regnemarksområdet. Indvindingsretten
fremgår af Landvæsenskommissionens tillægskendelse nr. 69 af 15. april 1969 angående
vandindvinding i Regnemark-området. Indvindingsretten blev derefter overdraget til et
interessentselskab for gartnerierne. Dengang blev råvandet pumpet op fra to boringer
beliggende henholdsvis mod nord og syd i gartneriområdet og derefter blev det filtreret,
men ellers leveret direkte ud til gartnerierne fra hver af de to boringer. Der var et højt
jernindhold i drikkevandet.
Den 28. oktober 1988 meddelte Roskilde Amt tilladelse til udbygning af indvindingsanlægget og en foreløbig tilladelse til etablering af en indvindingsboring. Reelt var det en
tilladelse til at etablere et vandværk med vandbehandling, rentvandstank og fældningstank
til filterskyllevand samt tilladelse til at etablere endnu en boring i forbindelse med det nye
vandværk. Amtet gav en endelig tilladelse til at anvende den nye sydlige boring den 2. juni
1989. Samtidig stoppede indvindingen fra den nordlige boring.
Landvæsenskommissionskendelsen udløb 1. april 2010. Efterfølgende har staten
lovmæssigt forlænget den til et år efter udarbejdelse af den første kommunale
vandhandleplan. Den afventede bindende retningslinjer fra statens vandplaner, men
vandplanerne 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 Højstrupgård
Vandværk siden denne dato.

5.2 Andre administrative oplysninger
Ejby Vandværk købte den 1. juli 2012 Højstrupgård Vandværk I/S med alle aktiver og
overtog dermed også forpligtigelse til at forsyne området med drikkevand.

5.3 Ansøgningen
Højstrupgård Vandværk søgte den 21. marts 2010 om en ny tilladelse til indvinding. Der
blev ansøgt om en fortsat årlig indvinding på 162.000 m3 grundvand. Ansøgningen var ikke
vedlagt dokumentation for dette vandbehov ligesom der ikke tidligere har været indvundet
denne store vandmængde.
Ansøgningen er undervejs i samarbejde med vandværket blevet nedjusteret til 100.000
m3/år, da kommunen har vurderet, at denne mængde sammen med tilladelsen på 250.000
m3 til Ejby vandværk kan dække drikkevandbehovet i forsyningsområdet.

5.4 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.
Et udkast til tilladelse har været sendt til udtalelse hos vandværket. Den 20. januar 2020
var vandværket og Køge Kommune samlet til et møde om udkastet til tilladelsen. Det er
derefter blevet tilrettet.
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6. Kommunens behandling af sagen
6.1. Generelt
Højstrupgård Vandværk har tidligere været et mindre vandværk, der primært har forsynet
et større gartneriområde med vandingsvand samt til de tilhørende beboelser. Vandværket
er nu overgået til almen vandforsyning af et fælles forsyningsområde sammen med Ejby
Vandværk.

6.2. Geologi og hydrogeologi
Alle koter er angivet i DVR90.
6.2.1 Geologi i indvindingsområdet
På Figur 2 vises placeringen af indvindingsoplandet, potentialet og de nitratfølsomme
områder. Potentialet viser, at grundvandet strømmer fra syd mod vandværkets 2
indvindingsboringer i nord. Terrænoverfladen ligger omkring kote 33 m ved vandværket og
ved begge indvindingsboringer. Længere mod syd i vandværkets indvindingsopland stiger
terrænet til kote 40 meter.
Indvindingsoplandet ligger i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og en stor
del af dette, ligger også i et Nitrat Følsomt indvindingsområde (NFI), hvor også de to
indvindingsboringer er placeret.

Figur 2 Oversigtskort. Indvindingsopland for vandværket og grundvandspotentialet for det primære
grundvandsspejl samt de nitratfølsomme områder. Med sort vises profillinjen for det geologiske profil
på fig. 3.
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Geologien i området beskrives fra boringerne i eller omkring indvindingsoplandet. På Figur
2er angivet en profil linje og alle boringer indenfor en 200 m bufferzone fra linjen er
projiceret ind på profilet i Figur 3.

Figur 3. De blå firkanter viser strømningslinjer fra grundvandsspejlet til indvindingsboringerne.
Moræneler er brun, sandlag er gul, orange og lyserød. Kertemindemergel = lilla, Grønsandskalk = grøn
og Danienkalk = blå. Lyseblå pile viser grundvandets strømningsretning.

Grundvandsmagasinet i området udgøres primært af Danienkalk. På profilet ses, at
grænsefladen mellem kalklagene/palæocen ler og de overlejrende glaciale aflejringer ved
vandværkets boringer findes omkring kote 13-15 m, svarende til mellem 12 og 14 m.u.t.
(meter under terræn). På profilet ses strømningspile fra grundvandsspejlet til indvindingsboringerne i form af partikelbaner. På figuren ses det, at strømningen foregår lodret
gennem lerlagene (moræneler og Kertemindemergel) og derefter mere vandret mod
indvindingsboringerne, når vandet når ned til Grønsandskalk og Danienkalk. Profilet viser,
at det akkumulerede lerdæklag over kalkmagasinet er relativt tyndt omkring
indvindingsboringerne, hvor det er 9 m i boring DGU nr. 212.796 og 11 m boring DGU nr.
212.1041, hvor der også er 5 m ler fra palæocæn. Lerdæklaget er tykkest 20 – 25 m i den
midterste del af oplandet, mens det igen tynder ud til ca. 15 meter i den sydligste del.
Niveauet for grundvandspotentialet i indvindingsoplandet er omkring kote 36 mod syd og
falder til kote 29 ved vandværkets boringer. På fig. 2. ses at grundvandspotentialet har en
lav gradient i hele indvindingsoplandet og er over den øvre grænse for kalklaget.
Gradienten i indvindingsoplandet er på 0,015 %.
Arealanvendelsen i indvindingsoplandet består primært af dyrkede områder, hvilket kan
medføre udvaskning af miljøfremmede stoffer til grundvandet. Derudover er der bymæssig
bebyggelse og skovdrift.
Køge Kommune vurderer, at grundvandet, der indvindes fra indvindingsoplandet til
Højstrupgård Vandværk stammer fra et spændt magasin. Magasinet er noget beskyttet i
den sydlige del, godt beskyttet i den midterste del og mindst beskyttet omkring
indvindingsboringerne.
6.2.2 Vandkvaliteten i magasinet
Vandet i indvindingsboringerne til Højstrupgård Vandværk beskrives i statens
grundvandskortlægning1, som vandtype C1, som er svagt reduceret. Vandtype C beskriver
grundvand, som hverken indeholder ilt eller nitrat og hvor sulfatindholdet er større end 20
mg/l. Vandtype C underinddeles i vandtype C1, hvis sulfatindholdet er under 70 mg/l og
vandtype C2, hvis sulfatindholdet er over 70 mg/l. Vandtype C er ligeledes kendetegnet ved
at indeholde mere end 0,2 mg/l jern. Vandet i indvindingsboringerne til Højstrupgård

1

Grundvandskortlægning i Køge Kommune. Data og resultat. Miljøstyrelsen 2018
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Vandværk beskrives i kortlægningsmateriale til Statens kortlægning2, som lidt ældre og
reduceret.
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Figur 4. Udvalgte stoffer i Højstrupgårds Vandværks boringer.

Som det ses på diagrammerne på Figur 4 er indholdet af klorid og sulfat stigende, men det
er langt under grænseværdien for drikkevand på henholdsvis 200 og 250 mg/l. Jern- og
arsen indholdet er forholdsvist højt, men det udfældes under vandbehandlingen på
vandværket. Nikkelindholdet ligger lavt (alle analyseresultater er under 2 µg/l) og nitrat er
ligeledes lavt. Der er ikke gjort fund af pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i
råvandet, men der har heller ikke været gennemført så mange analyser.
Vurdering
Vandkvaliteten viser, at grundvandet overordnet er rent, men vurderingen er foretaget på
baggrund af få analyser. Men der har sandsynligvis været anvendt en del pesticider ved den
intensive gartneridrifti oplandet. Kommunen vurderer derfor med forbehold, at magasinet
må være forholdsvis godt beskyttet. Vandtypen indikerer også en forholdsvis god
beskyttelse.
Grundvandskemien viser lavt indhold hovedbestanddelene (nitrat, sulfat, klorid mm). Den
stigende tendens i klorid- og sulfatindhold, skal fortsat følges, da de indikerer at kemien
ændrer sig i magasinet.

2

Grundvandskortlægning i Køge Kommune. Data og resultat. Rambøll 2018
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6.2.3 Modelberegning af indvindingen
I statens grundvandkortlægning3 er der foretaget modelsimuleringer af vandindvindingen i
Køge Kommune. For Højstrupgård Vandværk er den tidligere ansøgte mængde på 162.000
m3/år benyttet. Indvindingen er fordelt ligeligt på begge boringer og med en jævn
indvinding fordelt over året. Modellen beregner strømningsmønstret for vandpartiklerne fra
de falder som nedbør på overfladen, til de indvindes i boringerne i magasinet.
Strømningsmønstret fra partikelbanerne i det primære magasin afgrænser derved
indvindingsoplandet, mens strømningen fra overfladen afgrænser det grundvandsdannende
opland. Det beregnede indvindingsopland er vist på Figur 5 og det udgør 8,9 km2.

Figur 5 Det beregnede indvindingsopland er markeret med den blå streg. De farvede prikker viser
grundvandsdannende opland til tematiseret efter transporttid fra terrænet til indvindingsboringer.
Svagt grønne områder viser, hvor der er skov, og lysegrå - de bebyggede områder.

Ansøgningen er undervejs i samarbejde med vandværket nedjusteret til 100.000 m3/år.
Det betyder, at indvindingsoplandet reelt må være ca. 40 % mindre i areal end det, der
simuleres på Figur 5.
Modellen viser at en stor del (60 %) af grundvandet, som indvindes til Højstrupgård
Vandværk er under 25 år dvs. forholdsvist ungt. Dette står i modsætning til
grundvandskemien, hvor vandtypen er bestemt til vandtype C1, der indikerer ældre
grundvand. I grundvandskortlægningen gives en mulig forklaring med, at den del af det
grundvandsdannende opland med transporttider under 50 år ligger, hvor der er arealer med
skov, og hvor der vil være en begrænset nitratudvaskning. Dermed kan der godt være
reduceret grundvand i indvindingsboringerne, selv om der er tale om meget korte
transporttider fra terrænet til boringerne.

3

Grundvandskortlægning i Køge Kommune. Data og resultater. Miljøstyrelsen 2018.
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Til beregning af forskellen mellem indvindingens påvirkning på vandføringen i de
nærliggende vandløb, har Køge Kommune fået udført beregninger i en stationær
grundvandsmodel. Her er udført beregninger mellem forventet tilladelse og et 10-årigt
gennemsnit af den reelle oppumpning i årene fra 2006 til 2016. For Højstrupgård blev det
forventede årlige tilladelse sat til 110.000 m3 mod et 10 årligt gennemsnit i oppumpningen
på 36.000 m3/år.
Beregningen viser en lille merpåvirkning af Køge Å øvre løb på 0,02 l/s, mens der ikke
kunne beregnes nogen påvirkning af de andre større vandløb i kommunen. Den korteste
afstand til Køge Å er 2,4 km.
Der er ligeledes beregnet relativ sænkningstragt i kalklaget, mellem det 10-årige
gennemsnit og den forventede tilladelsesmængde på 110.000 m 3/år. Beregningen viser en
påvirkning på ca. 2 m i en nord-sydgående ellipse i 40-80 meters afstand fra boringerne.
Sænkningen er 1 meter i afstanden på 140 meter fra boringerne. Se fig. 3
naturvurderingen.
Vurdering
Modelberegninger viser, at boringerne trækker vand primært fra det sydlige område. Der
sker en forøgelse af den lokal afsænkning omkring boringerne i forhold til det 10-årige
gennemsnit. Vandet er blandingsvand mellem de to ungt og gammelt. Beregningerne viser
at ved en indvinding på 100.000 m3/år vil der ske en minimal merpåvirkning af
vandføringen i den øvre del af Køge Å.
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6.2.4 Nærliggende vandindvindinger

Figur 6. Indvindingsoplandet til Højstrupgård vandværk og de nærliggende indvindinger.
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Figur 6 viser indvindingsoplandet for Højstrupgård Vandværk sammen med de øvrige
beregnede indvindingsoplande i området. Som det fremgår af figuren, ligger Højstrupgård
Vandværks indvindingsopland delvist inden i indvindingsoplandet til HOFOR’s kildeplads –
Spanager. Derudover grænser indvindingsoplandet op til indvindingsoplandet til Bjæverskov
Vandværk, Lellinge Vandværk samt Køge Vands Kildepladser ved Køge Å, Åshøje og
Svansbjerg.
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De andre kildepladser har haft, har eller forventer at få følgende tilladelser, som også ligger
til grund for beregningerne af indvindingsoplandene på Figur 6.
450.000 m3/år
2.850.000 ”
225.000 ”
50.000 ”

Spanager (HOFOR):
Ravneshave (HOFOR):
Bjæverskov
Lellinge
Køge Vand:
Køge Å
Åshøje
Svansbjerg

1.000.000 ”
400.000 ”
400.000 ”

HOFOR har 3 store kildepladser indenfor 3 km fra Højstrupgårds boringer. De har en samlet
tilladelse til at indvinde 4 mio. m3 årligt. Indvindingen er dog neddroslet med mere end 1
mio. m3 siden 1970’erne
Afstand til enkeltindvindere fra vandværkets indvindingsboringer:
Vindegårdsvej 5:
Vindegårdsvej 7:
Vindegårdsvej 11:
Lidemarksvej 86:

360 m
230 m
180 m
1120 m

Lidemarksvej 86 har foruden husholdsforbrug har en vandindvindingstilladelse på 7000
m3/år til gartneri, men der er kun indvundet 500-700 m3/år de sidste år.
Vurdering
Den ansøgte vandmængde til Højstrupgård vandværk udgør er en meget lille del af den
samlede store indvinding i området i forhold, hvor det ene indvindingsoplandene overlapper
det andet.
6.2.5 Udviklingen i vandstanden i området
I de to indvindingsboringer til Højstrupgård Vandværk er der kun registreret få målinger af
grundvandsstanden og der kan derfor ikke fastlægges en udvikling.
HOFOR har målt grundvandsstanden i to boringer i området i mange år. Det drejer sig om
DGU nr. 212.330 og 212.167, der ligger henholdsvis 450 meter vest for og 1500 m nord for
boringerne til Højstrupgård. Målingerne startede før 1960, hvor HOFOR begyndte at
indvinde vand i området til Hovedstadsområdet. Det ses, at det konkrete grundvandstryk er
forskellig i pejleboringerne, men at udviklingen har et parallelt forløb. Vandstanden faldt ca.
4 meter fra 1965 til 1977, hvorefter den er steget 2-2,5 meter siden. Heraf er der sket en
markant stigning siden 2007 på ca. 1 meter. I boring 212.330 er vandstanden også målt i
2019 og viser sidste måling i december 2019, sluttede vandstanden i kote 29,4 meter.

Side 16 / 33

Dato

Dokumentnummer

5. marts 2020

2010-8356-7

Figur 7. Pejleserie for to boringer i nærheden af Højstrupgårds indvindingsboringer. Afstanden mellem
boring DGU nr. 212.330 og Højstrupgårds indvindingsboringer er 450 m. Afstanden mellem boring
DGU nr. 212.167 og Højstrupgårds indvindingsboringer er 1500 m.

Vurdering
Grundvandsstanden i området er generelt sænket pga. den store indvinding til HOFOR. Men
udviklingen viser at den stiger, hvilket sandsynligvis skyldes, at HOFOR har neddroslet
indvindingen i området og måske stigende nedbørsmængder. På baggrund af pejlingerne og
modelberegningerne ses, at de nærliggende indvindingerne påvirker hinanden og henter
vand fra de samme arealer.
Påvirkningen har været tilstede gennem mange år og det vurderes, at der har indstillet sig
en ligevægt mellem de forskellige indvindinger og nedbøren. En oppumpning på 100.000
m3/år til Højstrupgård vil ikke ændre væsentlig på disse forhold. Det vurderes, at en øget
indvinding ikke vil påvirke de 4 ejendomme incl. et gartneri med egen vandforsyning i
området.
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6.3. Behandlingsanlægget
6.3.1 Generelt
Højstrupgård Vandværk er beliggende på en indhegnet grund syd for landsbyen
Vemmedrup. Vandværket har fælles forsyningsområde med Ejby Vandværk i nord og de to
vandværker forsyner (2020) 1745 husstande, 98 landbrug, 51 virksomheder, 4 industrier
samt 21 institutioner.
6.3.2 Vandbehandlingen
Vandbehandlingen foregår ved kompressoriltning efterfulgt af filtrering. Filtreringen foregår
i trykfiltre med kvartssand, to forfiltre og to efterfiltre.
Efter filtreringen ledes det behandlede vand til rentvandsbeholderen. Herefter ledes vandet
ud i ledningsnettet via 4 rentvandspumper. Pumperne kører på skift, da udpumpningsbehovet normalt kan dækkes af en til to pumper.

Figur 8. Principskitse for vandbehandlingen

Vandværket har nødforbindelse fra Ejby Vandværk. Der er ingen nødstrømsforsyning.
Råvandskapacitet
Filterkapacitet
Udpumpningskapacitet

20 m3/t
29 m3/t
460 m3/døgn

Tabel 1. Data for Højstrupgård Vandværk

Samlet har Højstrupgård Vandværk ifølge Køge Kommunes Vandforsyningsplan4 en time
kapacitet på 20 m3/t. Værkets maximale leveringskapacitet pr. døgn og time er beregnet til
hhv. 460 m3/døgn og 64 m3/t, mens råvandskapaciteten er 20 m3/t.
Vandværket blev gennemgribende renoveret i 2014 og 2015 efter Ejby Vandværk havde
overtaget det i 2012. Der er bl.a. skiftet filtre og rentvandstank.
Vurdering
Køge Kommune vurderer, at vandværket kan levere den ønskede vandmængder af
drikkevandskvalitet.

4

Vandforsyningsplan 2010-2021. Køge Kommune
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6.3.3 Tilsyn
Køge Kommune har ført årlig teknisk tilsyn med vandværket og de tilhørende boringer, men
efter 2014 er frekvensen nedsat til hvert andet år. Sidste tilsyn var den 12. oktober 2017.
Konklusionen på tilsynene har været, at vandværket er velholdt og den tekniske tilstand er
meget god.
Vurdering
Vandværket og de tilhørende boringer er i god stand

6.3.4 Indvundne vandmængder
Som det fremgår af Figur 9 har indvindingsmængden været noget svingende med et
gennemsnit på 37.000 m3/år for perioden 2009-2018. Det bemærkes, at oppumpningen fra
1984 til 1997 lå omkring 80.000 m3 pr. år, hvorefter det er faldet ned til ca. 20.000 m3 i
2015. Derefter er oppumpningen steget igen. Vandværket har oplyst, at den beskeden
oppumpning i 2015 skyldes renoveringsarbejde på vandværket.

Mængde

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
1990

m3

Oppumpet grundvand

Tilladelse

Figur 9 Indvundne vandmængder Ejby. Den tilladte mængde er angivet med rødt

Vurdering af den ansøgte vandmængde.
Køge Kommune har vurderet behovet for indvinding ud fra i den gennemsnitlige
oppumpede vandmængde over de sidste 10 år plus 15 %. For Højstrupgård bliver det en
mængde på 43.000 m3/år, mens det for Ejby Vandværk er 285.000 m3/år.
Køge Kommune og vandværket har i foråret 2019 aftalt en fordeling af de ansøgte årlige
mængder med 100.000 m3 til Højstrupgård og 250.000 m3 til Ejby Vandværk. Det er lidt
over det beregnede behov, men vil give vandværket mulighed for at flytte en del af den
nuværende indvinding fra Ejby til Højstrupgård.
Kommunen vurderer, at denne tilladelse sammen med den til Ejby Vandværk kan dække
behovet for vandforsyning i forsyningsområdet. Det kan også bidrage til en øget
forsyningssikkerhed for borgerne, da magasinet i Højstrupgård er bedre geologisk
beskyttet.
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6.3.5 Vandkvaliteten på vandværket
Der er i henhold til drikkevandsbekendtgørelse /3/udtaget prøver af drikkevandet.
Vandet er generelt af god kvalitet, da det ikke overskrider grænserne for drikkevand.
Der er i 2019 fundet et indhold af dimethylsulfamid – dog langt under grænseværdien for

drikkevand.

Figur 10. Analyser af ammonium og nitrit i det behandlede vand fra
vandværket eller ved forbrugerens taphane.

Vandet er kalkrigt med en hårdhedsgrad på 19-21 dH.
Før 1990 samt i 2015 har der været perioder med overskridelser af grænseværdien for
drikkevand for stofferne ammonium (0,05 mg/l) og nitrit (0,01 mg/l). I disse perioder har
der også været overskridelser på jernindholdet. Dette er indikation på utilstrækkelig
vandbehandling. Overordnet fungerer vandbehandlingen tilfredsstillende.
Der er kun ganske få fund med for mange bakterier. I 1990 blev der i en vandprøve fundet
550 kim ved 37 ºC og i 2009 en anden prøve med 9 coiliforme bakterier/100 ml. Der er
aldrig sket fund af e. coli bakterier. De få overskridelser af kimtallene på vandværket er
blevet håndteret og ikke genfundet i prøver på ledningsnettet.
Vurdering
De tidligere påviste overskridelser af især ammonium og nitrit må stamme fra utilstrækkelig
vandbehandling. Overordnet er drikkevandet af god kvalitet.
6.3.6 Filterskyllevand
Filtrene skylles automatisk hver anden dag. Filtrene skylles først med luft og derefter med
vand. Filterskyllevandet ledes til en bundfældningstank, hvor slammet bundfældes cirka et
døgn, hvorefter skyllevandet ledes via Vemmedrup vandløbet til Køge Å. Fældningstanken
tømmes 1 gang /år. Skyllevandsforbruget er cirka 500 m3 pr. 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
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filterskyllevandet. Ligeledes er der stillet krav til, hvad filterskyllevandet må indeholde samt
krav til bortskaffelse af bundfald. Der produceres ca. 2 tons okkeraffald om året.

6.4. Potentielle forureningskilder
Arealanvendelsen i indvindingsoplandet til begge vandværkets boringer består primært af
landbrug og skovdrift, bortset fra den mindre del af indvindingsoplandet, som ligger under
de tidligere gartnerier.
Mod nord i umiddelbar nærhed af boringerne og indenfor eller på grænsen til det beregnede
indvindingsopland, findes to mindre områder, der er kortlagt efter jordforureningsloven/3/
med mistanke om (V1) eller konstateret jordforurening(V2), se Figur 11.

Figur 11. Blå= Mistanke om jordforurening, Rød= konstateret jordforurening

Forureningerne bliver listet herunder i forhold til afstanden til indvindingsboringerne.
150 meter. Gartnerivej 45 (259-20442). 50 m2 med mistanke om forurening pga.
gartnerivirksomhed.
435 meter. Gartnerivej 26 (259-20430). 66 m2 med konstateret forurening af arsen og
olieprodukter.
Der findes også mindre områder med konstateret forurening af tungmetaller nord for
afgrænsningen af indvindingsoplandet.
I området har en del af gartnerigrundene være kortlagt primært pga. konstateret
olieforurening, men de er blevet oprenset og derefter udgået af kortlægningen. Der har i
undersøgelserne været focus på forurening fra olietanke og derfor er arealerne ikke
undersøgt for fx pesticider.
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Vurdering
Kommunen vurderer, at olieforurening og tungmetalforurening ikke udgør en trussel for
indvindingen, da disse stoffer som udgangspunkt bliver bundet til jorden. De største
potentielle forureningsrisikoer må stamme fra mindre forurenede områder og
miljøfremmede stoffer fra de tidligere gartnerier og fra landbrugsdriften i områderne syd for
Vemmedrup. Det er derfor vigtigt, at vandet i boringerne og drikkevandet analyseres for
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.

Figur 12. Angivelse af fysisk sikringszone (mørkerød) og
dyrkningsfri zone (rød) samt BNBO (blå) for Højstrupgård
Vandværks boringer.

Desuden har staten beregnet boringsnære beskyttelsesområder BNBO omkring alle boringer
til almen vandforsyning. I miljøbeskyttelsesloven er der allerede i disse områder restriktioner omkring anvendelsen af pesticider. Disse restriktioner træder i kraft med denne
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tilladelse. Fremadrettet kan der blive pålagt yderligere restriktioner bl.a. skal vandværkerne
træffe aftale med ejerne af jorden om pesticidfri dyrkning i BNBO områderne.
Køge Kommune har i forbindelse med det årlige tilsyn med vandværkerne i 2017
gennemgået de fysiske sikringszoner.
Fysiske sikringszoner
Sikringszonerne er overholdt for de 2 aktive boringer.
25 meter zonen
Indenfor de dyrknings-, gødskningsfrie- og pesticidfrie zone er der grønne arealer samt et
vejareal, hvorfor zonen ikke er aktuel. Omkring boring 212.796 er zonen ikke helt
overholdt, da jorden dyrkers i det nordlige randområde, mens den for 212.1041. er over
holdt/irrelevant.

6.6. Naturmæssige konsekvenser af indvindingen
Ansøgningen er vurderet efter Naturbeskyttelsesloven /6/. Habitatbekendtgørelsen /7/.
Vurderingen ses i sin helhed i bilag 1.
Køge Kommune vurderer, at fornyelsen af indvindingstilladelse, til 100.000 m3/år, ikke vil
medføre nogen væsentlig negativ påvirkning af beskyttede naturtyper, habitatområder eller
leve- og ynglesteder for bilag IV-arter.

6.7. Forhold til andre planer
I Køge Kommunes vandhandleplan5 retningslinje 39 om grundvand fremgår, at i områder
hvor vandressourcen ikke er tilstrækkelig til at tilgodese alle behov skal anvendelsen ske
efter følgende prioritering:
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.

Ifølge Køge Kommunes Vandforsyningsplan6 (VFP) befinder Højstrupgård 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.

5

Vandhandleplan, Køge Kommune 2015.

6

Vandforsyningsplan 2010-2021, Køge Kommune August 2010
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Ifølge Råstofplan7 for Region Sjælland er der ikke udpeget råstofinteresseområder i
nærheden af vandværket eller i indvindingsoplandet. Indvindingen forventes ikke at kunne
blive påvirket af råstofgravning i fremtiden.
Køge Kommune vurderer, at den ønskede indvinding til drikkevand er i overensstemmelse
med prioriteringen i vandhandleplanen.

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 vandindvindingstilladelse anmeldes efter VVM reglerne og ansøger skal
udfylde et VVM anmeldeskema (svarende til Bilag 5 i VVM bekendtgørelsen).
Af VVM bekendtgørelsens § 2 fremgår det, at anlæg opført på bilag 2 til bekendtgørelsen
skal anmeldes til kommunen. Af punkt 11 l i Bilag 2 fremgår følgende anlæg: ”Arbejder i
forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand”.
Kravet om VVM anmeldelse gælder også ved en ny tilladelsesproces efter bortfald af
eksisterende rettigheder. Anmeldelseskravet gælder således, hvis et anlæg ønskes
videreført efter udløb af en hidtidig ret til udnyttelse af ressourcer som f.eks. gamle
indvindingsrettigheder, eller når der i øvrigt indledes en ny tilladelsesprocedure.
På baggrund af VVM anmeldelsen foretager Køge Kommune en screening og træffer en
afgørelse om, hvorvidt anlægget på grund af dets art, dimensioner og placering, vil kunne
få en væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis det er tilfældet, er der VVM pligt, og anmelder
skal udarbejde en VVM redegørelse.
Køge Kommune har den 21. februar 2020 modtaget en VVM-anmeldelse fra Højstrupgård
Vandværk til brug for kommunens VVM screening.
Køge Kommune vurderer, at ansøgte indvinding ikke vil have en væsentlig indvirkning på
miljøet, hvorfor projektet ikke er omfattet af VVM-pligten. VVM-screeningen er vedlagt i
bilag 2.
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7. Samlet vurdering
Grundvandet er af god kvalitet og magasinet noget geologisk beskyttet. Arealanvendelse er
primært landbrugsdrift, dernæst skovdrift, gartneri og små områder med bymæssig
bebyggelse.
Det vurderes, at udvaskning fra landbrugsjorden og gartnerierne kan medføre udvaskning
af miljøfremmede stoffer til grundvandet, det er derfor vigtigt at grundvandet undersøges
for både de nuværende, men også tidligere anvendte pesticider.
På baggrund af modelberegningerne vurderer Køge Kommune, at udnyttelsen af denne
tilladelse vil medføre en lille og dermed ikke væsentlig påvirkning af vandføringen i den
øvre del af Køge Å.
Indvindingen vil ikke medføre en påvirkning af de nærliggende habitatområder eller §3
beskyttelse områder efter naturbeskyttelsesloven. Samtidig vurderer kommunen, at fuld
udnyttelse af den ansøgte mængde sandsynligvis ikke vil påvirke de nærliggende
vandforsyninger i området væsentlig.

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
Højstrupgård vandværk, skal Køge Kommune foretaget en vurdering af vandindvindingens
påvirkning af de beskyttede naturområder, habitatområder og 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.
Grundvandstrykket og dermed også strømningen er påvirket af den kraftige indvinding, der
har været og stadig er i området primært til hovedstadsområdet, men også til de lokale
vandværker med Køge Vand A/S. På figur 1 ses udviklingen i grundvandstrykket gennem de
sidste 65 år i pejleboring 450 meter vest for Højstrupgårds boringer. Indvindingen steg
kraftig i slutningen af 1960’erne, hvor grundvandsstanden tilsvarende faldt, men siden er
den reduceret noget igen. Vandtrykket er steget 2,5 meter siden det var lavest i slutningen
af 1970’erne.

Figir 1. Vandstand i pejleboring 450 meter vest for indvindingsboringerne til Højstrupgård
Vandværk
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Den konkrete ansøgning
Den konkrete vurdering er udført med udgangspunkt i den nu ansøgte indvindingsmængde
på 100.000 m3/år. Tidligere tilladelse var på 162.000 m2/år, men fra 2009 til 2018 har
indvindingen i gennemsnit været 36.000 m3/år. Det skyldes, at vandet oprindeligt kun
skulle anvendes til vanding af gartnerier og husholdningsvand til en beboelse på hver
gartneriejendom. Gartneridriften har igennem mange år været for nedadgående.
Vandværket blev i 2012 overtaget af Ejby Vandværk, der hermed søger om at flytte noget
af indvindingen fra Ejby vandværk til denne kildeplads.

Figur 2. Oversigtskort med placering af §3 beskyttede naturtyper, samt placering af
vandindvindingsboringerne. Med rød streg er vist afgrænsningen af indvindingsoplandet
beregnet ud fra tidligere tilladelse på 162.000 m3/år.
§3-beskyttet natur
Som det fremgår af Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.Figur 14 er der kun få arealer
med beskyttet natur i indvindingsoplandet til Højstrupgård Vandværk. Det er primært
vandhuller med arealer under 1000 m2. Der ligger dog en lille mose på ca. 2000 m2
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omkring et af vandhullerne ved ejendommen Lidemarksvej 86 langs den vestlige udkant af
indvindingsoplandet.
I en del af vandhullerne er der konstateret fund af springfrøer i 2007 samt andre padder i
2009. Der drejer sig om spidssnudet og butsnudet frø samt stor og lille vandsalamander.
Registreringerne ses på figur 2 og 3.

Figur 3.Oversigtskort med Højstrupgård Vandværk i forhold til Habitatområde Køge Å og
padderegistreringer og §3 områder. Køge Å er et målsat vandløb.
Vurdering af den ansøgte indvindings påvirkning af §3 beskyttet natur
Der ligger kun én § 3-beskyttet naturtype indenfor 1 meter sænkningstragt til boringerne.
Vurdering
Det forventes ikke, at overfladevandet vil blive påvirket i væsentlig grad, da der er et
forholdsvis tykt lerlag mellem overfladen og det kalklag, hvor der pumpes råvand op fra.
Det vurderes derfor, at den ansøgte indvinding ikke vil kunne påvirke de § 3-beskyttet
områder i væsentlig grad.
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, der er placeret langs Køge Å. Afstanden fra
boringerne til åen mod nord er, hvor den er kortest, 2,4 km. Udpegningsgrundlaget for
habitatområdet er næringsrig sø (3150), vandløb (3260), å-mudderbanke (3270,
urtebræmme (6430), elle- og askeskov (91E0) og pigsmerling (1149).

[1]

BEK nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
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Indvindingsområdet ligger derudover ca. 9 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).
8,1 km mod øst ligger habitatområdet H132 Tryggevælde Å med udpegnings-grundlaget
strandvold med enårige planter (1210), strandeng (1330), næringsrig sø (3150), åmudderbanke (3270), urtebræmme (6430), elle- og askeskov (91E0), strandvold med
flerårige planter (1220), grå/grøn klit (2130), vandløb (3260), tidvis våd eng (6410),
rigkær (7230). Desuden er arterne Kildevældsvindelsnegl (1013), Skæv vindelsnegl (1014)
og Mygblomst (1903) en del af udpegningsgrundlaget
Indvindingen vurderes umiddelbart ikke at påvirke de to habitatområder Ølsemagle Strand
og Staunings Ø samt Tryggevælde Å, pga. den store afstand fra indvindingen.
Tilsvarende vurderes sænkningstragten ved indvindingen af vand fra boringerne til
Højstrupgård Vandværk at være for langt fra Køge Å til, at det vil udgøre nogen væsentlig
negativ påvirkning af dette habitatområde. I vandbalancen er stigningen fra 36. 000 m 3/år
til 110.000 m3/år vurderet at påvirke vandføringen i den øvre del af Køge Å negativt med
0,02 l/s, hvilket vurderes at være en lille påvirkning i forhold til åens minimumsvandføring
på 50l/s.
Køge Å er et målsat vandløb, hvor kommunen skal arbejde for, at åen opnår god økologiske
tilstand.
Særligt beskyttelseskrævende arter (bilag IV-arter)
Der er en ikke registreret bilag IV-arter indenfor vandværkets 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.
Konklusion
Køge Kommune vurderer, at fornyelse af vandindvindingstilladelsen til Højstrupgård
Vandværk, ikke vil medføre væsentlig 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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