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1. Tilladelsen
Klima og Planudvalget har den 5. november 2020 besluttet at give Borup
Vandværk tilladelse til indvinding af 310.000 m3 grundvand årligt. 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., jf. lbkg. nr. 118 af 22/02/2018.

/2/

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

/3/

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

/4/

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

/5/

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

/6/

Lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven), lbkg nr. 240 af
13/03/2019.
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/7/

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

/8/

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord(jordforureningsloven). lbkg nr.

/9/

Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven), lbkg. nr. 1218 af
25/11/2019.

/10/

Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og
internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven), lbkg nr. 119 af
26/01/2017.

1.2 Vilkår
1.2.1 Indvinding
1. Tilladelsen er gældende indtil 4. november 2050.
2. Der må samlet indvindes 310.000 m³ grundvand årligt til almen
vandforsyning.
3. Indvindingen foregår fra følgende boringer:
Boringsnummer

Matrikel nr.

212.41b

2b Borup By, Borup

25

21

2b Borup By, Borup

23

20

1a Svenstrup Hgd., Borup

25

21

1ce Borup By, Borup

29

9

212.668
212.756
212.990

Max. Afsænkning ved drift
Meter under
Kote
pejlepunkt
(med udgangspkt. i
indmåling fra 2016)

Tabel 1. Indvindingsboringer. Placeringen af boringerne fremgår af figur 1.

4. Indvindingen må ikke skabe områder med frie magasinforhold,
samtidig må afsænkningen ikke påvirke det terrænnære grundvand.
Derfor må vandspejlet under drift maximalt afsænkes til det angivne
niveau i tabel 1.
5. Indvindingen skal tilrettelægges således, at udsving i grundvandsstanden minimeres. Der indvindes derfor med så lav en ydelse i de
enkelte boringer som muligt, og indvindingen spredes så vidt muligt
over hele døgnet i alle boringer.
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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 er tydeligt markeret og
indmålt i kote. Ændres pejlepunktet skal ændringen indberettes til
Køge Kommune.
9. Rentvandstanken skal som minimum efterses en gang hvert 10. år og
om nødvendigt renses. Et notat over eftersynet skal sendes til Køge
kommune.
10. Vandværket, indvindingsboringerne og evt. 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. 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
13. Rentvands- og råvandskvaliteten skal kontrolleres efter
retningslinjerne i den til enhver tid gældende drikkevandsbekendtgørelse /3/. Vandværkets kontrolprogram skal være godkendt
af Køge Kommune.
14. De oppumpede vandmængder skal registreres på boringsniveau
startende fra 1. januar. Registreringerne skal opbevares i mindst 10
år. De årlige indvindinger skal indberettes til tilsynsmyndigheden
senest 1. februar det følgende år.
15. Vandstanden i boringerne skal pejles mindst 2 gange årligt i uge 15
og 40. Boringerne skal pejles i ro og drift. Ro pejlinger foretages
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efter, at der ikke har været pumpet fra boringen i minimum 2 timer.
Ved drift pejlinger har der været pumpet mindst 1 time før målingen.
Resultaterne indberettes til tilsynsmyndigheden senest 1. februar det
følgende år.
1.2.4 Andet
16. Omkring hver indvindingsboring skal der være en fysisk sikringszone
med en radius på 10 meter. Zonen skal markeres ved beplantning
eller indhegning.
17. Omkring hver indvindingsboring skal der være en zone med en radius
på 25 meter, hvor det er forbudt at dyrke, gødske jorden samt at
anvende pesticider, jf. §21b, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven /9/.
18. Miljøministeriet har i 2016 beregnet og afgrænset boringsnære
beskyttelsesområder (BNBO) omkring vandforsyningens indvindingsboringer. Indenfor dette område og mindst 300 meter fra hver boring,
gælder en række begrænsninger i håndteringen af pesticider jf. §21c i
Miljøbeskyttelsesloven.
Tilsynsmyndighed for at dette vilkår overholdes, er kommunen og det
er ejeren af arealet, der har ansvaret for, at vilkåret overholdes.
Køge Kommune kan derudover for hvert boringsnært
beskyttelsesområde træffe afgørelse om påbud eller forbud i henhold
til Miljøbeskyttelseslovens § 24 og 26a /9/, for at undgå fare for
forurening af grundvandet.

2. Erstatningsansvar
I medfør af vandforsyningsloven/1/ § 23 er ejeren af indvindingsanlægget
erstatningspligtig for skader i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden under anlæggets udførelse og drift.
Desuden er ejeren erstatningspligtig for skade, som voldes i bestående
forhold ved forandring af vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer,
moser, herunder våd-områder omfattet af § 3 naturbeskyttelsesloven /6/
mv. under anlæggets udførelse og drift. Erstatningsspørgsmål afgøres af
taksationsmyndighederne.

3. Klagevejledning
Afgørelser efter § 20 kan påklages jf. § 75 i vandforsyningsloven /1/.
Jf. vandforsyningslovens /1/ § 80 kan kommunens afgørelse påklages til
Miljø– og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen,
og eventuelt andre organisationer og enhver, der har en individuel væsentlig
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interesse i sagens udfald. Derudover har Danmarks Naturfredningsforening,
Danmarks Sportsfiskerforening og Forbrugerrådet Tænk klageadgang.
Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra tidspunktet for
bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag,
forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet
afgørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr.
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.

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
Nr. Dalby-Kimmerslev vandværk, vand.dalbykim@dlgpost.dk
Gummersmarke-Kulerup Vandværk, gk.vandvaerk@gmail.com
Bjæverskov Vandværk, bjaeverskovvand@gmail.com
Klar Forsyning, klar@klarforsyning.dk

Afgørelsen bliver offentliggjort på Køge Kommunes hjemmeside:

www.koege.dk/byraad-udvalg/Hoeringer-ogafgoerelser/Miljoeafgoerelser.aspx

5. Oplysninger i sagen
5.1 Tidligere tilladelser
Borup Vandværk har i 1958, i forbindelse med etableringen af HOFORs
Vandværk i Regnemark, fået en tilladelse til indvinding af 170.000 m3
grundvand årligt.
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Vandværkets ældste aktive boring DGU nr. 212.41b er boret i 1933.
Vandværkets boring DGU nr. 212.668 er fra 1966. Boring DGU nr. 212.990
er boret i 1979. I 2013 fik vandværket tilladelse til at indvinde vand fra DGU
nr. 212.756, som tidligere havde forsynet Svenstrup Gods med vand.
Tilladelsen blev givet som en udvidelse af tilladelsen til Borup Vandværk.
Landvæsenskommissionen forøgede i en tillægskendelse i 1973 den tilladte
mængde til 346.000 m3 årligt.
I 1975 har Hovedstadsrådet ladet Borup Vandværk forstå at de kan regne
med en forøgelse af indvindingsmængden så Borup Nord udvidelsen og
vandbehovet i det daværende forsyningsområde kan vandforsynes. Borup
Vandværk havde søgt om en tilladelse på 600.000 m3 pr. år.
Vandværket har i 1999 indgået en aftale med Roskilde Amt om nedsættelse
af den tilladte indvindingsmængde fra 346.000 m3 til 180.000 m3 årligt.
Den nuværende tilladelse på 260.000 m3 er fra år 2008 og er givet af Køge
Kommune i forbindelse med at Borup vandværk overtog forsyningen af
Svenstrup Gods og tilhørende områder, samt nedlagde Kløvested Vandværk
og Bakkeværket.
Tilladelserne udløb 1. april 2010. Efterfølgende har staten lovmæssigt
forlænget vandindvindingstilladelsen til et år efter udarbejdelse af den første
kommunale vandhandleplan. Den afventede bindende retningslinjer fra
statens vandplaner, men de blev forsinket af flere omgange. Den kommunale vandhandleplan blev vedtaget i Køge Kommune d. 13. august 2015,
hvilket betød, at vandindvindingstilladelsen udløb d. 13. august 2016. Der
har ikke været en gældende tilladelse til Borup Vandværk siden denne dato.

5.2 Andre administrative oplysninger
I 1996 overtages Kløvested vandværk ca. 1 km øst for Borup By med
tilhørende boring DGU nr. 212.159. Forsynings området tilhørende det
tidligere Kløvested Vandværk tillægges Borup Vandværk. I 2008 sløjfes
boringen, der tilhørte Kløvested Vandværk.
Stubberup Vandværk ca. 5 km nordøst for Borup Vandværk, overtages i år
2005 og er nu et underanlæg til Borup Vandværk. Vandbehandlingen sker
fortsat på Stubberup vandværk, og vandet oppumpes fra boring DGU nr.
212.738. Der er i 2017 givet tilladelse til at udføre endnu en boring til
Stubberup Vandværk, men denne tilladelse er ikke blevet benyttet.
I 2008 år overtages boringen og vandforsyningsområdet ved Svenstrup
Gods, der indgås også en aftale om at Borup vandværk kan etablere en
kildeplads i skoven vest for Svenstrup Gods. Boringen DGU nr. 212.756
renoveres i 2012.
Slimminge vandværk, blev i 2020 overtaget af Borup vandværk. Slimminge
vandværk drives dog videre som tidligere, så længe råvandskvaliteten er i
orden. Slimminge vandværk er i god stand og har en stor kapacitet mht.
rentvandstank og vandbehandlingsanlæg.
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Slimminge vandværks boring DGU nr. 212.683 er dog udsat for et muligt
pesticidbidrag fra en tidligere placering for en maskinstation. Skovbo
Vandsamarbejde har sammen med Region Sjælland og Køge Kommune lavet
en kildeopsporing og et afværgeanlæg nær Slimminge. HOFOR har en stor
kildeplads (Slimminge Kildeplads) umiddelbart nord for Slimminge
Vandværk.

Figur 1. Placering af Borup Vandværk, dets boringer (grøn), trykniveauet for
grundvandet samt placeringen af HOFORs boringer (rødt) og øvrige almene
vandværksboringer (blå).

5.3 Ansøgningen
Borup Vandværk har den 29/9 2009 ansøgt Køge Kommune om forlængelse
af den eksisterende tilladelse til indvinding af grundvand. Der ansøges om en
årlig indvinding på 250.000 m3 grundvand til Borup Vandværk.
Ved et møde mellem Borup Vandværk og Køge Kommune i 2017, søger
Borup Vandværk om vandindvindingstilladelse til 280.000 m3 pr år til Borup
Vandværk og 70.000 m3 pr. år til underanlægget Stubberup Vandværk.
Borup Vandværk anmoder i en mail den 8. oktober 2020 om at de har brug
for en tilladelse på 310.000 m3/år. Begrundelsen er en udbygning af Borup
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Nord på ca. 300 boliger (25.000 m3/år), samt en forventning om en
forøgelse af leveringen af vand til et svinebrug på ca. 24.000 m3/år.
I forbindelse med sagsbehandlingen har Køge Kommune vurderet på
baggrund af de seneste års indvinding, at den ansøgte mængde på 310.000
m3 årligt er væsentligt udover den reelt oppumpede mængde (~250.000
m3/år) ilagt en buffer på 15 %. Der sker dog en udbygning af boligarealet i
Borup området, så en øgning på 20 % vil være mere passende. Kommunen
har derfor i tilladelsen givet tilsagn om oppumpning af 310.000 m3 årligt.
Vandværket har accepteret dette den 20/10 2020.

5.4 Udtalelser
Ansøgningen har ikke været sendt i høring Jf. §§ 9 - 10 i bek 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, der med
mail af 20/10 2020 har svaret: at de ingen kommentarer har.

6. Kommunens behandling af sagen
6.1. Generelt
Borup Vandværk er et mellemstort vandværk, der forsyner Borup området
med tilhørende institutioner, industrier m.v. med drikkevand. Vandværket er
forbundet med Nr. Dalby – Kimmerslev vandværk, hvorfra der er forbindelse
til Ejby Vandværk, Slimminge Vandværk, Bjæverskov Vandværk og
Gummersmarke – Kulerup Vandværk.
Boringerne til Borup Vandværk har tidligere kun været placeret i selve byen,
men med tiden er der blevet en større mulighed for at hente vand udenfor
byen mod vest ved Svenstrup Gods. Mod syd er der i området nogle store
kildepladser til Regnemark Vandværk. Mod sydvest ligger Nr. Dalby –
Kimmerslev Vandværk, som vandværket er forbundet med via en aktiv
nødvandsforsyning.
Kommunens vurdering er under hvert punkt skrevet med kursiv
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6.2. Geologi og hydrogeologi
Alle koter er angivet i DVR90.
6.2.1 Geologi
Geologien i området beskrives fra boringerne i eller omkring indvindingsoplandet. Fra Statens grundvandskortlægning1 er der optegnet et geologisk
profil, som fremgår af figur 2.
Overfladen ved indvindingsboringerne ligger mellem kote 40 og 45 meter.
Terrænet hælder ned imod de søer og den bæk, der løber igennem Borup
By. De bynære boringer ligger ret tæt, mens der er ca. 2 km fra vandværket
til den vestligste boring ved Svenstrup Gods. Længere mod nordvest stiger
terrænet op over kote 60. Mod sydøst falder landskabet til omkring kote 30.
Det primære magasin består overvejende af bryozokalk og grønsandskalk.
Der ser ikke ud til at være en direkte hydraulisk kontakt mellem de spredte
morænegruslag i de tykke morænelerlag og grundvandsmagasinet.
Fra Statens grundvandskortlægning er udbredelsen af det grundvandsdannende opland beregnet og fremgår af figur 3. Beregningerne er baseret
på en indvindingstilladelse på 260.000 m 3/år, som var den gældende
tilladelse da kortlægningen fandt sted.
På profilet i figur 2 og tabel 2 ses, at grænsefladen mellem kalkaflejringerne
og de overlejrende glaciale aflejringer ved vandværkets boringer findes
mellem 30 og 60 meter under terræn.
I Tabel 2 ses de konkrete geologiske forhold for hver boring samt en
angivelse af hvor dybt grundvandsspejlet må sænkes under indvinding.
DGU nr.

212.41b
212.668
212.756
212.990

Primært
magasin
geologi

Grønsandskalk
Sand
(grønsand)
Selandien kalk
kalk

Terrænkote
DNN

Top af det
primære
magasin
DNN

Top af det
primære
magasin
(mut)

Samlet
tykkelse af
beskyttend
e
lag.
Meter

45

-18

63

45,09

-18,3

45,5
40,0

Max. afsænkning ved drift
Meter under
pejlepunkt

Kote
(udg.pkt.
indmåling fra
2016)

45

25

21

63,3

63,3

23

20

10,3

35

30

25

21

-29

69

49,5

29

9

Tabel 2. Geologi og terræn i indvindingsboringerne i DNN og meter under terræn

Statens kortlægning (2018): Data og resultat. Grundvandskortlægning i
Køge Kommune.
1
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Figur 2. Geologisk profil langs oplandet til Borup Vandværks boringer. Profilet følger
den stiplede linje på figur 3, hvor boringer indenfor en 200 m fra linjen er projekteret
ind på profilet. De blå firkanter viser strømningslinjer fra grundvandet og lyseblå pile
retningen til indvindingsboringerne. Moræneler er brun, sand og grus er gul/orange
eller lyserød, Kertemindemergel er lilla, Grønsandskalk er grøn og Danienkalk er blå.

Figur 3. Modelleret grundvandsdannende opland og beregnet transporttid fra terræn
til indvindingsboringer i Statens kortlægning2. Beregnet på en tilladelse på 260.000
m3/år. Den stiplede linie viser oplandsprofilet, som ses i figur 2.

I de nordvendte oplandsgrene er det samlede dæklag, som næsten
udelukkende består af moræneler mellem 30 og 40 meter tykt, mens det lige
ved boringerne er på ca. 60 meter. Mod nordvest i oplandet ses en kile af
grønsandskalk og Kerteminde Mergel umiddelbart over bryozokalken.
Statens kortlægning (2018): Data og resultat. Grundvandskortlægning i
Køge Kommune.
2
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Vurdering:
Oplandet er godt beskyttet, der er ingen direkte hydraulisk kontakt mellem de
overliggende lerlag og grundvandsmagasinet. Det tager lang tid for grundvandet at
blive dannet fra vandet falder som regn i oplandet indtil det når det egentlige
grundvandsmagasin.

6.2.2 Hydrogeologi
På figur 1 ses placeringen af vandværket, dets indvindingsboringer samt
potentialet for det primære grundvandsspejl. Potentialekurverne viser, at
grundvandet strømmer i en sydøstlig retning til vandværkets indvindingsboringer.
På figur 3 ses det beregnede indvindingsopland for vandværket. Det
strækker sig ca. 5 km mod nordvest op i den vestlige del af Ringsted Kommune og den sydlige del af Lejre Kommune. Boringerne kan opdeles i to
indvindingsoplande, der løber sammen mod nordvest. Den vestligste boring
er beliggende umiddelbart i nærheden af Svenstrup Gods, mens de øvrige 3
boringer ligger i Borup By.
Grundvandspotentialet falder fra omkring kote 40 meter i den nordvestlige
del af oplandet til omkring kote 26 meter ved indvindingsboringerne. Der er
ca. 20 meters forskel på terrænet og grundvandspotentialet i hele
grundvandsoplandet. Toppen af grundvandsmagasinet, som består af
prækvartære lag, er beliggende omkring kote 0 til -30. Så det vil sige at
grundvandsmagasinet er spændt i hele oplandet. Der vil skulle pumpes rigtig
meget før der risikeres at kunne dannes frie forhold i grundvandsmagasinet.
Indvindingsoplandet fremgår af figur 3. Det er placeret i ”Områder med
Særlige Drikkevandsinteresser” (OSD). Der er et par mindre områder i
overgange mellem Lejre og Ringsted kommuner, hvor der af staten er
udpeget ”nitrat følsomt indvindingsområde”.
Vurdering:
Grundvandet, der indvindes fra indvindingsboringerne til Borup Vandværk, bliver
dannet i og oppumpet i et spændt magasin. For at forhindre, at der sker en iltning af
grundvandsmagasinet er der stillet krav om en max. sænkning af grundvandet i
indvindingsboringerne.

6.2.3 Vandkvaliteten i magasinet
Grundvandet i indvindingsområdet for Borup Vandværk beskrives i
grundvandskortlægningen fra 2018. Derudover er data hentet fra
grundvandsdatabasen i GEUS indtil 2019. Udvalgte parametre ses på
figur 4.
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Magasinet ved indvindingsboringerne er karakteriseret ved at være godt
beskyttet og have et vand, som er af type D, med lavt indhold af nitrat og
sulfat. Vandet er stærkt reduceret.
Kloridkoncentrationen, se figur 4, svinger mellem 20 og 40 mg/l i de
østlige boringer, mens det generelt ligger højt i DGU nr. 212.756, den
vestlige boring ved Svenstrup. Indholdet i råvandet i den vestlige boring
ligger i de sidste vandprøver på ca. 220 mg Cl pr l, hvilket nærmer sig
grænseværdien på 250 mg Cl pr l. Der ses en stigende tendens i denne
boring, og det relativt høje indhold kan skyldes at boringen bliver
overudnyttet.
Natriumindholdet ligger også meget højt i boring DGU nr. 212.756,
hvorimod der er et relativt lavere niveau i de 3 øvrige boringer. Dette kan
ligeledes skyldes en overpumpning af denne boring. Grænseværdien for
natrium ligger på max 175 mg natrium pr l. drikkevand.
Nitratindholdet, er lavt for alle boringer - under 5 mg/l i hele oplandet.
Det er langt under grænsen for drikkevand på 50 mg/l.
Sulfatindholdet, se figur 4, ligger lavt mellem 0,3 og ca. 10 mg/l i
boringerne, grænseværdien for drikkevand er på 250 mg/l. ved
forbrugers taphane. De højeste værdier for sulfatindhold ses i den
vestlige boring DGU nr. 212.756. De lave tal for sulfatindholdet tyder på
et velbeskyttet grundvandsmagasin, som ikke bliver påvirket af
aktiviteter på overfladen.
Jernindholdet er lavt med et indhold under 1 mg/l.
Metan-indholdet er ret lavt mellem 0,01 og 0,13 mg/l.
Nikkelkoncentrationen, se figur 4, er i alle boringer under 6 µg/l, hvilket
er markant under grænseværdien for drikkevand på 20 µg/l.
Arsen ligger generelt lavt mellem 0,15 og 0,3 µg/l, hvor grænseværdien
for drikkevand er på 5 µg/l.
Der er ikke fundet indhold af miljøfremmede stoffer i boringerne. Der er
undersøgt for pesticider, klorerede opløsningsmidler og andre
miljøfremmede stoffer.
Ifølge vandområdeplanerne 2015 til 2021 er området hvor Borup
vandværk henter sit grundvand præget af god kemisk tilstand og god
kvantitativ tilstand.
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Figur 4. Udvalgte stoffer i Borup vandværks boringer. Vestlige boring udgøres af
212.756, mens de østlige boringer består af 212. 41.b, 212.688 og 212.990.
Vurdering:
Køge Kommune vurderer, at kemien af grundvandet til Borup Vandværk i de østlige
boringer er i en stabil situation, da indholdet af hovedbestanddele er langt under
grænseværdierne for drikkevand. Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer i
råvandskontrollerne i alle boringer til Borup Vandværk. Med hensyn til klorid og
natrium-indholdet i Boring DGU nr. 212.857 kan det skyldes en overpumpning på
magasinet. Der bør holdes nøje kontrol med udviklingen af klorid- og natriumindholdet i boring DGU nr. 212.756.
Det tykke dæklag over grundvandsmagasinet yder en god beskyttelse af grundvandet
mod nedtrængning af miljøfremmede stoffer. Grundvandet, som oppumpes betegnes
i kortlægningen som værende vandtype D (velbeskyttet).
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6.2.4 Grundvandsstanden i området
Af figur 5 ses udviklingen i vandstanden i grundvandsmagasineret ud fra
nogle af HOFORs pejleboringer i området. Placeringen af pejleboringerne i
forhold til Borup Vandværk kan ses på figur 7. Pejleboringerne viser det
samme billede med et brat fald i vandstandskoten omkring år 1965, hvor
HOFORs indvinding på kildepladserne i området rigtig begyndte. Faldet
var først på ca. 7 meter i 1965, hvorefter der sker en stigning på ca. 1
meter efter 1975. Vandstandskoterne ligger nu ca. 6 meter under det
oprindelige niveau inden HOFOR startede deres vandindvinding på
kildepladserne til Regnemark Vandværk.

Pejlinger i HOFORs pejleboringer
37

Vandstandskote [m]

35
33
31
29
27
25
23
21
1930 1936 1942 1948 1954 1960 1966 1972 1978 1984 1990 1996 2002 2008 2014 2020
212. 400

212. 293

212. 52

212. 405

Figur 5, udvalgte pejleboringer tilhørende HOFOR.

Pejlingerne før 1960 kan ses på fig 6, der bl.a. viser udviklingen i boring
DGU nr. 212.52 beliggende ved Ørninge øst for Borup vandværks
indvinding. Der ses et fald i vandstanden på ca. 1 meter omkring år 1935.
Borup vandværks ældste nuværende boring er fra år 1933, indvindingen
pr år er først indlæst fra år 1984.
Vandstanden ligger nu i intervallet kote 29 til 23 for pejleboringerne, og
lavere i de aktive indvindingsboringer (omkring kote 25 meter).
Vandstandskoterne i indvindingsboringerne er behæftet med usikkerhed, da
pejlepunktskoterne ikke er troværdige. Tendenserne i vandstanden i
indvindingsboringerne, må forventes at være troværdige, da der er pejlet til
samme pejlepunkter fra 2012.
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Pejlinger i indvindingsboringerne + pejleboring 212.52
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Figur 6, Borup Vandværks indberettede pejlinger samt udviklingen i pejlingerne i
boring DGU nr. 212.52.

Figur 7. Placeringen af de i figurerne anvendte HOFORs pejleboringer i forhold til
Borup Vandværks boringer.
Vurdering:
Under efterlevelse af de opstillede vilkår, hvor der stilles krav til den maksimale
afsænkning i driftsperioder, vurderer kommunen, at den ansøgte indvindingsmængde
på 310.000 m3 pr. år ikke vil bevirke en væsentlig påvirkning af grundvandsstanden i
området. Der ses dog en faldende tendens i vandstanden i indvindingsboringerne,
som ikke ses i pejleboringerne. Vandstanden i indvindingsboringerne skal fortsat
overvåges ved ½ årlige pejlinger.
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6.2.5 Modelberegning af indvindingen
Modelberegninger fra Statens Grundvandskortlægning
Staten har udført grundvandskortlægning i 2018 og i den forbindelse har
staten opstillet en dynamisk model af indvindingen og beregnet
strømningsvejen for vandpartiklerne. I modellen blev indvindingsmængden
til Borup Vandværk sat til 260.000 m3/år jævnt fordelt på alle 4 boringer.
Strømningsmønsteret fra partikelbanerne i det primære magasin afgrænser
derved indvindingsoplandet. Det beregnede indvindingsopland for Borup
Vandværk udgør 11,79 km2 og det fremgår af figur 3. Transporttiden for
vandet fra overfladen til boringerne er mellem 200 og 500 år. I den aktuelle
tilladelse søges der om tilladelse til 310.000 m3/år, hvilket betyder at
indvindingsoplandet reelt er noget større. Men usikkerheden ved selve
modellens udpegning af indvindingsoplandet er betydelig, så figuren
repræsenterer bedste bud.
Indvindingsoplandet til Borup Vandværk er del af indvindingsoplandet for
Kimmerslev Kildeplads og berøres også af flere andre kildepladser til HOFOR.
Der er ingen målsatte vandløb i indvindingsoplandet, men mellem den
vestlige og østlige gren af oplandsgrenene er det målsatte vandløb Borup
Bæk, som har en god samlet økologisk tilstand. I Borup By findes den
sydlige del af Borup Bæk, som har en samlet vurdering som havende en
ringe økologisk tilstand. Borup Bæk løber ud i Kimmerslev Møllebæk, som
har en ukendt tilstand, hvorefter det løber ud i Kimmerslev Sø. Fra
Kimmerslev Sø løber vandet via Kimmerslev Møllebæk ud i Køge Å, der er
klassificeret som værende i dårlig økologisk tilstand fra udløbsstedet.
Modelberegninger fra Køge Kommunes grundvandsmodel – relative
påvirkning
For at vurdere, hvorledes den ansøgte vandindvinding påvirker nuværende
forhold, har Køge Kommune foretaget en stationær modelsimulering af
indvindingen med grundvandsmodellen opstillet for Køge Kommune. De
modellerede sænkningstragte er beregnet ved at tage gennemsnittet af den
aktuelle indvinding for perioden 2006 til 2016 og sammenholde denne med
indvindingen, svarende til det søgte på det tidspunkt hvor beregningerne
blev lavet (2016, 270.000 m3/år). Forskellen mellem de to
indvindingsmængder angiver den relative påvirkning fra indvindingen til
Borup vandværk. Positive værdier er i denne sammenhæng et fald i
vandstanden. Eftersom der fremadrettet kan indvindes op til 310.000 m 3/år
på Borup Vandværk, vil den beregnede oppumpningen til vandværket stige.
Beregningerne på figur 8 viser derfor en mindre afsænkning end hvad der
reelt vil være ved en tilladelse på 310.000 m3/år.
På figur 8 ses de beregnede ”sænkningstragte” som viser den teoretiske
ændring af vandspejlet i kalkmagasinet.
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Sænkningstragten i kalklaget viser en påvirkning på ca. 0,2 meter nær de
østlige boringerne, mens sænkningstragten ved den vestlige boring beregnes
til 0,1 m. Ved de østlige boringer flader sænkningstragten ud i en afstand på
ca. 800 meter til ca. 0,1 meter.
Der kan ikke beregnes en påvirkning af vandstanden i det terrænnære
grundvandsmagasin, derfor er der ikke medtaget en figur af dette.
Der kan ikke beregnes påvirkning af de omkringliggende vandløb.

Fig. 8. Modelberegnet ”sænkningstragte” i det primære magasin(kalken) for
boringerne til Borup Vandværk. De positive værdier angiver et fald i potentialet.
Vurdering:
Køge Kommune vurderer, at realisering af den ansøgte oppumpning til Borup
Vandværk ikke vil bevirke en væsentlig ændring i grundvandsstanden i det primære
og det sekundære grundvandsmagasin i forhold til tidligere. Den vil heller ikke være
årsag til en ændret vandføring i Borup Bæk og dermed Kimmerslev Møllebæk og i
sidste ende Køge Å. Kommunen vurderer at Kimmerslev Sø og Borup Sø ikke
påvirkes af realisering af den ansøgte oppumpning til Borup Vandværk, da der ikke
kan beregnes påvirkning i de terrænære magasiner.
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Der er ikke foretaget nye beregningerne med tilladelsesmængden på 310.000 m3/år,
da kommunen vurderer at den øgede indvinding fortsat ikke vil bevirke en påvirkning
af det terrænnære grundvandsmagasin.

6.2.7 Nærliggende vandindvindinger
Figur 9 viser indvindingsoplandet for Borup Vandværk sammen med de
øvrige beregnede indvindingsoplande i området. Det fremgår, at de ligger
tæt eller overlapper hinanden. Størstedelen af Borup Vandværks
indvindingsopland er også en del af oplandet til HOFORs kildeplads ved
Kimmerslev ved Kimmerslev Møllebæk. Mod vest grænser Borup Vandværks
opland op til oplandet til Svenstrup kildeplads til HOFOR. Oplandet til Nr.
Dalby Kimmerslev Vandværk ligger også i retning med oplandet til Borup
Vandværk. Nr. Dalby Kildeplads til HOFOR har et opland, der er beregnet til
at ligge lige øst for Borups. Nord for Borup Vandværks opland ligger
kildepladsen til Stubberup vandværk, som er ejet af Borup Vandværk.

Figur 9. Indvindingsopland for Borup Vandværk og nærliggende indvindingers
oplande.

De andre kildepladser har eller forventes at få følgende tilladelser:
Nr. Dalby Kimmerslev Vandværk
80.000 m3/år
Kimmerslev Kildeplads (HOFOR):
1.300.000 m3/år
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Svenstrup Kildeplads (HOFOR):
Nr. Dalby Kildeplads (HOFOR):
Stubberup Vandværk:

450.000 m3/år
550.000 m3/år
70.000 m3/år

Der er ingen ejendomme i indvindingsoplandet, der har vandforsyning via
egen boring.
Vurdering:
Ud fra modelberegningerne, ses det at indvindingsoplandet for Borup Vandværk
ligger i indvindingsoplandet til flere af HOFORs kildepladser og Nr. Dalby Kimmerslev
vandværks opland og at alle har eksisteret samtidig. Køge Kommune vurderer, at den
ansøgte indvindingsmængde kan hentes fra området uden at den vil påvirke de andre
indvindinger i området væsentlig.

6.3. Behandlingsanlægget
6.3.1 Generelt om forsyningsområdet
Borup Vandværk er beliggende midt i Borup By på en relativt stor grund,
hvorpå 2 af vandværkets 4 boringer er placeret. Ca. 175 meter syd for
vandværket er boring DGU nr. 212.990 placeret, mens den 4. boring er
placeret ca. 2 km vest for vandværket i skovområde tilhørende Svenstrup
Gods. Vandværket ejer også Stubberup Vandværk, som producerer og
leverer vand til Stubberup området, men også kan levere vand til Borup
Vandværks forsyningsområde enten via forsyningsledningen ad
Lammestrupvej eller via forsyningsledningen over Svenstrup boringen.
Forsyningsområdet til Borup vandværk er stort og der er en dynamisk
nødforbindelse til Nr. Dalby Kimmerslev Vandværk, hvorfra der dagligt
leveres vand til Dyndet området syd for Borup. Tilsvarende modtager Nr
Dalby Kimmerslev Vandværk den mængde vand de har brugt til at forsyne
Dyndet med fra Borup Vandværk.
Fra Nr. Dalby Kimmerslev Vandværk er der også forbindelse til Ejby og
Højstrupgård vandværker, samt Slimminge Vandværk og Gummersmarke
Vandværk.
Sammen med Stubberup Vandværk forsynes et fælles område på ca. 2700
husstande, 10 landbrug og 6 institutioner m.v.
6.3.2 Vandbehandlingen
Vandbehandlingen foregår ved iltning i iltningstårn med filtreret indtag af
udeluften. Iltningen er efterfulgt af åben enkeltfiltrering i to parallelle
lukkede sider af vandværket. De 2 sider af vandbehandlingen bliver holdt
adskilt indtil udpumpningen til ledningsnettet. Efter behandling i filtreringen
ledes vandet til 2 rentvandstanke på i alt 400 m3.
De tekniske data for behandlingsanlægget er givet i Tabel 3.
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Råvandskapacitet
Filterkapacitet
Udpumpningskapacitet
Tabel 3. Behandlingskapacitet

90 m3/t
192 m3/t
134 m3/t
for vandværket.

Herefter er værkets leveringskapacitet på døgn og time beregnet til hhv.
1613 m3/døgn svarende til 67 m3/time og max 134 m3/t.
Vurdering:
Det kan konstateres, at vandværkets kapacitet er tilstrækkeligt til at dække det
fremtidige behov samt at nødforbindelserne er med til at sikre en god
forsyningssikkerhed.

6.3.3 Tilsyn
Køge Kommune har i perioden 2007-2014 foretaget et årligt teknisk tilsyn på
Borup Vandværk med tilhørende boringer. Der er ved tilsynene kun blevet
noteret mindre afvigelser på såvel vandværk som boringer.
Tilsynsfrekvensen blev nedsat til hvert 2. år i 2014.
Vurdering:
Køge Kommune har ved sidste tilsyn i 2019 vurderet, at vandværket er velholdt og
den tekniske tilstand meget god.

6.3.4 Ansøgt vandmængde og oppumpning
Som det fremgår af figur 9, har indvindingsmængden for Borup Vandværk
fra år 2008 ligget på omkring 250.000 m3/år til nu.

Borup Vandværk A.m.b.a
Indvindingsmængde, m3

400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
1990

2000

2010

Figur 9. Tilladte indvundne mængder (rød) og indvundne vandmængder (blå).

Vandværket ønsker at få en tilladelse på 310.000 m3/år. Baggrunden for at
søge en højere indvindingstilladelse er at der sker en forholdsvis stor
udvidelse med nye boliger i Borup Vandværksforsynings område, samt at der
forventligt skal ske en yderligere leverance af vand til et svinebrug.
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Køge Kommune tager udgangspunkt i en vurdering af behovet for indvinding
i den gennemsnitlige oppumpede vandmængde over de sidste 10 år plus 20
% i buffer. For Borup Vandværk giver det ca. 300.000 m3/år.
Vandforsyningsplanen beskriver et vandbehov for 2021 på 297.000 m 3/år.
Vurdering:
Kommunen vurderer, at øgningen af tilladelsen til 310.000 m3/år er fuldt
tilstrækkeligt til at dække vandværkets fremtidige behov. Bliver det aktuelt at Borup
Vandværk skal forsyne Slimminge Vandværks forsyningsområde, kan det blive
nødvendigt med et tillæg til Borups vandindvindingstilladelse

6.3.5 Drikkevandskvaliteten på vandværket
Der er i henhold til drikkevandsbekendtgørelsen /3/, udtaget prøver af
drikkevandet, når det forlader vandværket og hos forbrugerne.
Vandet er kalkrigt med en hårdhedsgrad på omkring 20 dH.
Der er ikke målt forhøjet indhold af nitrit siden 2005, mens
ammoniumindholdet har været lidt mere svingende med sidste overskridelse
i 2012. Der er ikke målt forhøjet jern efter januar 2011.
Indholdet af klorid er lavt, men med stigende tendens fra år 2014. Før 2014
lå indholdet omkring 18 mg/l, mens herefter det steget til mellem 55-70
mg/l.
Indholdet af sulfat er lavt omkring 3 til 4 mg/l.
Indholdet af organiske sporstoffer såsom nikkel eller arsen er ikke fundet
over grænseværdien for drikkevand.
Der er ikke fundet analyser med indhold af miljøfremmede stoffer i
drikkevandet ved afgang vandværk eller på ledningsnettet.
Vurdering:
Overordnet set er vandkvaliteten i orden og vandbehandlingen fungerer godt.

6.3.6 Filterskyllevand
Filtrene skylles automatisk efter produktion af ca. 3000 m 3 vand pr. uge.
Filtrene skylles først med luft og returskylles derefter med vand.
Filterskyllevandet ledes til kloakledning, hvorfra det løber til Borup
renseanlæg ca. 1,9 km syd for vandværket. Det rensede vand fra
rensningsanlægget ledes til Kimmerslev Møllebæk
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Køge Kommune gav den 5. september 2018 en spildevandstilladelse til
afledning af filterskyllevand til spildevandskloakken. Tilladelsen er givet på
vilkår om bl.a. en årlig analyse af filterskyllevandet. Ligeledes er der stillet
krav til, hvad filterskyllevandet må indeholde samt krav til bortskaffelse af
bundfaldet.

6.4. Potentielle forureningskilder
Indenfor det beregnede indvindingsopland, findes der flere arealer, der er
kortlagt som værende enten mistænkte for jordforurening (V1) eller der er
fundet forurening (V2). På fig. 10 ses de kortlagte grunde og vandværkets
boringer.

Figur 10, Kortlagte grunde nær og i Borup Vandværks indvindingsopland.

Stubberupvej 2, matrikel nr 2e Stubberup by, Stubberup. Losseplads kortlagt
på V2, kendt forurening (267-00010). Her er der konstateret forurening med
lossepladsgasser og PAH’er. Arealet befinder sig i en afstand på 2.8 km
meter til boring 212.756 ved Svenstrup Gods og 3,5 km fra vandværket og
de dertil hørende boringer. Forureningen ligger opstrøms indvindingen til
Borup Vandværk.
Matrikel nr. 26a Borup By, Borup, som er en del af jernbanen mellem
Ringsted og Roskilde. Området er kortlagt på V2 med nummeret (25920624). Der er påvist et oliespild. Forureningen ligger opstrøms indvindingen
til Borup Vandværk, der er ca. 1,1 km til vandværket.
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Hovedgaden 52 Borup, Matrikel nr 1ac, Borup by, Borup. Kortlagt på V2 med
nummeret 259-20424. Der er konstateret forurening med olieprodukter,
PAH’er og tetrachlorethylen efter renseri og farvehandel. Forureningen er
placeret ca. 170 meter opstrøms vandværket og dermed 2 af vandværkets
boringer.
Vandværksvej 10 Borup, matrikel nr. 2b Borup By, Borup. Kortlagt på V2
som følge af tidligere at have huset byens gasværk. Der er konstateret
indhold af kulbrinter. Kortlægningsnummer er 267-00104.
Vandværket og dets 2 boringer er beliggende på denne matrikel. Der er ikke
fundet spor af miljøfremmede stoffer i råvandet ved analyserne. Gasværket
eksisterede mellem 1906 og 1920.
Østergade 25 Borup, Matrikel nr. 2ai Borup by, Borup. Kortlagt som følge af
benzinstation i driftsperioden er fra 1925 til 1983. Stedet er kortlagt på V2
med nummeret 267- 00132. Der er konstateret kulbrinter og naphtalen.
Stedet er lige ved siden af vandværket, der er kun ca. 18 meter til den
aktive boring med DGU nr. 212.41b i selve vandværket.
Hovedgaden 27, 4140 Borup. Matrikel nr. 1aø Borup By, Borup. Kortlagt på
V2, med nummer 267-00148. Der har tidligere været benzinsalg i en ukendt
periode. Der er konstateret benzin og olie. Stedet er beliggende 135 meter
opstrøms vandværket og dets boringer.
Malervej 1, 4140 Borup. Matr. Nr. 1d Borup By, Borup. Stedet er kortlagt på
V1 og V2 pga. der tidligere har været mejeri (1888 – 1956), fremstilling af
plastprodukter (1956- 1969) og guld og sølvvare -fabrik (1970-1976). Der er
fundet bly og zink. Placeringen er ca. 180 meter vest for vandværket.
Østergade 33, 4140 Borup, matrikel nr. 8d Borup By, Borup. Kortlagt på V2
som følge af Kemisk industri m.v. nummeret er 267-00103, der er
konstateret dieselolie, terpentin og trichlorethylen. Det var den tidlige
placering af Borup Kemi (1961-1975). Forureningen er påvist ca. 80 meter
fra vandværksboringen DGU nr. 212.990. Stofferne er ikke fundet i
råvandet.
Bækgårdsvej 14, 4140 Borup. Matr. Nr. 1dp Borup By, Borup. Kortlagt på
V1, på baggrund af autoværksted i perioden 164 til 1990. Der er ingen
analyser derfra endnu. Der er ca. 32 meter til DGU nr. 212.990.
Bækgårdsvej 16, 4140 Borup. Matrikel nr. 1dy Borup By, Borup. Kortlagt på
V2, der er varmeforsyning på ejendommen fra 1965 til nu. Forureningen har
nummer 267-00112. Der er fundet fyringsolie og PAH’er. Forureningen er
påvist ca. 70 meter fra vandværksboringen DGU nr. 212.990. Stofferne er
ikke fundet i råvandet.

Side 25 / 41

Dato

Dokumentnummer

22. oktober 2020

2009-29215-22

Bækgårdsvej 33B, 4140 Borup. Matr. Nr. 1gu Borup By, Borup. Kortlagt på
V2. Der er benzin- og service station fra 1965 til nu. Der er konstateret
benzin og dieselolie. Der er 230 meter fra lokaliten opstrøms til DGU nr.
212.990.
Svenstrup Gods, Borupvej 100, 4140 Borup matrikel nr. 1a Svenstrup Hgd.,
Borup. Kortlagt på V1 på baggrund af pesticidhåndtering og oplag af olie til
optankning, samt vaskeplads. Evt. forurening ikke undersøgt. Der er ca. 450
meter til boring DGU nr. 212.756.
Det er Region Sjælland, der har prioriteret de kortlagte grunde til
undersøgelse og evt. oprydning. De kortlagte forureninger vil desuden blive
inddraget i forbindelse med indsatsplanlægningen i området.
Arealanvendelse i det grundvandsdannede opland til boringerne består
næsten udelukkende af landbrug.
Tre af boringerne er placeret i bymæssig bebyggelse, mens den sidste er
placeret i et skovområde nær Svenstrup Gods.
Vurdering:
Der er væsentlige kilder til forurening af grundvandet i selve Borup By og de
tilgrænsende områder i oplandet.
Arealanvendelsen i indvindingsoplandet består primært af dyrkede områder, hvilket
kan eller har medført udvaskning af miljøfremmede stoffer i form af pesticider med
mere. Derudover kan der ske udvaskning af næringsstoffer såsom nitrat, sulfat, klorid
m.v. I Borup By er der konstateret arealer med jordforurening, som også har eller
kan nedsive til grundvandet.
Der er en god beskyttelse af grundvandet i form af et tykt dæklag, men
opmærksomheden skal stadig være rettet mod de mange kilder til mulig forurening.
Så grundvandskvaliteten skal stadig undersøges for pesticider, klorerede
opløsningsmidler, BTEX’er og oliestoffer.

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. Dette gælder dog ikke i private haver, og er derfor
ikke relevant for de 3 boringer i byen.
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Desuden har staten beregnet boringsnære beskyttelsesområder; BNBO
omkring alle boringer til almen vandforsyning
Køge Kommune har i forbindelse med det sidste tilsyn på Borup Vandværk i
2019 gennemgået beskyttelseszonerne. Den 10 meters fysiske
sikringszonezone er opfyldt ved alle boringer.
De dyrknings-, gødskningsfrie- og pesticidfrie zoner med en radius på 25
meter for alle 4 boringer er ikke relevante for de 3 boringer i byzone uden
landbrug. Mens den 4. boring ved Svenstrup ligger i skovområde, hvor der er
indgået en aftale om pesticidfri drift. Her er alle zoner også overholdt.
Køge kommune har endnu ikke besluttet, hvad der skal gælde for de BNBOområder der er udlagt i forbindelse med boringerne tilhørende Borup
Vandværk.

6.6. Naturmæssige konsekvenser af indvindingen
Ansøgningen er vurderet efter Habitatbekendtgørelsen /7/. Vurderingen ses i
sin helhed i bilag 1.
Der er i indvindingsoplandet beskyttede arealer efter §3 i Naturbeskyttelsesloven /6/. Der er ingen målsatte vandløb i indvindingsoplandet,
men mellem den vestlige og østlige gren af oplandsgrenene er det målsatte
vandløb Borup Bæk, som har en god samlet økologisk tilstand. I Borup By
findes den sydlige del af Borup Bæk, som har en samlet vurdering som
havende en ringe økologisk tilstand. Borup Bæk løber ud i Kimmerslev
Møllebæk, som har en ukendt tilstand, hvorefter det løber ud i Kimmerslev
Sø. Fra Kimmerslev Sø løber vandet via Kimmerslev Møllebæk ud i Køge Å,
der er klassificeret som værende i dårlig økologisk tilstand fra udløbsstedet.
Køge Å er udpeget som Natura2000 område i henhold til habitatbekendtgørelsen.
Vurdering:
Køge Kommune vurderer, at den nye indvindingstilladelse, på 310.000 m3/år, ikke vil
medføre nogen påvirkning af beskyttede naturtyper, habitatområder eller leve- og
ynglesteder for bilag IV-arter.

6.7. Forhold til andre planer
I Køge Kommunes vandhandleplan3 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.

4

Vandhandleplan, Køge Kommune 2015.
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1. 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.
2. 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
3. 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 Vandforsyningsplan4 befinder Borup Vandværk sig i
den bedste kategori med hensyn til bygningerne, det tekniske anlæg og
hygiejne. Ligeledes viser de beregnede leveringskapaciteter på døgn og time
basis sat op mod det fremskrevne krav i 2021, at vandværket ikke forventes
at få kapacitetsproblemer.
Ifølge Råstofplan5 for Region Sjælland er der ikke udpeget råstofinteresseområder i indvindingsområdet til vandværket. Indvindingen forventes ikke at
blive påvirket af råstofgravning i indenfor den gældende råstofplans periode,
men planen bliver revideret hvert 4. år dvs. næste gang i 2020, hvor der kan
ske ændringer i udpegningen af graveområder.
Vurdering:
Køge Kommune vurdere, at den ønskede indvinding til drikkevand er i
overensstemmelse med prioriteringen i vandhandleplanen, og at den ikke strider
imod anden offentlig planlægning.

6.8. VVM-screening
Fornyet vandindvindingstilladelse og boretilladelse er i de fleste tilfælde
omfattet af VVM-bekendtgørelsen (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 vandindvindings-

4

Vandforsyningsplan 2010-2021, Køge Kommune August 2010

5

Råstofplan for Region Sjælland 2016, Region Sjælland
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tilladelse anmeldes efter VVM reglerne og ansøger skal udfylde et VVM
anmeldeskema (svarende til Bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen).
Af VVM bekendtgørelsens § 2 fremgår det, at anlæg opført på bilag 2 til
bekendtgørelsen skal anmeldes til kommunen. Af punkt 10 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.
20 oktober 2020. oktober 2019 modtaget en VVM-anmeldelse fra Borup
Vandværk til brug for kommunens VVM-screening.
Vurdering:
Køge Kommune vurderer, at ansøgte indvinding ikke vil have en væsentlig
indvirkning på miljøet, hvorfor projektet ikke er omfattet af VVM-pligten. VVManmeldelsen er vedlagt i bilag 2.
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7. Samlet vurdering
Køge Kommune vurderer, at grundvandet i området er af god kvalitet, og at
magasinet generelt er godt beskyttet af tykke dæklag. Arealanvendelsen i
indvindingsoplandet består primært af landbrugsdrift, samt bymæssig
bebyggelse, hvor der er adskillige kortlagte arealer. Derudover er der
områder med en mose og søområder indenfor indvindingsoplandet.
Samtidig vurderer kommunen, at vandføringen i Borup Bæk, Kimmerslev
Møllebæk og dermed også Køge Å ikke bliver væsentlig påvirket af
indvindingen og at den ansøgte mængde ikke vil påvirke andre
vandforsyninger i området væsentlig.
Køge Kommune vurderer, at Borup Vandværk fortsat skal følge udviklingen i
drikkevandet, specielt med hensyn til miljøfremmede stoffer samt indholdet
af natrium og klorid.

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 Borup Vandværk, skal Køge Kommune foretage en vurdering af
vandindvindingens påvirkning af de beskyttede naturområder, habitatområder, levesteder for dyrearter beskyttet efter EU’s naturbeskyttelsesdirektiver (bilag IV arter) samt påvirkning af vandføringer i de nærliggende
vandløb. Konklusionen fra naturvurdering indgår i vurderingen og
betingelserne for vandindvindingstilladelsen.
Den konkrete ansøgning
Den konkrete vurdering er udført med udgangspunkt i den ansøgte
vandmængde svarende til den tidligere indvindingssituation, da indvindingen
de sidste 10 år har været 242.816 m3/år i gennemsnit og vandværket søger
om en 30-årig tilladelse på 310.000 m3/år. Tidligere tilladelse var på
260.000 m3 årligt. Ansøgningsmængden svarer derfor til den faktiske
gennemsnitlige oppumpning i perioden 2010-2019 samt en buffer på 20 %.
Tilladelsen er sat til 310.000 m3/år, da der er en del udstykninger i området
og der kan forventes en større oppumpning indenfor den nærmeste fremtid.
På figur 1 er vist pejledataene fra 1920 til nu for boring 212.52 ved Ørninge
øst for Borup vandværk. Borup vandværks ældste nuværende boring er fra
1933. Der er et lille fald på omtrent 1 meter i slutningen af trediverne, mens
der ses et større fald i pejlingerne efter 1964, formentlig skyldes faldet at
HOFORs indvinding starter på det tidspunkt i området.

Figur 1. Pejledata fra boring DGU nr 212.52, ved Ørninge nær Borup. Pejleboringen
tilhører HOFOR.
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Figur 2. Oversigtskort med placering af Natura 2000 områder og §3 beskyttede
naturtyper, samt placering af vandindvindingsboringerne.
§3-beskyttet natur

Som det fremgår af figur 2 ligger der en del beskyttede natur specielt i form
af mose og søer omkring de 4 indvindingsboringer til Borup Vandværk.
Boring 212.41b og 212.688 ligger ca. 200 meter øst for Borup sø og mose,
samt ca. 500 meter vest for Kimmerslev Sø.
Boring 212.990 ligger ca. 250 meter sydvest for Borup Sø og mose, samt ca.
430 meter vest for Kimmerslev Sø.
Boring 212.756 ligger ca. 350 meter fra det beskyttede vandløb i Svenstrup
Skov og ca.600 meter fra de beskyttede søer ved Svenstrup Gods.
Indenfor Borup Vandværks indvindingsopland til de bynære boringer er der
et § 3-område Borup Sø, jf. 2. Der er også mange padderegisteringer.
I indvindingsoplandet til boring 212.756 ses et par beskyttede søer ca. 3 km
mod nordnordvest.
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Natura 2000-områder

Naturbeskyttelsesloven/Habitatvurdering

Figur 3.Oversigtskort med placering af Borup Vandværk i forhold til Natura2000
områder.

Før der træffes afgørelse i sagen, skal der jf. habitatbekendtgørelsen [1]
foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med
andre planer og projekter kan påvirke arter på habitatdirektivets bilag IV
eller et Natura 2000-område væsentligt.
Nærmeste Habitatområde er H131 Køge Å, og den tætteste afstand er 3,4
km sydøst fra nærmeste indvindingsboring 212.990. Udpegningsgrundlaget
er næringsrig sø (3150), vandløb (3260), å-mudderbanke (3270,
urtebræmme (6430), elle- og askeskov (91E0) og pigsmerling (1149).
Indvindingsområdet ligger ca. 14 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).

[1]

BEK nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
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Ca. 6 km nordvest for indvindingsboringerne ses habitatområde H 129 ved
Jystrup Skov. Indvindingsoplandet skærer dette habitat, men med de tykke
dæklag og den store afstand opstrøms indvindingen vurderes der ikke at
være nogen påvirkning af dette habitat.
Det er vurderingen, at H130 ligger så langt fra indvindingsområdet, at
afvandingen ikke har nogen påvirkning så langt fra indvindingen, og at
hydrologien er for afhængig af Køge bugt til, at tilladelsen vil udgøre nogen
væsentlig negativ påvirkning af dette habitatområde. Tilsvarende vurderes
sænkningstragten ved indvindingen af vand fra Borup kildeplads at være for
langt fra Køge Å til, at det vil udgøre nogen væsentlig negativ påvirkning af
dette habitatområde.
Særligt beskyttelseskrævende arter (bilag IV-arter)
Der er ikke konkrete registreringer af bilag IV-arter indenfor Borup
Vandværks indvindingsopland. Padder er tilknyttet våde områder, og
vurderingen af beskyttede vådområder er gjort ovenfor under § 3-beskyttet
natur. Eventuelle forekomster af flagermus vurderes ikke at blive specielt
påvirket af den ansøgte indvinding, da de hydrologiske påvirkninger i
området bliver meget begrænsede. Det er derfor kommunens samlede
vurdering, at eventuelle forekomster af bilag IV-arter i området ikke vil blive
væsentligt påvirket af den indvinding, der bliver ansøgt om.
Beregnede relative påvirkning
For at vurdere, hvorledes den ansøgte vandindvinding påvirker nuværende
forhold, har Køge Kommune foretaget en stationær modelsimulering af
indvindingen med grundvandsmodellen opstillet for Køge Kommune. De
modellerede sænkningstragte er beregnet ved at tage gennemsnittet af den
aktuelle indvinding for perioden 2006 til 2016 og sammenholde denne med
indvindingen, svarende til det søgte på det tidspunkt hvor beregningerne
blev lavet (2016, 270.000 m3/år). Forskellen mellem de to
indvindingsmængder angiver den relative påvirkning fra indvindingen til
Borup vandværk. Positive værdier er i denne sammenhæng et fald i
vandstanden. Eftersom der fremadrettet kan indvindes op til 310.000 m 3/år
på Borup Vandværk, vil den beregnede oppumpningen til vandværket stige.
Beregningerne på figur 8 viser derfor en mindre afsænkning end hvad der
reelt vil være ved en tilladelse på 310.000 m3/år.
På figur 8 ses de beregnede ”sænkningstragte” som viser den teoretiske
ændring af vandspejlet i kalkmagasinet.
Sænkningstragten i kalklaget viser en påvirkning på ca. 0,2 meter nær de
østlige boringerne, mens sænkningstragten ved den vestlige boring beregnes
til 0,1 m. Ved de østlige boringer flader sænkningstragten ud i en afstand på
ca. 800 meter til ca. 0,1 meter.
Der kan ikke beregnes en påvirkning af vandstanden i det terrænnære
grundvandsmagasin, derfor er der ikke medtaget en figur af dette. Der er i
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vilkårene til tilladelsen stillet krav om maximal afsænkning under drift, dette
vil yderligere sikre mod påvirkning af det terrænnære grundvandsmagasin.
Der kan ikke beregnes påvirkning af de omkringliggende vandløb.

Fig. 4. Modelberegnet ”sænkningstragte” i det primære magasin (kalken) for
boringerne til Borup Vandværk. De positive værdier angiver et fald i potentialet.

Konklusion

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