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Hvad er VVM? 
Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM‐reglerne for 

anlæg på land fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse of-

fentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlæg-

ning, bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010. Reglerne sikrer, at bygge‐ og 

anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realise-

res med baggrund i en såkaldt VVM‐redegørelse. 

 

Formålet med VVM‐redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både of-

fentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering. 

 

Inden VVM‐redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til det videre 

arbejde. Det kan f.eks. være ideer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges 

særlig vægt og forslag om alternativer. 

 

VVM‐redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte 

virkninger på: 

 

• mennesker, fauna og flora 

• jordbund, vand, luft, klima og landskab 

• materielle goder og kulturarv, og 

• samspillet mellem disse faktorer 

 

Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, 

som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om 

projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg 

til kommuneplanen. 

 

Kommuneplantillægget og VVM‐redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af 

kommunalbestyrelsen. I nogle tilfælde varetager miljøministeriets decentrale enhed ‐ 

Naturstyrelsen Roskilde ‐ imidlertid opgaven. Det gælder bl.a. for anlæg, hvor staten 

er bygherre eller godkendende myndighed efter anden lovgivning eller som kræver 

planlægning i mere end to kommuner. 
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BAGGRUND FOR PROJEKTET 

 

KE (Københavns Energi) skal have fornyet deres tilladelse til at indvinde vand til 

Værket ved Søndersø. Ansøgningen er på 10,7 mio. m3 vand. Før der kan meddeles 

en indvindingstilladelse, skal NST-Roskilde foretage en ”Vurdering af Virkning på 

Miljøet”, en såkaldt VVM.  

 

Hovedparten af alle vandindvindingstilladelser i Hovedstadsområdet udløb oprinde-

ligt primo 2010, men er blevet forlænget som følge af de udsatte vand og naturpla-

ner. Nye tilladelser skal være på plads 1 år efter vedtagelse af de kommunale handle-

planer til vand og naturplanerne.  

 

KE står for ca. 50 % af vandforsyningen til Hovedstadsområdet fordelt på 7 regiona-

le vandværker, hvoraf Værket ved Søndersø er det ene.  

 

Værket ved Søndersø modtager vand fra et større antal kildepladser og hver kilde-

plads består af et antal indvindingsboringer, der henter vand fra undergrunden. På 

kort 1 kan man se vandindvindingsstrukturen i Søndersøområdet.  

 

Indvindingsboringer er ikke dominerende elementer i landskabet. En boring er typisk 

kun synlig på overfladen ved en brønd eller en boks af størrelsesorden 1x1 meter. 

Den væsentligste påvirkning ligger under jorden, hvor vandindvindingen sænker 

grundvandsspejlet. En ændring af grundvandsspejlet kan have indflydelse på om-

kringliggende vandløb, søer og vådområder samt påvirke drikkevandkvaliteten, hvis 

følsomme geologiske jordlag bliver udsat for iltning eller optrængende saltvand. 

 

Første del i VVM-processen er denne pjece. Her præsenteres projektet overfor borge-

re og interesseorganisationer, der nu får mulighed for at komme med forslag og ideer 

til den fremtidige indvinding i Søndersøområdet. Idefasen går fra den 29. august 

2011 og 2 uger frem. Det er anden gang, at det ansøgte er i idefase. NST-Roskilde 

har valgt at gentage høringen, da der er gået 5 år siden sidste høring. Det eksisteren-

de materiale fra 2006 samt høringssvar fra samme periode, kan fremsendes ved hen-

vendelse til NST-Roskilde. Det er desuden muligt at få adgang til allerede gennem-

førte kortlægninger af området.    

 

Pjecen er en af 8 pjecer, der hver især præsenterer opland og problemstillinger for de 

regionale vandværker i regionen. Der er endvidere en overordnet pjece om planlæg-

ningen af den regionale vandindvinding. Pjecerne kan rekvireres i NST-Roskilde el-

ler hentes fra NST’s hjemmeside (se hvordan sidst i pjecen).      
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VVM OG KOMMUNEPLANTILLÆG 

 

Det var tidligere Hovedstadens Udviklingsråd der traf afgørelse om VVM-pligt til-

bage den 29. august 2006, jf. VVM-reglerne. NST- Roskilde overtog den 1. jan. 

2007 kompetencen som VVM-myndighed for tekniske anlæg som overskrider mere 

end 2 kommunegrænser. Indvindingen til Værket ved Søndersø vil kræve, at VVM-

myndigheden udarbejder et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. 

 

VVM-redegørelsen vil: 

• Belyse, vurdere og informere om de miljømæssige konsekvenser af projektet. 

• Sikre, at projektet gennemføres med størst mulig hensyntagen til miljøet. 

• Tilvejebringe det kommuneplanlægningsmæssige grundlag for at gennemføre 

projektet i overensstemmelses med de kommende vand og naturplanerne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

   Billede af Bastrup Sø 
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Kort 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indvindingsoplande for Værket ved Søndersø på kildepladsniveau. På kortet kan ses 

de regionale kildepladser samt de kommunale og private kildepladser, der har ind-

vindingsboringer over 100.000m3/år.
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PROJEKTET 

 

Regional vandindvinding 

Indvindingerne til Værket ved Søndersø har igennem en årrække været en del af ho-

vedstadens forsyningsstruktur.  

 

Til vandværket er knyttet 6 kildepladser: Egholm, Bjellekær, Bogøgård. Søndersø 

Vest, Søndersø Øst og Tibberup. Der har yderligere været indvinding fra Kildedal 

kildeplads, men pladsen er i dag under afvikling pga. forurening. 

 

For Egholm og Bjellekær er der efter en gennemgribende renovering i 1990’erne 

meddelt nye 30-årige indvindingstilladelser på henholdsvis 2.300.000 m3/år og 

2.200.000 m3/år., hvorfor de ikke er omfattet af nuværende VVM.   

 

På de øvrige 4 kildepladser søger Københavns Energi A/S om følgende mængder: 

Kildeplads Ansøgt vandmængde i m3/år 

Bogøgård 1.800.000 

Søndersø Vest 1.000.000 

Tibberup 3.400.000 

Søndersø Øst 4.500.000 

I alt 10.700.000 

 

Det er indvindingen på henholdsvis Bogøgård, Søndersø Vest, Søndersø Øst og Tib-

berup som skal belyses i VVM-proceduren. Den fremtidige indvindingsmængde på 

de 4 pladser forventes at være 10,7 mio. m3 vand årligt, hvilket ikke vil overstige den 

mængde, som Københavns Energi A/S hidtil har haft mulighed for at indvinde i om-

rådet. I den ansøgte vandmængde er indregnet en 25 % forsyningsreserve til situatio-

ner, hvor Københavns Energi pga. en midlertidig reduceret indvindingskapacitet an-

dre steder har behov for en sådan forøgelse for at fastholde forsyningen af vand.  

 

Kildepladserne Søndersø Vest og Øst blev totalrenoveret i 1993-94 med omlægning 

fra hævertsystem1 til dykpumper2 og på Tibberup kildeplads blev der i 1999-2000 

gennemført en større renovering, idet det eksisterende hævertsystem dog blev opret-

holdt. Bogøgård ønskes totalrenoveret med omlægning fra hævertsystem1 til dyk-

pumper2. 

 

Geologien i området 

Kildepladserne til Værket ved Søndersø henter vand fra de øverste opsprækkede dele 

af kalklaget i undergrunden. Over kalken findes der vekslende lag af grus, sand og 

ler, der er aflejret efterfølgende under istiden. Kalkoverfladen i området er kendeteg-

net ved at den ligger dybere end det omkringliggende, skabende en Dalsænkning 

(Søndersødalen). Dalen er ca. 4 km bred og har et forløb fra Hornsherred, under 

Roskilde Fjord til Øresund mellem Skodsborg og Tårbæk. Dalen er fyldt op med 

grus, sand og ler, hvilket betyder, at der er en stor grundvandsdannelse i dalstræk-

ningen. 

 

 

1Hævertsystemet bygger på, at 

vandspejlet ved hjælp af vakuum 

”løftes op”, hvorefter vandet kan 

pumpes ind til vandværket. Systemet 

har den fordel, at indvindingen sker 

mere naturligt, idet der ikke kan 

trækkes for hårdt på de enkelte 

boringer med heraf følgende kvali-

tetsforringelse. Da vandet maksimalt 

kan løftes ca. 9 meter, skal anlægge-

ne placeres lavt i terrænet, hvilket 

typisk er i ådale, hvor der ofte samti-

dig er et stort naturindhold. 

2Dykpumper er elektriske pumper 

nede i boringerne, som pumper 

vandet ind til vandværket. Når der 

indvindes med dykpumper, er der 

bedre muligheder for at styre og 

overvåge indvindingen på de enkelte 

boringer. Boringer med dykpumper 

stiller ikke krav om dybde til vand-

spejl og kan derfor placeres mere 

frit. Energiforbruget er større ved 

dykpumper end ved hævertsystem. 
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Grundvandkvalitet 

Den naturlige vandkvalitet i Søndersøområdet er god, og der er kun i meget begræn-

set omfang påvist grundvandstruende stoffer i indvindingsboringerne. 

 

Teori ved vandindvinding 

Teorien ved en indvindingsboring er, at vandet strømmer ind mod boringens indløbs-

sted, så der skabes en tragt svarende til hvad man kender når der løber ”vand ud af 

badekaret”.  

 

En kildeplads består typisk af flere indvindingsboringer, der hver især laver en 

sænkningstragt og samlet skaber et sænkningsområde. Da grundvandet samtidig har 

en naturlig transportvej fra højere liggende områder og ud mod kysten, vil sænk-

ningstragten påvirke et område opad i landskabet og i mindre grad området ud mod 

kysten. Det samlede indvindingsopland kan ses på kort 1. Den konkrete påvirkning 

af vandløb, søer og vådområder vil være afhængig af, hvor tæt området ligger på sel-

ve boringen samt af i hvilken grad der under sø, vandløb og vådområde er jordlag, 

der ikke er gennemtrængelige for vand. Afklaring af denne udveksling mellem 

grundvand og overfladevand vil være en vigtig del af VVM-redegørelsen. 

 

I figur 1 kan man få en fornemmelse for, af vandets kredsløb i et typisk dansk områ-

de.
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VAND- OG NATURFORHOLD 

 

I forbindelse med vandindvindingen sker der en grundvandssænkning i grundvands-

magasinet, som kan mindske vandføringen i vandløb samt gennemstrømningen og 

vandstanden i søer, vandhuller og vådområder. De fleste af de nævnte naturområder 

er ikke alene værdifulde som en del af det åbne land, men er også omfattet af natur-

beskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturområder (se boks), ligesom mange rum-

mer særlige naturtyper eller dyre- og plantearter, der er beskyttet af national eller in-

ternational lovgivning.  

 

Den nødvendige vandindvinding bør derfor udføres, så man samlet set påvirker na-

turforholdene mindst muligt og – i det omfang man ikke kan undgå en påvirkning – 

får reduceret påvirkningen af de mest værdifulde naturområder mest muligt. Der vil i 

VVM-processen blive fokuseret på vandindvindingens påvirkning af vandløb, søer, 

moser og enge, herunder specielt på påvirkningen af de større naturområder, der 

nævnes senere. 

 

Vand- og naturforholdene er beskrevet udfra de eksisterende regionplaner fra 2005 

(nu landsplandirektiver), da der ikke i dag foreligger endelige Vand- og naturplaner, 

som jf. Miljømålsloven erstatter disse. De reviderede Vand- og naturforhold vil blive 

indarbejdet i VVM-redegørelsen når de endelige Vand- og naturplaner foreligger.   

 

Vandløb 

Indvindingsområdet til Værket ved Søndersø (se kort to) gennemstrømmes af to 

vandløbssystemer ”Værebro å–systemet” og ”Mølleå–systemet”.  

 

Værebro å-systemet, der afvander mod Roskilde Fjord, består af Tibberup Å, 

Jonstrup Å og Bunds Å. Tibberup Å har sit udspring ved Smørmosen, herfra løber 

åen i nordvestlig retning mod Søndersø. KE Vand har flere boringer langs Tibberup 

Å, hvilket påvirker vandføringen i Tibberup Å, og dermed dyre- og plantelivet livet i 

åen. Værebro Å fortsætter efter Søndersø som Jonstrup Å. Åen er også her påvirket 

af vandindvindingen. En stor del af vandet i Jonstrup Å består i sommerperioden af 

renset spildevand fra Måløv Renseanlæg. Der er dog registreret gydebanker med ør-

redeyngel i åen nedstrøms renseanlægget.  

 

Bunds Å løber til Værebro Å fra nord ved Knardrup. Vandløbet har en god kvalitet 

og opfylder sin målsætning. Der er i de senere år fundet ørredyngel i åen. 

 

De nævnte vandløb er i Regionplan 2005 angivet med en generel målsætning (se 

boks). Tibberup Å opfylder ikke målsætningen, mens Jonstrup Å gør det i visse peri-

oder. Bunds Å opfylder målsætningen.  

 

Mølleå-systemet afvander til Øresund og har sit udspring i Bastrup Sø. Åen løber på 

en strækning på ca. 40 km gennem Farum Sø, Furesø og Lyngby Sø, før den løber ud 

i Øresund. På strækningen mellem Bastrup Sø og Farum Sø bliver åen kaldt Heste-

tangså.  

 

Målsætningen for vand-

løb og søer 

Målsætningssystemet 

omfatter tre kategorier 

af målsætninger: ”gene-

rel målsætning”(B), 

”skærpet målsætning” 

(A), og ”lempet målsæt-

ning” (C). Som med 

udgangspunkt skal 

vandområderne leve op 

til den generelle mål-

sætning, hvor der skal 

sikres et upåvirket eller 

kun svagt påvirket 

alsidigt dyre og planteliv 

og gode hygiejniske 

forhold. Den skærpede 

målsætning anvendes 

for de vandområder, 

hvor specielle forhold 

skal sikres, f.eks. ud fra 

naturvidenskabelige 

eller rekreative interes-

ser (sjældne dyr og 

planter, badevand og 

lignende). Den lempede 

målsætning anvendes 

for de vandområder, 

hvor der efter en afvej-

ning af interesser og de 

tekniske/økonomiske 

muligheder accepteres 

en påvirkning af plante- 

og dyrelivet indenfor 

visse grænser. 
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Hestetangså har såvel lysåbne som skyggede strækninger. Stedvis med et naturligt, 

ureguleret forløb. Smådyrsfaunaen rummer arter, der kræver rent vand. Herudover 

yngler der ørreder i Hestetangså.  

 

Fra Farum Sø fortsætter vandløbet til Furesøen, og bliver på denne korte strækning 

kaldt Fiskebæk. Åen er på denne strækning nærmest at betragte som en langsomt 

flydende kanal. Efter udløbet fra Furesø er Mølleåens vandføring påvirket og styret 

af de mange opstemninger. Generelt er vandløbet dybt og bredt med ringe strøm.  

 

Hestetangså lever op til regionplanens skærpede målsætning (særligt naturvidenska-

beligt interesseområde), men det er vanskeligt at vurdere, om de nedre dele af Møl-

leåen kan leve op til den generelle målsætning for vandløb, fordi vandkvaliteten i åen 

nedstrøms Farum Sø i så høj grad er påvirket af tilstanden i de søer og damme, den 

gennemløber.  

 

Søer  

Søndersø, Bastrup Sø, Buresø, Farum Sø og Furesøen er nogle af de søer, der even-

tuelt kan blive påvirket af en indvinding fra Søndersø Vandværks kildepladser.  

 

Søndersø ejes af KE og udgør et tidligere drikkevandsreservoir. Søen har derfor ikke 

modtaget meget spildevand gennem årene. Søndersø Vandværk ligger ved søens syd-

lige bred og har flere boringer placeret tæt ved søens bred. 

 

Bastrup Sø´s og Buresø´s omgivelser er fredede. Buresø og Farum sø indgår i Farum 

Naturpark mellem Farum og Slangerup. Farum sø´s vigtigste tilløb er den omtalte 

Hestetangså.  

 

For Furesø har man det overordnede mål at opnå samme tilstand som søen havde i år 

1900, men selv årtier efter at de store spildevandstilledninger er ført uden om søen, 

er målet endnu ikke nået. I de senere år er der gjort en stor indsat for aktivt at forbed-

re søens tilstand. Store Hulsø i Bøndernes Hegn vest for Bagsværd Sø tilhører en 

sjælden gruppe af skovsøer, der både er brunvandede og basiske. Søen har været fre-

det siden 1943. 

 

Søndersø, Bastrup Sø, Buresø og Furesø er i Regionplan 2005 angivet med skærpet 

målsætning, men alle søerne har vanskeligheder med at leve op til særlige krav til 

vandkvaliteten, der stilles til hver af dem. Farum Sø er i Regionplan 2005 angivet 

med en generel målsætning, men heller ikke Farum Sø kan leve op til de krav, der 

stilles til vandkvaliteten i søen.   

 

Moser 

To af de vigtigste moser er Farum Sortemose og Sækken. Farum Sortemose et ca. 35 

ha stort mosekompleks, som rummer en stor og værdifuld variation af mosetyper 

med bl.a. fattigkær, rigkær, ekstremrigkær, rørsump og skovsump. Moserne er vok-

sested for en række sjældne plantearter. Farum Sortemose har været fredet siden 

1940´erne. Området Sækken er beliggende syd for Farum Sø. Sækken er en stor mo-

se af typen hængesæk. Mosen er domineret af sphagnummosser og er voksested for 

Naturbeskyttelseslo-

vens § 3  

Ifølge naturbeskyttel-

seslovens § 3 er alle 

søer på over 100 m², 

alle øvrige naturområ-

der på mindst 2.500 

m² samt særligt udpe-

gede vandløb beskyt-

tede. Øvrige beskytte-

de naturområder er 

våde og fugtige natur-

typer såsom ferske 

enge, strandenge, 

strandsumpe og mo-

ser, samt tørre natur-

typer såsom overdrev 

og heder. Naturtyper-

ne er levested for de 

vilde planter og dyr i 

Danmark. Forsvinder 

naturtyperne, er der 

således mange planter 

og dyr, der også 

forsvinder. 

 

Naturbeskyttelseslo-

ven rummer forbud 

mod indgreb, der kan 

ændre de beskyttede 

naturområders til-

stand. Det betyder 

eksempelvis, at der 

ikke må foretages 

vandindvinding, som 

vil kunne føre til en 

vandstandssænkning 

og deraf følgende 

ændring af tilstanden i 

et beskyttet naturom-

råde. I særlige tilfælde 

kan kommunen efter 

en konkret vurdering 

dispensere fra loven. 
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flere planter, der er sjældne på landsplan.  

 

Oremosen ligger i en dalsænkning med Ganløse Ores markante skovbræmme i bag-

grunden. Mosen er en botanisk værdifuld mose, blandt andet er den voksested for 

plantearten Engblomme. Mosen er fredet og afgræsses. Bringe Mose er et større mo-

seområde på Flyvestation Værløses areal. Mosen rummer ikke specielle arter eller 

lignende, men dens store udstrækning og isolerede beliggenhed giver den en særlig 

kvalitet. Præstemosen var engang en del af Søndersø, men blev tørlagt. Da landbru-

get blev opgivet, udviklede området sig til en sump, dækket af pilekrat. Vandstanden 

i Præstesøen er hævet i forbindelse med et naturgenopretningsprojekt og har i dag et 

rigt fugleliv.   

 

EF habitatområder og EF fuglebeskyttelsesområde  

Udpegningen af habitat- og fuglebeskyttelsesområder er nærmere beskrevet på Na-

turstyrelsens hjemmeside www.nst.dk. Der er for hvert af de udpegede områder an-

givet, hvilke naturtyper og/eller arter det pågældende område er udpeget for at be-

skytte. Indenfor indvindingsoplandet til Værket ved Søndersø er Furesø, Farum Sø 

og de omliggende moser - Vaserne, Enghave og Sortemose samt Sækken - udpeget 

som EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 109. Den Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiks-

dal Skov er udpeget som EF-habitatområde nr. 123. (der bl.a. omfatter hele det 

nævnte fuglebeskyttelsesområde nr. 109).  Alle områderne indgår som en del af na-

turplanerne og kaldes samlet for Natura 2000 områder. VVM-redegørelsen vil blive 

opdateret, når naturplanerne er endeligt vedtaget.  

 

Fuglebeskyttelsesområde nr. 109 er udpeget, af hensyn til rørhøg og plettet rørvagtel, 

men herudover er der store forekomster af troldand, stor skallesluger og de sjældne 

og truede arter lille flagspætte, hvinand og isfugl. EF-Habitatområde nr. 123 er ud-

peget af hensyn til 14 forskellige naturtyper og 5 arter. Naturtyperne omfatter blandt 

andet forskellige typer af søer og vandløb samt mosetyperne hængesæk, rigkær, tør-

vemoser og elle-/askeskov. Arterne omfatter arterne stor vandsalamander, lys skive-

vandkalv, stor kærguldsmed og to vindelsneglearter, der alle lever i tilknytning til 

ferskvand.  

 

Det gælder for de udpegede områder, at der ikke må gennemføres projekter, der kan 

skade habitatområdets integritet eller de specielle arter og naturtyper, som de pågæl-

dende områder er udpeget for at beskytte.  

 

EF-habitatområder er udpeget med udgangspunkt i EF-habitatdirektivet og den dan-

ske miljømålslov. EF-habitatdirektivet indeholder herudover regler for en særlig 

streng beskyttelse af dyre- og plantearter, der er optaget på bilag IV til direktivet. 

Reglerne gælder både indenfor og udenfor de udpegede områder. Det betyder, at et 

givent projekt kun må gennemføres, hvis man kan godtgøre, at man ikke skader de 

såkaldte bilag IV-arter. Flere steder i oplandet til Værket ved Søndersø vil der være 

forekomster af arter, som er optaget på habitatdirektivets bilag IV, f.eks. spidssnudet 

frø.  
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Områder med særlige begrænsninger på vandindvindingen  

For at beskytte natur- og kulturværdierne er der langs udvalgte åløb og søer, jf. Re-

gionplan 2005, i Hovedstadsområdet udpeget områder med særlige begrænsninger på 

vandindvindingen. I Søndersøområdet omfatter disse områder bl.a. hele Mølleå-

systemet og de omkringliggende områder. Områderne forventes at udgå i de kom-

mende vandplaner.
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Kort 2  

 
 

Beskyttelsesinteresser for naturen 
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Kort 3  
 

 

Beskyttelsesinteresser for naturen (fortsat) 
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AREALANVENDELSE OG BESKYTTELSE  

 

Hele vandindvindingsoplandet til Værket ved Søndersø er i Regionplan 2005 udpe-

get til område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Ved placering af aktiviteter 

eller anlæg i OSD-områder skal det sikres, at der ikke sker forurening af grundvan-

det. Der må ikke etableres særligt grundvandstruende aktiviteter og anlæg, med min-

dre særlige lokaliseringsmæssige hensyn nødvendiggør placeringen. I givet fald må 

en sådan etablering følges op med krav til indretning, overvågning og drift, som sik-

rer mod forurening. Nye grundvandstruende aktiviteter og anlæg på eksisterende 

virksomheder, institutioner, boligbebyggelser mv. kan kun etableres på skærpede 

vilkår. Det skal endvidere tilstræbes at minimere forureningsrisikoen ved eksisteren-

de aktiviteter og anlæg. Der er lagt op til en ændring af retningslinjer for OSD i de 

kommende vandplaner. Retningslinjerne for de endelige vandplaner vil blive indar-

bejdet i VVM-redegørelsen.  

 

De tilgrænsende arealer til oplandet er med undtagelse af arealerne ved Herlev lige-

ledes udpeget som OSD-område. Arealerne ved Herlev og Bagsværd er udpeget til 

område med drikkevandsinteresser (OD) i Regionplan 2005. Den østlige del af op-

landet er udpeget til områder med drikkevandsinteresser (OD). For disse områder 

gælder det, at grundvandsbeskyttelsen skal opretholdes, og det skal i vides mulig 

omfang sikres, at der er en tilstrækkelig uforurenet og velbeskyttet grundvandsres-

source. Særligt grundvandstruende aktiviteter og anlæg kan etableres på skærpede 

vilkår.  

 

Til hver kildeplads i regionplanerne er der udpeget en kildepladszone, som varierer 

fra 300 til 1500m.. Kildepladszonerne forventes at udgå i de endelige vandplaner. 

 

Indenfor vandindvindingsoplandet, er udpeget større nitratfølsomme indvindingsom-

råder, se kort 3. Her er muligheden for udvaskning af nitrat væsentlig større end i an-

dre områder på grund af de geologiske strukturer og kemiske forhold i undergrunden. 

Potentielle kilder til nitrat er landbrug, havebrug og industri. 

 

I de nitratfølsomme indvindingsområder må der ikke placeres aktiviteter og anlæg, 

der kan medføre væsentlige forøgelser af grundvandets indhold af nitrat. Der kan ved 

konkret indsatsplanlægning, og når der gives VVM-tilladelser til intensiv husdyravl, 

kun gives tilladelse til øget udbringning af husdyrgødning, når det over for VVM-

myndigheden kan dokumenteres, at udledningen ikke vil medføre nogen forringelse 

af grundvandskvaliteten. Det tilstræbes at reducere eksisterende udbringninger af 

husdyrgødning, såfremt udbringningsarealerne er placeret i områder, hvor der er 

konstateret mere end 25 mg nitrat/l i grundvandet, og/eller hvor der er et stigende ni-

tratindhold i grundvandsmagasinet. Grænseværdien for nitrat i grundvand er 50. 

mg/l. Der er lagt op til en ændring af retningslinjer for nitratfølsomme indvindings-

områder i de kommende vandplaner. Retningslinjerne for de endelige vandplaner vil 

blive indarbejdet i VVM-redegørelsen. 

 

Bogøgaard Kildeplads er præget af landbrugsmæssig udnyttelse. Landbruget vurde-

res dog at være af ekstensiv karakter på grund af det kuperede landskab. For så vidt 
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angår Søndersø kildepladserne og Tibberup, så er disse områder præget af skovbrug 

og søer, hvor der ikke vurderes at være væsentlige grundvandstrusler. De bymæssige 

bebyggelser i form af Herlev -, Gladsaxe - og Furesø kommuner har dog indflydelse 

på indvindingssikkerheden, da byområdernes arealanvendelse kan være grundvands-

truende. Modsat har vandindvinding også indflydelse på erhvervslivets mulighed for 

at udvikle sig i byområderne, da der vil være skærpede beskyttelseskrav i områder 

med grundvandsinteresser. Eksisterende og planlagte udlæg til by er indskrevet i be-

rørte kommuners kommuneplaner. (se link til kommuneplan nedenfor) 

 

Herlev Kommuneplan: http://www.herlev.dk/kommuneplanen 

 

Gladsaxe Kommuneplan: http://www.gladsaxe.dk/Default.aspx?ID=35961 

 

Furesø Kommuneplan: 

http://www.furesoe.dk/Kommunen/PolitikkerOgPlaner/LokalplanerKommuneplan/K

ommuneplan.aspx  

 

Af andre forhold, der kan have indflydelse eller blive påvirket af grundvandsinteres-

ser, kan nævnes grus- og mergelgrave samt jordforureninger - fra gasværksgrunde til 

mindre olie/benzinudslip. Desuden kan aktiviteterne på Flyvestation Værløse have 

påvirket grundvandet. 

 

Indsatsplanlægning er afsluttet for indvindingsoplandet til Værket ved Søndersø. Se 

nærmere på NST’s hjemmeside: 

http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Grundvand/regional_status/Naturstyrelsen_Ros

kilde/  

 

En indsatsplan er en række aftaler om, hvordan grundvandet skal beskyttes. Aftaler-

ne indgås mellem de involverede parter. Det kan eksempelvis være kommuner, 

vandværker, interesseorganisationer og lodsejere. I indsatsplanen er det aftalt, hvem 

der har ansvaret for de forskellige indsatser, og hvornår de skal være opfyldt. En ind-

sats kan for eksempel være at rydde en forurening op, der truer et vandværk. Det kan 

også være at renovere gamle, utætte boringer, så forureninger ikke kan sive gennem 

boringen ned i grundvandet, eller aftaler om skovrejsning. 
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MILJØVURDERING AF KOMMUNEPLANTILLÆGGET 

 

Naturstyrelsen Roskilde udarbejder et forslag til et kommuneplantillæg for udbyg-

ningen samtidig med, at arbejdet med VVM redegørelsen finder sted. 

 

Ifølge bekendtgørelse nr. 936 af den 24. september 2009 af lov om miljøvurdering af 

planer og programmer skal alle lovbundne planer ligeledes miljøvurderes. Kommu-

neplantillægget skal således miljøvurderes på samme måde som selve udbygnings-

projektet. 

 

Inden miljøvurderingen af planen sættes i gang skal andre offentlige myndigheder, 

som kan tænkes at blive berørt af projektet, have lejlighed til at udtale sig om even-

tuelle forhold de kunne tænke sig nærmere undersøgt. 

 

Da der er et stort overlap mellem de to miljøvurderinger, er det besluttet at de samles 

i én og samme rapport. Miljøvurderingen af plantillægget vil derfor indsættes som et 

særskilt afsnit i den samlede miljøredegørelse for udbygning. 
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IDÉER OG FORSLAG 

 

NST er i samarbejde med berørte kommuner og Københavns Energi gået i gang med 

at udarbejde et Kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for indvindin-

gerne til Værket ved Søndersø som beskrevet i dette notat. Der indkaldes hermed 

gode ideer og forslag til, hvilke miljøforhold – og undersøgelser - der skal fokuseres 

særligt på, herunder om der er alternativer, som bør indgå i VVM-redegørelsen. 

 

Høringsperioden går fra den 29. august 2011 og 2 uger frem. Der er tale om en for-

nyet høring. Sidste høring lå tilbage i okt. 2006. 

 

Vi skal have idéer og forslag skriftligt – brev eller mail (brevet skal stiles til VVM- 

Idefase – Søndersø) senest 12. september 2011. 

 

Send idéer og forslag til  
Naturstyrelsen Roskilde  
Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde 
E-mail: ros@nst.dk 

 

Pjecen for Værket ved Søndersø er en af i alt 8 pjecer, der samlet set præsenterer den 

regionale indvinding i hovedstadsområdet. De øvrige vandværker er Værket ved 

Slangerup, Værket ved Sjælsø, Værket ved Islevbro, Værket ved Thorsbro, Værket 

ved Marbjerg, Værket ved Lejre og Værket ved Regnemark. Herudover er der udar-

bejdet en overordnet pjece om planlægningen for den regionale vandindvinding i ho-

vedstadsområdet. Pjecerne kan hentes på NST’s hjemmeside på www.nst.dk eller be-

stilles på tryk ved henvendelse på tlf. 72543007.   

 

Når den offentlige høring er slut, vil de indkomne idéer og forslag blive sammenfat-

tet og vurderet af NST-Roskilde i en særlig redegørelse.. Herefter skal der færdiggø-

res og udsendes et forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse. Forslaget 

skal sendes i høring i mindst 8 uger, hvorefter der skal træffes endelig beslutning om 

projektet kan realiseres  
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Ordforklaring 
 
Grundvand  Vand fra nedbør, der er sivet gennem de øvre jordlag, og 

derefter befinder sig i hulrummene og sprækkerne i f.eks. 
sand- eller kalklag. 

 
Strømningsretning Grundvandet strømmer “ned af bakke”, og ved at bestemme 

beliggenheden af grundvandsspejlet kan man derfor be-
stemme grundvandets strømningsretning. 

 
Grundvandsspejl  Grundvandsspejlet er overfladen af grundvandet, og angiver 

dermed overgangen mellem den vandmættede zone og den 
umættede zone. 

 
HUR  Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) er den tidligere plan-

myndighed i Hovedstadsområdet. 
 
Indvindingsopland  Indvindingsoplandet til en indvindingsboring er det område 

i grundvandsmagasinet inden for hvilket vandet før eller si-
den vil nå hen til boringen.  

 
Kildeplads  Det område hvor vandværkets boringer er placeret, f.eks. 

Havdrup Kildeplads.  
 
Kildepladszone  Kildepladszonen har til formål at beskytte vandværkernes 

indvindingsboringer mod forurening fra de nærmeste omgi-
velser.  

 
NST - Roskilde Naturstyrelsen Roskilde. Lokal enhed af Naturstyrelsen, 

som blandt andet håndterer, vand og naturplaner, overvåg-
ning og VVM.  

 
Nitrat Nitrat er et næringssalt, der består af kvælstof og ilt. Nitrat i 

form af kvælstof tilføres jorden enten som kunst- eller hus-
dyrgødning. 

 
Nikkel  Nikkel er et naturligt forekommende stof i de geologiske 

lag. Nikkel kan frigives ved iltning af geologiske lag på 
grund af grundvandssænkninger. 

 
Pesticider  Pesticider er en fælles betegnelse for alle de stoffer, man 

benytter til bekæmpelse af skadedyr (insekticider), ukrudt 
(herbicider) og svampe (fungicider). Pesticider og deres 
nedbrydningsprodukter kan udgøre en trussel mod drikke-
vandet. 

 
Regionplan  Regionplanen er en plan for de tidligere amters fysiske ud-

vikling. Planen indeholder retningslinjer for bl.a. erhverv, 
bolig, natur, miljø og trafik. Regionplanen indeholder også 
retningslinjer for anvendelsen og beskyttelsen af vandres-
sourcerne og udpegninger af områder med særlige drikke-
vandsinteresser, kildepladszoner omkring vandværksborin-
gerne og nitratfølsomme indvindingsområder. Regionplan-
retningslinjerne er erstattet af de reviderede kommuneplaner 
fra 2009 eller vil blive erstattet af de kommende vand- og 
naturplaner. Regionplanerne er indtil dette sker ophøjet til 
landsplandirektiver. 

 
Skovrejsning Tilplantning af eksempelvis landbrugsarealer med skov. 

Skov kan begrænse nedsivning af nitrat og sprøjtemidler til 
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grundvandet, og er en god permanent grundvandsbeskytten-
de foranstaltning. Skovrejsningsområder udpeges i region-
planen. Skovrejsning i KE regi kræver gødnings- og pesti-
cidfrihed. 

 
Umættet/mættet zone  Den umættede zone er den del af jorden, hvor hulrummene i 

jorden er fyldt med luft. I modsætning til den mættede zone, 
der svarer til grundvandet, og hvor hulrummene er fyldt 
med vand. 

 
 



Naturstyrelsen
Haraldsgade 53 
2100 København Ø 

www.nst.dk




