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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 offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010. Reglerne sikrer, at bygge‐ og
anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres med baggrund i en såkaldt VVM‐redegørelse.
Formålet med VVM‐redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig 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 Thorsbro. Ansøgningen er på 10,0 mio. m3 vand. Før der kan meddeles
en indvindingstilladelser, skal NST-Roskilde foretage en ”Vurdering af Virkning på
Miljøet, en såkaldt VVM.
Hovedparten af alle vandindvindingstilladelser i hovedstadsområdet udløb oprindeligt primo 2010, men er blevet forlænget som følge af de udsatte vand og naturplaner. Nye tilladelser skal være på plads 1 år efter vedtagelse af de kommunale handleplaner til vand og naturplanerne.
KE Vand står for ca. 50 % af vandforsyningen til hovedstadsområdet fordelt på 7 regionale vandværker, hvoraf Værket ved Thorsbro er det ene.
Værket ved Thorsbro modtager vand fra et større antal kildepladser, og hver kildeplads består af et antal indvindingsboringer, der henter vand fra undergrunden. På
kort 1 kan man se vandindvindingsstrukturen i Thorsbroområdet.
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 omkringliggende 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 borgere og interesseorganisationer, der nu får mulighed for at komme med forslag og
idéer til den fremtidige indvinding i Thorsbroområdet. Idefasen går fra den 29. august 2011 og 2 uger frem. Det er anden gang, at det ansøgte er i idefase. NSTRoskilde har valgt at gentage høringen, da der er gået 5 år siden sidste høring. Høringssvar fra sidste idefase indgår stadig i VVM-processen. Det eksisterende materiale fra 2006 samt høringssvar fra samme periode, kan fremsendes ved henvendelse til
NST-Roskilde. Det er desuden muligt at få adgang til allerede gennemførte 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 planlægningen for den regionale vandforsyning. Pjecerne kan rekvireres i NST-Roskilde eller hentes fra NST’s hjemmeside (se hvordan sidst i pjecen).

4

VVM OG KOMMUNEPLANTILLÆG
Det var tidligere Hovedstadens Udviklingsråd, der traf afgørelse om VVM-pligt tilbage den 29. august 2006, jf. VVM-reglerne. NST- Roskilde overtog den 1. januar
2007 kompetencen som VVM-myndighed for tekniske anlæg, som overskrider mere
end 2 kommunegrænser. Indvindingen til Værket ved Thorsbro vil derfor kræve, at
NST som VVM-myndighed udarbejder et kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse.
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 overensstemmelse med de kommende vand- og naturplaner.

Billede af Lille Vejleå – Ishøj Landsby
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Kort 1

Indvindingsoplande for Værket ved Thorsbro på kildepladsniveau. På kortet
kan ses de regionale kildepladser samt de kommunale og private kildepladser, med indvindingsboringer over 100.000m3/år.
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PROJEKTET

1

Hævertsystemet 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 kvalitetsforringelse. Da vandet maksimalt
kan løftes ca. 9 meter, skal anlæggene placeres lavt i terrænet, hvilket
typisk er i ådale, hvor der ofte samtidig er et stort naturindhold.
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Dykpumper 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 vandspejl og kan derfor placeres mere
frit. Energiforbruget er større ved
dykpumper end ved hævertsystem.

Regional vandindvinding
Indvindingerne til Værket ved Thorsbro har igennem en årrække været en del af hovedstadens forsyningsstruktur.
Til vandværket er knyttet 10 kildepladser: Lyksager, Ishøj, Solhøj, Thorsbro, Vardegård, Karlslunde, Havdrup, Tåstrup-Valby, Vallensbæk og St. Vejleå. Desuden planlægges indvinding fra en ny kildeplads kaldet Torslunde. På arealerne til denne kommende kildeplads er indvindingsboringerne etableret, og inden for indvindingsoplandene er gennemført en geologisk og hydrogeologisk kortlægning.
På Lyksager Kildeplads er der en 30-årig indvindingstilladelse på 800.000 m3/år, og
tilsvarende for Karlslunde Kildeplads foreligger en 30-års indvindingstilladelse på
410.000 m3/år. Begge kildepladser kræver ikke fornyelse af deres tilladelser, hvorfor
de ikke er omfattet af nærværende VVM-proces. For Karlslunde kildeplads er der på
grund af den naturlige vandkvalitet (forhøjet nikkelindhold) søgt om en nedsættelse
af den årlige tilladelsesmængde til 290.000 m3/år. Ansøgningen på Vardegård kildeplads er, ligeledes på grund af højt nikkelindhold, helt trukket tilbage.
Ansøgningerne på Vallensbæk, St. Vejle Å og Taastrup Valby kildepladser er på
grund af forurening (opløsningsmidler og pesticider) også trukket tilbage.
Dette betyder, at KE søger om en ny indvindingstilladelse på nedenstående 5 kildepladser med følgende mængder:

Kildeplads

Ansøgt vandmængde i m3 vand/år

Ishøj

1.000.000

Solhøj

5.000.000

Thorsbro A+C,D

1.000.000

Thorslunde

500.000

Havdrup

2.500.000

I alt:

10.000.000

Det er indvindingen på Kildepladserne minus Karlslunde og Lyksager, som skal
belyses i VVM-proceduren. Den fremtidige indvindingsmængde vil ikke overstige
den mængde, som KE hidtil har haft mulighed for at indvinde i området. I den ansøgte vandmængde er indregnet en 25% forsyningsreserve til situationer, hvor KE
pga. en midlertidig reduceret indvindingskapacitet andre steder har behov for en
sådan forøgelse for at fastholde forsyningen af vand.
Solhøj, Ishøj og Havdrup er relativt nyrenoverede kildepladser, hvor Ishøj og Solhøj er renoveret med dykpumper2, mens det på Havdrup blev besluttet at bibeholde
hævertsystemet1. Thorsbro kildeplads er gammel hævertkildeplads, der på sigt skal
totalrenoveres med mulighed for omlægning til dykpumper.
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Geologien i området
Kildepladserne til Værket ved Thorsbro indvinder udelukkende fra kalklaget i vores undergrund. Over kalken findes der vekslende kvartære lag af grus, sand og ler.
Albertslund Kommunes nye indvinding i Vestskoven vil i givet fald også ske fra
kalken.
Grundvandskvalitet
Den naturlige vandkvalitet i Thorsbro området er god med undtagelse af problemer
med nikkel, som præger hele Køge Bugt området, og som knytter sig op på en tidligere for kraftig vandindvinding. Forurening med klorerede opløsningsmidler har
ført til lukning af St. Vejleå og dele af Tåstrup-Valby og Solhøj kildepladser. Forurening med pesticider har ført til lukning af Vallensbæk kildeplads.
Teori ved vandindvinding
Teorien ved en indvindingsboring er, at vandet strømmer ind mod boringens indløbssted, 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
sænkningstragten 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 selve 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 VVMredegørelsen.
I figur 1 på følgende side kan man få en fornemmelse af vandets kredsløb i et typisk dansk område.
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VAND- OG NATURFORHOLD
Målsætningen for vandløb
og søer
Målsætningssystemet
omfatter tre kategorier af
målsætninger: ”generel
målsætning”(B), ”skærpet
målsætning” (A), og
”lempet målsætning” (C).
Som med udgangspunkt
skal vandområderne leve
op til den generelle målsætning, 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 interesser
(sjældne dyr og planter,
badevand og lignende).
Den lempede målsætning
anvendes for de vandområder, hvor der efter en
afvejning af interesser og
de tekniske/økonomiske
muligheder accepteres en
påvirkning af plante- og
dyrelivet indenfor visse
grænser.

I forbindelse med vandindvindingen sker der en grundvandssænkning i grundvandsmagasinet, 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 naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturområder (se boks), ligesom mange rummer særlige naturtyper eller dyre- og plantearter, der er beskyttet
af national eller international lovgivning.
Den nødvendige vandindvinding bør derfor udføres, så man samlet set påvirker naturforholdene 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
I oplandet til Værket ved Thorsbro ligger vandløbssystemerne Lille Vejleå, Store
Vejle Å, Skensved Å og Solrød Bæk samt mindre dele af vandløbssystemerne
Olsbæk, Rørmoseløbet og Karlstrup Mosebæk, som alle afvander til Køge Bugt.
En del af Store Vejle Å–vandløbssystemet ligger i oplandet til Vallensbæk Kildeplads. Denne del af Store Vejle Å er i Regionplan 2005 angivet med en generel
målsætning. Målsætningen er ikke opfyldt.
Lille Vejleå løber lige forbi Værket ved Thorsbro. Kildepladserne er placeret langs
ådalen. Der gennemføres for tiden en udpumpning af lettere forurenet grundvand
fra en afværgeboring ved Thorsbro, som reducerer påvirkningen af vandindvindingen. Denne udpumpning stopper dog ved udgangen af 2006. Dele af åbunden er
flisebelagt for at forhindre, at vandet siver tilbage i jorden, efterhånden som vandet
løber ned igennem åen. Benzon Bæk løber til Lille Vejleå lige ved vandværket.
Lille Vejleå er nedstrøms for Pile Mølle ved Køge Bugt Motorvejen i Regionplan
2005 angivet med en generel målsætning. Strækningen fra udspringet og ned til Pile Mølle samt tilløbet Benzon Bæk har en lempet målsætning på grund af hensyn
til vandindvindingen. Hovedparten af Lille Vejleå opfylder ikke regionplanens
målsætningskrav, og i de sidste 10-15 år er der kun sket mindre forbedringer i miljøtilstanden.
Syd for Lille Vejleå ligger fra nord mod syd vandløbene Olsbæk, Rørmoseløbet og
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Karlstrup Mosebæk, hvis øvre dele berøres af vandindvinding. De har alle en lempet målsætning af hensyn til vandindvindingen. Tilløbene opfylder kun delvist regionplanens lempede krav, og i de sidste 10-15 år er der kun sket mindre forbedringer i miljøtilstanden.

Naturbeskyttelseslovens
§3
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 3 er alle søer på
over 100 m², alle øvrige
naturområder på mindst
2.500 m² samt særligt
udpegede vandløb
beskyttede. Øvrige
beskyttede naturområder
er våde og fugtige naturtyper såsom ferske enge,
strandenge, strandsumpe
og moser, samt tørre
naturtyper såsom overdrev og heder. Naturtyperne er levested for de
vilde planter og dyr i
Danmark. Forsvinder
naturtyperne, er der
således mange planter og
dyr, der også forsvinder.
Naturbeskyttelsesloven
rummer forbud mod
indgreb, der kan ændre
de beskyttede naturområders tilstand. 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
naturområde. I særlige
tilfælde kan kommunen
efter en konkret vurdering dispensere fra loven.

Solrød Bæk-systemet består af hovedløbet Solrød Bæk igennem Solrød/Solrød
Strand samt en række mindre tilløb i baglandet. KE Vands kildeplads ligger langs
med den øvre del af hovedløbet. Indvindingen reducerer vandføringen og påvirker
derved dyrelivet negativt i såvel hovedløbet som tilløbene. Hele vandløbssystemet
er i Regionplan 2005 angivet med en lempet målsætning på grund af vandindvindingen. Regionplanens målsætning er kun opfyldt på få lokaliteter, men i de sidste
10-15 år er der dog observeret en beskeden forbedring i miljøtilstanden.
Længst mod syd består Skensved Å-systemet af hovedløbet samt en række mindre
tilløb, der berøres af vandindvinding i baglandet. For at sikre hovedløbet mod udtørring blev der i 1985 etableret et anlæg til udpumpning af grundvand til den øvre
del af vandløbet i sommerperioden. Skensved Å er i Regionplan 2005 angivet med
en generel målsætning, mens tilløbene har en lempet målsætning, fordi de påvirkes
af vandindvinding. I de seneste år har regionplanens målsætninger været opfyldt
på en del lokaliteter, og der er sket en forbedring i miljøtilstanden over de sidste
10-15 år.
Søer
Inden for oplandet til Vallensbæk Kildeplads ligger Tueholm Sø og Vallensbæk
Sø på hver sin side af motorvejsudfletningen Køge Bugt Motorvejen/Holbækmotorvejen. Vallensbæk Sø fungerer som vandskistadion. Søerne er i
Regionplan 2005 angivet med generel målsætning. Søerne kan ikke opfylde målsætningen.
Moser
Inden for oplandet til Havdrup kildeplads ligger Snoldelev Mose og Gl. Havdrup
Mose. Gl. Havdrup Mose er en god fuglelokalitet med ynglende rørhøg, engfugle
og svømmeænder. Vandstanden i mosen er lav om sommeren og bør ikke falde
yderligere, hvis mosen skal beholde sin værdi for fuglelivet. De åbne vandflader i
Snoldelev Mose og Gl. Havdrup Mose er i Regionplan 2005 målsat som søer med
en generel målsætning. Søerne kan ikke opfylde målsætningen som følge af for
stor næringsstofbelastning.
Hedeland
I området Hedeland er der i de sidste 100 år udgravet enorme mængder råstoffer.
Gravningen har efterladt et meget kuperet og varieret landskab med våde lavninger. I den nordlige del af Hedeland er der flere kærområder med fredede orkideer i
tusindvis. Herudover er der skabt en række små søer, hvoraf mange er mere eller
mindre forbundne gennem et omfattende kanal- og rørsystem. Bortgravningen af
morænelaget betyder, at det regnvand, der siver ned til søerne er meget næringsfattigt. Dertil kommer, at en del af vandtilførslen til søerne kommer via trykvand fra
grundvandet, der bliver presset op gennem kalken. Søerne er kendetegnet ved lave
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næringsstofkoncentrationer og er blandt Københavns Amts reneste.
De største søer i Hedeland - Nymølle Sø, Fladesø, Flintesø og Fiskesø – er i Regionplan 2005 angivet med en generel målsætning. Fladesø og Fiskesø opfylder
begge målsætningen, mens Nymølle Sø og Flinte Sø ikke opfylder kravet til sigtdybden pga. opslemmet kalk fra det igangværende gravearbejde.
Flere steder findes endvidere småmoser og mindre vandhuller. Især ved Vindinge
er de værdifulde med forekomst af de strengt beskyttede arter spidssnudet frø og
stor vandsalamander.
EF-hablitat og EF-fuglebeskyttelsesområde.
Udpegningen af fuglebeskyttelsesområder er nærmere beskrevet på naturstyrelsens
hjemmeside www.nst.dk. Der er for hvert af de udpegede områder angivet hvilke
naturtyper og/eller arter det pågældende område er udpeget for at beskytte. Gl.
Havdrup Mose er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 103. Udpegningen
af Gl. Havdrup Mose er begrundet med yngleforekomster af rørhøg og sortterne.
Det gælder for de udpegede områder, at der ikke må gennemføres projekter, der
kan skade de specielle arter og naturtyper, som de pågældende områder er udpeget
for at beskytte.
Alle de beskyttede naturområder indgår som en del af naturplanerne og kaldes
samlet for Natura2000-områder. Beskyttelsesområderne er revideret i de kommende naturplaner og VVM-redegørelsen vil blive opdateret, når naturplanerne er endeligt vedtaget.
EF-habitatområder er udpeget med udgangspunkt i EF-habitatdirektivet og den
danske miljømålslov. EF-habitatdirektivet indeholder herudover regler for en særlig streng beskyttelse af dyre- og plantearter, der er optaget på bilag IV til direktivet. Reglerne fremgår af den danske miljømålslov og gælder både inden for og
uden for de udpegede habitatområder. Reglerne betyder, at et givent projekt kun
må gennemføres, hvis man kan godtgøre, at man ikke skader de såkaldte bilag IVarter eller deres levesteder. Der er bl.a. i Hedeland registreret forekomst af bilag
IV-arten spidssnudet frø og stor vandsalamander.
Herudover skal staten og kommunerne i henhold til miljømålsloven inden 2010
udarbejde særlige planer for den samfundsmæssige indsats, der vil være nødvendig
for at sikre ”god bevaringstilstand” eller ”god tilstand” dels i de forskellige udpegede habitat- og fuglebeskyttelsesområder, dels i grundvand og overfladevand set
under ét. De nævnte planer skal være færdige i 2009 og skal være opfyldt i 2015.
Det er derfor indlysende nødvendigt, at arbejdet med VVM for den regionale
vandindvinding sker i en løbende, meget tæt koordinering med forberedelsen af de
nævnte naturområde- og vandplaner.
Områder med særlige begrænsninger på vandindvindingen
For at beskytte natur- og kulturværdierne er der langs udvalgte åløb og søer, jf.

12

Regionplan 2005, nogen steder i hovedstadsområdet udpeget områder med særlige
begrænsninger på vandindvindingen. I Roskilde Amt er der ikke udpeget sådanne
områder. Amtet foretager ved ansøgninger en konkret vurdering af indvindingens
påvirkning af vandføring og naturinteresser. Områderne forventes at udgå i de
kommende 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
Med undtagelse af det nordlige område ved Albertslund og Herstedvester er hele
vandindvindingsoplandet til Værket ved Thorsbro i Regionplan 2005 udpeget til
område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Ved placering af aktiviteter eller anlæg i OSD-områder skal det sikres, at der ikke sker forurening af grundvandet. Der må ikke etableres særligt grundvandstruende aktiviteter og anlæg, med
mindre særlige lokaliseringsmæssige hensyn nødvendiggør placeringen. I givet
fald må en sådan etablering følges op med krav til indretning, overvågning og
drift, som sikrer 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 eksisterende 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 indarbejdet i VVM-redegørelsen.
Områderne ved Albertslund og Herstedvester er udpeget til områder med drikkevandsinteresser (OD). Roskilde by, der ligger vest for indvindingsområdet, er også
udpeget til OD-område. 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 grundvandsressource. Særligt grundvandstruende aktiviteter og anlæg kan etableres på skærpede vilkår.
Til hver kildeplads i regionplanerne er der udpeget en kildepladszone, som varierer
fra 500 til 1.500 meter. Kildepladserne forventes at udgå i de endelige vandplaner.
I kildepladszonen må som hovedregel ikke gives tilladelse til nye grundvandstruende aktiviteter eller anlæg. Det skal tilstræbes at afvikle særligt grundvandstruende aktiviteter og anlæg i relation til eksisterende virksomheder, institutioner, boligbebyggelser mv. I det omfang afvikling ikke er mulig, skal det tilstræbes at
mindske risikoen for grundvandsforurening.
Der går et større nitratfølsomt indvindingsområde igennem den vestlige del indvindingsoplandet til Solhøj Kildeplads. Området fortsætter op på ydersiden af den
nordlige kant af oplandet. Se afgrænsningen på kort 3. I de nitratfølsomme områder er udvaskningen af nitrat væsentlig større end i andre 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. Når der
gives VVM-tilladelser, kan der til intensiv husdyravl, kun gives tilladelse til øget
udbringning af husdyrgødning, når ansøger over for VVM-myndigheden kan dokumentere, 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 nitratindhold i
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grundvandsmagasinet. Grænseværdien for nitrat i grundvand er 50 mg/liter. Der er
lagt op til en ændring af retningslinjer for nitratfølsomme indvindingsområder i de
kommende vandplaner. Retningslinjerne for de endelige vandplaner vil blive indarbejdet i VVM-redegørelsen.
Arealanvendelsen på området vest for Solhøj Kildeplads er domineret af Hedeland
med igangværende og tidligere råstofgrave. Fra Reerslev og østpå præges arealanvendelsen af traditionel landsbrugsdrift, hvorfra der kan komme grundvandstruende stoffer som pesticider og nitrat. Af vigtige større bymæssige bebyggelser indenfor indvindingsområdet kan nævnes Havdrup, Vindinge, Tune, Hedehusene, Høje
Tåstrup og Ishøj. Byområdernes arealanvendelse kan være grundvandstruende både fra industri og haver, kloakering etc. Er der en indvinding i et område kan erhvervslivets muligheder endvidere blive begrænset af skærpede beskyttelseskrav i
områder med grundvandsinteresser. Eksisterende og planlagte erhvervsmæssige
byudlæg er indskrevet i berørte kommuners kommuneplaner (se link nedenfor).
Roskilde Kommuneplan: http://www.roskilde.dk/webtop/site.aspx?p=4849
Greve Kommuneplan: http://www.greve.dk/Politik/Kommunens%20planer.aspx
Høje-Taastrup Kommuneplan:
http://www.htk.dk/Teknik_miljoe_bolig/Planer/Kommuneplan.aspx
Solrød Kommuneplan: http://www.solrod.dk/cms/site.aspx?p=3079
Af andre forhold, der kan have indflydelse eller blive påvirket af grundvandsinteresser, kan nævnes grus- og mergelgrave samt jordforureninger - fra gasværksgrunde til mindre olie/benzinudslip. Disse er ikke præsenteret i kortmaterialet. Se
yderligere på regionsjællands hjemmeside:
http://www.regionsjaelland.dk/regionensopgaver/jordforurening/Sider/default.aspx
Der er ved at blive udarbejdet indsatsplaner for Thorsbro, Ishøj, Tåstrup/Valby og
St. Vejleå kildepladser, der leverer vand til Værket ved Thorsbro.
En indsatsplan er en række aftaler om, hvordan grundvandet skal beskyttes. Aftalerne 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 indsats 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.
For resten af kildepladserne så pågår der indsatskortlægning/planlægning. Se mere
på Naturstyrelsens hjemmeside:
http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Grundvand/regional_status/Naturstyrelsen_R
oskilde/
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MILJØVURDERING AF KOMMUNEPLANTILLÆGGET
Naturstyrelsen Roskilde udarbejder et forslag til et kommuneplantillæg for udbygningen 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.
Kommuneplantillægget skal således miljøvurderes på samme måde som selve udbygningsprojektet.
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
eventuelle 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
indvindingerne til Værket ved Thorsbro 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 VVMredegørelsen.
Høringsperioden går fra den 29. august 2011 og 2 uger frem. Der er tale om en
fornyet høring. Sidste høring lå tilbage i okt. 2006.
Vi skal have idéer og forslag skriftligt – brev eller mail (brevet skal stiles til VVMIdefase – Thorsbro) 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 Thorsbro 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 Søndersø,
Værket ved Marbjerg, Værket ved Lejre og Værket ved Regnemark. Herudover er
der udarbejdet en overordnet pjece om planlægningen for den regionale vandindvinding i hovedstadsområdet. Pjecerne kan hentes på NST’s hjemmeside på
www.nst.dk eller bestilles på tryk ved henvendelse på tlf.72 54 30 07.
Når den offentlige høring er slut, vil de indkomne idéer og forslag blive sammenfattet og vurderet af NST-Roskilde i en særlig redegørelse. Herefter skal der færdiggøres 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 bestemme 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 planmyndighed i Hovedstadsregionen.

Indvindingsopland

Indvindingsoplandet til en indvindingsboring er det
område i grundvandsmagasinet, inden for hvilket
vandet før eller siden 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 omgivelser.

NST - Roskilde

Naturstyrelsen Roskilde. Lokal enhed af Naturstyrelsen, som blandt andet håndterer, vand og naturplaner, overvågning og VVM.

Nitrat

Nitrat er et næringssalt, der består af kvælstof og
ilt. Nitrat i form af kvælstof tilføres jorden enten
som kunst- eller husdyrgødning.

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 drikkevandet.

Regionplan

Regionplanen er en plan for de tidligere amters fysiske udvikling. Planen indeholder retningslinjer
for bl.a. erhverv, bolig, natur, miljø og trafik. Regionplanen indeholder også retningslinjer for anvendelsen og beskyttelsen af vandressourcerne og
udpegninger af områder med særlige drikkevandsinteresser, kildepladszoner omkring vandværksboringerne og nitratfølsomme indvindingsområder.
Regionplanretningslinjerne er erstattet af de reviderede kommuneplaner fra 2009 eller vil for
”vandretningslinjerne” blive erstattet af de kommende vandplaner. Regionplanerne er indtil det
sker ophøjet til Landsplandirektiver.
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Skovrejsning

Tilplantning af eksempelvis landbrugsarealer med
skov. Skov kan begrænse nedsivning af nitrat og
sprøjtemidler til grundvandet, og er en god permanent grundvandsbeskyttende foranstaltning. Skovrejsningsområder udpeges i regionplanen. Skovrejsning i KE regi kræver gødnings- og pesticidfrihed.

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.
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Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
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