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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 idéer 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 Naturstyrelsen 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
Fællesudvalget for Vandindvinding ved Sjælsø (FVS) skal have fornyet sin tilladelse
til at indvinde vand til Sjælsø Vandværk. Ansøgningen er på 11,1 mio. m3 vand. Før
der kan meddeles en indvindingstilladelse, skal Naturstyrelsen 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.
Sjælsø Vandværk er et regionalt vandværk, der siden 1930’erne har indvundet grundvand i området omkring Sjælsø og nord og øst for søen. Vandværket har en tilladelse
til at indvinde og behandle 11 mio. m3 grundvand til drikkevand om året. Vandindvindingen foregår i et samarbejde mellem kommunerne Gentofte, Gladsaxe, LyngbyTaarbæk, Hørsholm og Fredensborg i det såkaldte ”Fællesudvalg for Vandindvinding
ved Sjælsø”. Vandværket ejes og drives af Sjælsø Vand A/S. Sjælsø Vand A/S er et
selvstændigt selskab i Nordvand Holdning A/S, til daglig kaldet Nordvand. Den samlede vandindvinding til Sjælsø Vandværk har i gennemsnit over de seneste 10 år udgjort ca. 5,9 millioner kubikmeter om året.
Sjælsø Vandværk modtager vand fra 8 kildepladser, og hver kildeplads består af et antal indvindingsboringer, der henter vand fra undergrunden. På kort 1 kan man se vandindvindingsstrukturen i Sjælsøområdet.
Fredensborg, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Gentofte kommuner forsynes med vand
fra Sjælsø Vandværk samtidig med, at der produceres drikkevand fra egne vandværker. Hørsholm kommune råder ikke over en egenproduktion, men får udelukkende
vand fra Sjælsø Vandværk.
Indvindingsboringer er ikke dominerende elementer i landskabet. En boring er typisk
kun synlig på overfladen ved en brønd eller en boks i størrelsesorden 2x3 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 ideer til
den fremtidige indvinding i Sjælsø-området. Idefasen starter den 10. december 2011
og varer til den 6. januar 2012. Det er anden gang, at det ansøgte er i idéfase. Naturstyrelsen Roskilde har valgt at gentage idéfasen, da der er gået 5 år siden første idéfase.
Ideer og forslag fra første idéfase indgår stadig i VVM-processen. Det eksisterende
materiale fra 2006 samt ideer og forslag fra samme periode, kan fremsendes ved henvendelse til Naturstyrelsen Roskilde. Det er desuden muligt at få adgang til allerede
gennemførte kortlægninger af området.
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VVM OG KOMMUNEPLANTILLÆG
Det var tidligere Hovedstadens Udviklingsråd (HUR), der traf afgørelse om VVMpligt tilbage den 29. august 2006, jf. VVM-reglerne. Naturstyrelsen Roskilde overtog
den 1. januar 2007 kompetencen som VVM-myndighed for tekniske anlæg, som overskrider mere end 2 kommunegrænser. Indvindingen til Sjælsø Vandværk vil kræve, at
Naturstyrelsen som VVM-myndighed 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

Sjælsø
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Kort 1.

På kortet kan ses de regionale kildepladser med tilhørende indvindingsoplande samt de
kommunale og private kildepladser, der har indvindingsboringer på over 100.000
m3/år.
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PROJEKTET
Grundvandet til Sjælsø Vandværk indvindes i dag fra 8 kildepladser i området omkring Sjælsø og nord og øst for søen. Kildepladserne ligger i henholdsvis Hørsholm,
Fredensborg, Rudersdal og Allerød kommuner, se tabel 1.
FVS ønsker fortsat at indvinde vand fra de eksisterende kildepladser, hvorfor målet
med projektet er at få forlænget de eksisterende tilladelser og fortsætte vandindvindingen på kildepladserne. Der er ikke søgt om forlængelse af tilladelsen til at indvinde
overfladevand fra Sjælsø.
De nuværende og ansøgte indvindingsmængder er angivet i tabel 1, sammen med indvindingsmængderne for 2010. Indvindingsmængderne for 2010 er et godt repræsentativt år for den fremtidige indvinding på kildepladserne. Hvis der gives tilladelse til en
fornyelse af indvindingstilladelserne, vil der blive gennemført en renovering af boringerne mm på Langstrup kildeplads, således at denne vil kunne yde mere og dermed aflaste andre kildeplader fx Nebbegård og Mortenstrup.
Kildeplads

Ansøgt vandmængde i
1.000 m3/år

Nuværende tilladelse

Indvinding 2010
1.000 m3/år

Kildepladsens
beliggenhed

2.670

Hørsholm/Allerød

1.030

Rudersdal

1.150

Rudersdal/Hørsholm

1.000 m3/år
Sandholm

3.100

Nebbegård

900

Mortenstrup

900

Ullerød

500

500

250

Fredensborg/Hørsholm

Nivå

1.100

1.100

580

Fredensborg

Langstrup

3.000

3.000

1.040

Fredensborg

Opnæsgård

820

820

250

Hørsholm

Rungsted

800

800

570

Hørsholm

Sjælsø overfladevand

0

4.500

0

I alt

11.120

15.620

7.540

4.879

Tabel 1. Nuværende og ansøgte indvindingsmængder til Sjælsø Vandværk.
På de øvrige kildepladser har FVS gennemført renovering af boringer med frekvensstyrede pumper, der betyder at indvindingen på kildepladserne kan foretages mere
jævnt hen over tid, hvilket udjævner de lokale sænkninger i grundvandsstanden omkring selve boringerne.
Bæredygtig vandindvinding og forsyningssikkerhed i projektet.
FVS har i forbindelse med projektet vurderet, at en fortsættelse af vandindvindingen
på alle kildepladser vil give den største forsyningssikkerhed og sikre en bæredygtig
indvinding set i forhold til fordelingen af vandmængder mellem de enkelte kildepladser.
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For at opretholde forsyningssikkerheden er det nødvendigt, at tilladelsen til at indvinde
vand er større end den vandmængde, som forbrugerne umiddelbart har behov for (en
såkaldt forsyningsreserve).
Den fremtidige vandproduktion på Sjælsø Vandværk forventes at være på 6,75 mio.
m3/år under forudsætning af, at aftagerkommunerne opretholder deres nuværende egen
indvinding. Forsyningsreserven til Sjælsø Vandværk udgør 4,37 mio. m3/år. Det dækker en driftsmæssig reserve på 25 % af den samlede indvindingstilladelse til Sjælsø
Vandværk, samt en reserve der vil kunne komme i anvendelse, hvis lokale grundvandsressourcer må tages ud af funktion grundet forurening eller andre forhold.
Ansøgt vandmængde i 1.000 m3/år
Fremtidig vandproduktion på Sjælsø Vandværk

6.750

Forsyningsreserve til Sjælsø Vandværk

4.370

Ansøgt vandmængde af FVS

11.120

Tabel 2. Fremtidigt vandbehov fra Sjælsø Vandværk
Geologien i området
Kildepladserne til Sjælsø Vandværk indvinder vand fra det primære grundvandsmagasin, som findes i den øverste del af kalken i undergrunden. Grundvandsmagasinerne er
generelt velbeskyttet mod forurening fra overfladen af 15-30 meter tykke lerlag, som
er aflejret under istiden. Det kommer til udtryk ved, at der ikke er fundet pesticider i
grundvandet på kildepladserne.
Grundvandkvalitet
Grundvandet har generelt en god kvalitet og overholder efter simpel vandbehandling
på vandværket de gældende kvalitetskrav for drikkevand i Danmark. På de nord- og
østligste kildepladser indeholder vandet forholdsvis høje mængder af methan og
svovlbrinte. Disse forhøjede forekomster fjernes dog forholdsvis let ved beluftning af
vandet på vandværket. I ganske få af de nordligste boringer forekommer flourid, omkring 1,5 mg/l, hvilket er den maksimalt tilladte værdi i drikkevand.
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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 VVM-redegørelsen.
I nedenstående figur 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),

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.

”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

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 i VVM-redegørelsen, herunder specielt på påvirkningen af de større naturområder, der nævnes senere.

og gode hygiejniske
forhold. Den skærpede
målsætning anvendes
for de vandområder,
hvor specielle forhold
skal sikres, f.eks. ud fra
naturvidenskabelige

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.

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

Vandløb
Nivå-vandløbssystemet er et vidt forgrenet system af vandløb med udløb til Øresund i
Nivå Bugt. Oplandet er præget af landbrug og skov og i mindre grad af bymæssig bebyggelse. Nivå får tilført spildevand fra blandt andet Fredensborg Kommune. I Nivåsystemet indgår blandt andet Grønholt Å, Langstrup Å, Nivå, Usserød Å og Donse Å.

tekniske/økonomiske
muligheder accepteres
en påvirkning af planteog dyrelivet indenfor
visse grænser.

Hovedparten er vandløbene er i Regionplan 2005 angivet med generel målsætning og
skal derfor have et naturligt og alsidigt plante- og dyreliv, der kun i ringe grad er påvirket af menneskelig aktivitet. Ingen af de nævnte vandløb kan leve op til regionplanens målsætning.
Søer
De større søer i området er Sjælsø, Donse Storedam og Donse Lilledam.
Samtlige tilløb til Sjælsø er forurenede, og søen er dermed tydeligt påvirket. Søens tilstand er dog klart forbedret i forhold til i 1980’erne. Planternes udbredelse på bunden
af Sjælsø er øget støt fra 1995-1999. Donse Storedam er en opstemmet dam i Tokkekøb Hegn, der er karakteristisk ved at huse en veludviklet bestand af hvid åkande. Søen modtager vand fra Store Dyrehave, Kirkelte Hegn og Donse Overdrev. Det vigtigste tilløb er Dybendalsrende i søens vestende. Afløb foregår ved stemmeværket i søens
sydøstlige ende. Herfra strømmer vandet til Donse Lilledam, der er en lavvandet, opstemmet skovsø nordøst for Tokkekøb Hegn. Søen har i østenden udløb til Donse Å,
der via Usserød Å og Nivå afvander til Øresund i Nivå Bugt. Donse Lilledam er præget af en tæt bevoksning af såvel gul som hvid åkande, der dækker cirka halvdelen af
søens vandspejl.
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Sjælsø er i Regionplan 2005 angivet med en skærpet målsætning, der indebærer, at søen skal kunne anvendes til indvinding af drikkevand. I 2002 opfyldte søen ikke den
fastsatte målsætning, men den forventes at kunne opfylde sin målsætning, når spildevandsanlæggene er fuldt udbyggede.

Naturbeskyttelseslovens § 3
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 3 er alle
søer på over 100 m²,
alle øvrige naturområder på mindst 2.500
m² samt særligt udpe-

Donse Storedam er i Regionplan 2005 angivet med generel målsætning, og søen skal
derfor have et naturligt og alsidigt plante- og dyreliv, der kun i ringe grad er påvirket
af menneskelig aktivitet. Søen opfylder ikke regionplanens målsætning, men er inde i
en positiv udvikling med stigende klarhed, øget plantevækst og faldende næringsindhold. Donse Lilledam er i Regionplan 2005 angivet med generel målsætning. Søen
blev senest undersøgt i 1999, hvor søen opfyldte sin målsætning med hensyn til sigtdybde, men ikke med hensyn til fosfor.

gede vandløb beskyttede. Øvrige beskyttede naturområder er
våde og fugtige naturtyper såsom ferske
enge, strandenge,
strandsumpe og moser, samt tørre natur-

Moser og enge
Der ligger en række store og botanisk værdifulde vådområder i tilknytning til Nivåen,
blandt andet Stormose, Krydsmose, Langstrup Mose og Lønholt Mose. Desuden findes artsrige og botanisk værdifulde enge og moser ved Knurrenborg Vang, Sortemose
og Allerød Sø samt ved Usserød Å og Grønholt Å.

typer 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

EF-habitatområder
Udpegningen af habitatområder 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. Inden for indvindingsoplandet, på Sandholm Kildeplads, ligger Kattehale Mose, der er udpeget som
EF-habitatområde nr. 121. Udpegningsgrundlaget for Kattehale Mose er arterne stor
kærguldsmed og stor vandsalamander. Herudover er det naturtyperne næringsrige søer
med flydeplanter eller store vandaks, brunvandede søer, hængesæk og plantesamfund
med plantearterne næbfrø, soldug eller ulvefod samt skovbevoksede tørvemoser.

naturområders tilstand. Det betyder
eksempelvis, at der
ikke må foretages
vandindvinding, som

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 pågældende områder er udpeget for at beskytte.

vil kunne føre til en
vandstandssænkning
og deraf følgende
ændring af tilstanden i
et beskyttet naturområde. I særlige tilfælde

Alle områderne indgår som en del af naturplanerne og kaldes samlet for Natura2000områder. Beskyttelsesområderne er revideret i de kommende naturplaner, og VVMredegørelsen vil blive opdateret, når naturplanerne er endeligt vedtaget.

kan amtet (efter
1.1.2007 kommunen)
efter en konkret vurdering dispensere fra
loven.

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
gælder både inden for og uden for de udpegede områder. Det betyder, at et givent projekt kun må gennemføres, hvis man kan godtgøre, at man ikke skader levestederne for
de såkaldte bilag IV-arter. I området omkring Sjælsø lever bilag IV-arten spidssnudet
frø i et vandhul ved Hørsholm Kirke, og arten grøn mosaikguldsmed i et vandhul
umiddelbart nord for Asminderød samt i Kattehale Mose.
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Herudover skal staten og kommunerne i henhold til miljømålsloven udarbejde særlige
planer for den samfundsmæssige indsats, der vil være nødvendig for at sikre ”god bevaringstilstand” eller ”god tilstand” dels i de forskellige habitat- og fuglebeskyttelsesområder, dels i grundvand og overfladevand set under ét. De nævnte planer skal være
færdige et år efter vedtagelse af vand- og naturplanerne og skal være opfyldt i 2015.
Det er derfor indlysende nødvendigt, at arbejdet med VVM for den regionale vandindvinding skal koordineres med de endelige natur- og vandplaner.
Områder med særlige begrænsninger på vandindvindingen
For at beskytte natur- og kulturværdierne er der langs udvalgte åløb og søer jf. Landsplandirektivet (Regionplan 2005), udpeget områder med særlige begrænsninger på
vandindvindingen. I oplandet til Sjælsø Vandværk drejer det sig primært om området
omkring Sjælsø og de øvre dele af Nivå-vandløbssystemet. Disse områder forventes at
bortfalde i de endelige vandplaner.
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Kort 2
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Kort 3
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AREALANVENDELSE OG BESKYTTELSE
Hele vandindvindingsoplandet til Sjælsø Vandværk er i Landsplandirektivet (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.
Uden for indvindingsområdet, øst for Fredensborg By mod Esrum Sø og Gribskov og
lige syd for Fredensborg er oplandet 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 grundvandsressource. Særligt grundvandstruende aktiviteter og anlæg kan etableres
på skærpede vilkår. Retningslinjer om OD vil også være beskrevet i de endelige vandplaner.
Til hver kildeplads er der udpeget en kildepladszone, som varierer i størrelse fra 500
til 1500 meter. Der forventes ikke at blive udpeget kildepladszoner i de endelige
vandplaner.
Syd for vandindvindingsoplandet er udpeget et større nitratfølsomt indvindingsområde
som dog kun i meget begrænset omfang går ind over grænsen til indvindingsoplandet.
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. Der vil også blive udpeget
nitratfølsomme indvindingsområder i de endelige vandplaner.
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 ansøger over for VVMmyndigheden 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/liter i grundvandet og/eller, hvor der er et stigende nitratindhold i 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.
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Arealanvendelsen for de 4 kystnære kildepladser i indvindingsoplandets østlige del er
præget af bymæssig bebyggelse. Hvad angår Ullerød Kildeplads, så er denne endvidere
præget af industri og fremstillingserhverv. Byområdernes arealanvendelse kan være
grundvandstruende både fra industri og haver, kloakering etc. Er der en indvinding i et
område, kan erhvervslivets muligheder blive begrænset af skærpede beskyttelseskrav i
områder med grundvandsinteresser. Eksisterende og planlagte erhvervsmæssige byudlæg er indskrevet i berørte kommuners kommuneplaner (se link til kommuneplan nedenfor).
Fredensborg Kommuneplan:
http://www.fredensborg.dk/borgere/bolig+og+byggeri/kommune+og+lokalplaner/kommuneplan/kommuneplan+2009
Hørsholm Kommuneplan: http://www.horsholm.dk/Borgerservice/By-boligbyggeri/Kommune-og-lokalplanlaegning/Kommuneplan
Rudersdal Kommuneplan: http://kommuneplan.rudersdal.dk/
Lyngby-Taarbæk Kommuneplan: http://www.ltk.dk/composite(7483).htm
Gentofte Kommuneplan: http://www.gentofte.dk/Borger/By-ogmilj%C3%B8/Byplanl%C3%A6gning/Kommuneplan-2009
Af andre forhold, der kan have indflydelse på eller blive påvirket af grundvandsinteresser, kan nævnes grus- og mergelgrave samt jordforureninger - fra gasværksgrunde
til mindre olie/benzinudslip.
Der skal i løbet af de kommende år igangsættes en indsatsplanlægning for indvindingsoplandet til Sjælsø Vandværk. 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 oprydde en forurening, 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. Se
Status og udvikling for Indsatskortlægningen på
http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vand-ihverdagen/Grundvand/Grundvandskortlaegning/regional_status/Naturstyrelsen_Roskilde/
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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
Naturstyrelsen Roskilde er i samarbejde med berørte kommuner og FVS/Nordvand
A/S gået i gang med at udarbejde et kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse for indvindingerne til Værket ved Sjælsø, som beskrevet i dette notat. Der
indkaldes hermed gode idéer og forslag til, hvilke miljøforhold – og undersøgelser der skal fokuseres særligt på, herunder om der er alternativer, som bør indgå i VVMredegørelsen.
Idéfasen starter den 10. december 2011 og varer til og med den 6. januar 2012. Der er
tale om en fornyet idéfase. Sidste idéfase blev afholdt i oktober 2006.
Vi skal have idéer og forslag skriftligt – per brev eller mail - senest 6. januar 2012.
Anfør venligst journalnummer NST-131-00001.
Send idéer og forslag til:
Naturstyrelsen Roskilde
Ny Østergade 7-11
4000 Roskilde
E-mail: ros@nst.dk
Når idéfasen er slut, vil de indkomne idéer og forslag blive sammenfattet og vurderet
af Naturstyrelsen 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.
Foruden FVS skal Københavns Energi (KE) have fornyet sin tilladelse til at indvinde
vand. KE’s ansøgning omfatter syv vandværker – nemlig Værket ved Slangerup, Værket ved Islevbro, Værket ved Søndersø, Værket ved Thorsbro, Værket ved Marbjerg,
Værket ved Lejre og Værket ved Regnemark. Naturstyrelsen Roskilde har i august/september 2011 indkaldt idéer og forslag til indholdet af VVM-redegørelse samt
miljøvurdering for denne ansøgning. Der er i forbindelse med idéfasen udarbejdet en
pjece for hvert af de syv værker samt en overordnet pjece om planlægningen for den
regionale vandindvinding i hovedstadsområdet. Pjecerne kan hentes på Naturstyrelsens hjemmeside på www.nst.dk.
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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. sandeller kalklag.

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 regionplanmyndighed 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.
Langstrup Kildeplads.

Kildepladszone

Kildepladszonen har til formål at beskytte vandværkernes
indvindingsboringer mod forurening fra de nærmeste omgivelser.

Nikkel

Nikkel er et naturligt forekommende stof i de geologiske lag.
Nikkel kan frigives ved iltning af geologiske lag på grund af
grundvandssænkninger.

Nitrat

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

Naturstyrelsen

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

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 var en plan for amtets fysiske udvikling. Regionplanretningslinjerne er erstattet af kommuneplanerne fra
2009, eller vil for vandplanretningslinjerne blive erstattet af de
kommende vandplaner. Regionplanerne er indtil dette sker
ophøjet til Landsplandirektiver.

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 kommuneplanen.

Strømningsretning

Grundvandet strømmer “ned af bakke”, og ved at bestemme
beliggenheden af grundvandsspejlet kan man derfor bestemme grundvandets strømningsretning.

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,
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der svarer til grundvandet, og hvor hulrummene er fyldt med
vand.
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