TILLADELSE TIL
HTK VAND A/S

20-01-2016

Ny indvindingstilladelse til Snubbekors Værket
Tilladelsen er meddelt af Høje-Taastrup Kommune
Teknik- og Miljøcenter
Bygaden 2
2630 Taastrup
tmc@htk.dk

Sagsbehandler/KS
LeneBa/ArneLar

Doknr.
300060/15

ESDH
15/24433

NY INDVINDINGSTILLADELSE TIL SNUBBEKORS VÆRKET – HTK VAND A/S ...................................................... 3
BAGGRUND ............................................................................................................................................................. 3
ANSØGNING OG BAGGRUNDSMATERIALE ....................................................................................................................... 3
LOVGIVNING ............................................................................................................................................................ 3
VILKÅR .......................................................................................................................................................... 3
TILLADELSENS FORMÅL OG GYLDIGHED .......................................................................................................................... 3
VANDVÆRKETS BORINGER .......................................................................................................................................... 4
BESKYTTELSESZONER OMKRING BORINGERNE.................................................................................................................. 4
VANDVÆRK OG BEHANDLINGSANLÆG ........................................................................................................................... 5
KONTROL MED VANDFORBRUGET ................................................................................................................................. 5
ANALYSER ............................................................................................................................................................... 5
OVERVÅGNING AF GRUNDVAND ................................................................................................................................... 5
OVERVÅGNING AF OVERFLADEVAND ............................................................................................................................. 6
ÅRLIG RAPPORTERING ................................................................................................................................................ 6
BEREDSKABSSITUATIONER .......................................................................................................................................... 6
GENERELT ............................................................................................................................................................... 7
UDTALELSER ............................................................................................................................................................ 7
VVM SCREENING ..................................................................................................................................................... 7
KLAGEVEJLEDNING .................................................................................................................................................... 8
BILAG 1 MILJØTEKNISK VURDERING AF INDVINDING TIL HTK VAND A/S ........................................................ 9
ANSØGNING ............................................................................................................................................................ 9
EKSISTERENDE TILLADELSE .......................................................................................................................................... 9
UDLEDNINGSTILLADELSE ............................................................................................................................................. 9
BORINGER ............................................................................................................................................................. 10
INDVINDINGSMÆNGDER ........................................................................................................................................... 10
DEN REGIONALE VANDINDVINDING I OMRÅDET ............................................................................................................. 11
GRUNDVANDSFORHOLD ........................................................................................................................................... 13
GRUNDVANDETS KVALITET ........................................................................................................................................ 13
INDVINDINGSOPLAND .............................................................................................................................................. 13
FORURENINGER I INDVINDINGSOPLANDET .................................................................................................................... 14
BORINGSNÆRT BESKYTTELSESOMRÅDE (BNBO) ........................................................................................................... 15
NATURINTERESSER .................................................................................................................................................. 15
VANDPLAN ............................................................................................................................................................ 18
VANDHANDLEPLAN ................................................................................................................................................. 19
VANDFORSYNINGSPLAN ........................................................................................................................................... 19
INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE ........................................................................................................... 19
MONITERING ......................................................................................................................................................... 20
BEHANDLINGSANLÆG .............................................................................................................................................. 21
SKYLLEVANDSAFLEDNING OG BEHANDLING AF SLAM ....................................................................................................... 21
LEDNINGSNET ........................................................................................................................................................ 21
LITTERATURLISTE .................................................................................................................................................... 21
BILAG 2 MONITERINGSPROGRAM ............................................................................................................... 23
MONITERINGSPROGRAM VED SENGELØSE MOSE OG PORSEMOSEN .................................................................................. 23
PEJLEPROGRAM I OG OMKRING INDVINDINGSOPLANDET ................................................................................................. 24

2

Ny indvindingstilladelse til Snubbekors Værket – HTK Vand A/S
Baggrund
HTK Vand A/S har den 21-04-2015 ansøgt om forlængelse og udvidelse af den eksisterende
indvindingstilladelse til Snubbekors Værket. Der er ansøgt om en indvindingstilladelse på 1,2
mio. m3 pr. år. Høje-Taastrup Kommune har behandlet ansøgningen og stillet vilkår på baggrund af den fremsendte ansøgning med baggrundsmateriale samt de oplysninger, der fremgår af bilag 1 og bilag 2.

Ansøgning og baggrundsmateriale
Tilladelsen er givet på baggrund af følgende materiale fremsendt den 21-04-2015 fra HTK
Vand A/S:








Ansøgningsskema om fornyelse og forøgelse af indvindingstilladelse til Snubbekors
Kildeplads.
Notat om indvindingsstrategi/pumpeprogram.
Oversigt over monitering af boringer på og omkring kildepladsen, udførte som håndpejlinger af HTK Vand A/S og automatiske pejlinger for HOFOR. Moniteringsoversigten
er samtidig en oversigt over de boringer, der rutinemæssigt pejles.
Skitsetegning af anlægget på Snubbekors Værket.
Oversigtstegning med angivelse af vandværk, trykforøgerstationer, trykzoner og det
overordnede hovedledningsnet.
Kopi af eksisterende tilladelse til udledning af skyllevand.

Lovgivning
Tilladelsen er givet på de vilkår der er beskrevet herefter med hjemmel i følgende lovgivning:










Lov om vandforsyning m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30-09-2013, § 20 og §
21.
Bekendtgørelse 1451 af 11-12-2007 om vandindvinding og vandforsyning.
Bekendtgørelse 292 af 26-03-2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
Lov om miljøbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse 879 af 26-06-2010, § 22 og § 24 m.fl.
Bekendtgørelse 1260 af 28-10-2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde
på land.
Bekendtgørelse 1255 af 26-11-2014 om udpegning af drikkevandsressourcer.
Bekendtgørelse 408 af 01-05-2007 om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7, § 8 og § 11.
Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) jf. lovbekendtgørelse 932 af 24-09-2009.
Bekendtgørelse 231 af 13-05-2014 om kvalitetskrav til miljømålinger.

Vilkår
Tilladelsens formål og gyldighed
1. Indvindingens formål er almen vandforsyning til HTK Vand A/S fra kildepladsen ved
Snubbekors Værket. Forsyningsområdet er defineret i den til enhver tid gældende
vandforsyningsplan i Høje-Taastrup Kommune.
2. Ved meddelelse af denne tilladelse bortfalder den eksisterende tilladelse til
Snubbekors Værket, som blev meddelt af Københavns Amt den 11-10-2001 gældende
frem til den 31-12-2010 og efterfølgende forlænget til et år efter godkendelsen af de
kommunale vandhandleplaner i medfør af miljømålsloven.
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3. Den samlede indvindingsmængde fra boringer tilsluttet Snubbekors Værket må
maksimalt være 1.200.000 m3 grundvand pr. år.
4. Indvindingstilladelsen er begrænset til en 30-årig periode og udløber den 31-01-2046.

Vandværkets boringer
5. Indvindingen foretages fra vandværkets kildeplads, hvor der er 4 boringer. Der er
endvidere planlagt en ny boring, som det fremgår af ansøgningen. Tilladelse til boringen gives separat, når kommunen har modtaget boringsansøgning fra HTK Vand A/S.
Tabel 1 Oversigt over boringer tilknyttet HTK Vand A/S.

Nr.
1
2
3
4
5

DGU nr.
200.4454
200.4943
200.4937
200.4938
Ny boring

Navn
SNU 1
SNU 2
SNU 3
SNU 4

Placering
Matr. nr. 3u,
Matr. nr. 3v,
Matr. nr. 3x,
Matr. nr. 3y,

Vrm
Vrm
Vrm
Vrm

Anvendelse
Vandværksboring
Vandværksboring
Vandværksboring
Vandværksboring

6. Etablering af nye boringer og sløjfning af ubenyttede boringer skal foretages efter
gældende bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. Inden etablering af boringer skal der indhentes tilladelse fra Høje-Taastrup Kommune.
7. Boringerne skal være mærket med DGU nr. og de skal løbende vedligeholdes. Vandværkets boringer skal pejles kontinuerligt. Metoden skal kontrolleres mindst 4 gange
årligt ved manuelt at pejle drift- og rovandspejlet i overensstemmelse med gældende
moniteringsprogram. Resultaterne skal årligt fremsendes til kommunen i digital form
på et format, der kan indberettes til Geus. Resultaterne skal opbevares i mindst 10 år,
og de skal på anmodning forevises kommunen.
8. Kommunen kan stille krav om yderligere pejlinger af boringerne, såfremt det skønnes
nødvendigt.
9. Ingen af vandværkets boringer må sænke vandstanden, så det kan give anledning til
problemer med nikkelfrigivelse. Vandspejlet i indvindingsboringerne må derfor ikke
sænkes ned i kalken. Indvindingen skal styres efter et fast grundvandsspejl og den
maksimale sænkningskote for hver boring skal følge det til enhver tid gældende pumpeprogram for HTK Vand A/S, som på forlangende skal forevises kommunen.
10. Indvindingen må ikke medføre, at grundvandsspejlet er permanent faldende. Indvindingen skal styres således, at større udsving i grundvandsspejlet undgås. Der skal
geografisk tilstræbes så små og jævnt fordelte sænkninger af grundvandsspejlet som
muligt.

Beskyttelseszoner omkring boringerne
11. Omkring hver indvindingsboring skal der etableres en beskyttelseszone med en radius
af minimum 10 m, som skal være synligt markeret i terrænet. Indenfor
beskyttelseszonen må der ikke anvendes pesticider, gødning, opbevares kemikalier
eller udføres aktiviteter, der kan udsætte grundvandet for forurening. Arealet skal
være ejet af vandværket eller sikret ved tinglyst deklaration.
12. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og offentlige
formål må ikke foretages inden for en radius af 25 m fra vandværkets indvindingsboring jf. § 21 b i lov om miljøbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26-06-2010
med senere ændringer.
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Vandværk og behandlingsanlæg
13. Det oppumpede vand skal behandles på Snubbekors Værket. Behandlingsanlægget er
placeret i vandværkets bygning på Agrovej 1, matr. nr. 13 e, Vridsløsemagle.
14. Vandværket skal være aflåst og såvel bygning som behandlingsanlæg samt
rentvandsbeholder skal holdes i god hygiejnisk tilstand. Behandlingsanlægget skal
funktionsmæssigt kunne behandle vand svarende til indvindingsmængden.
15. Filterskyllevand fra Snubbekors Værket skal udledes til Store Vejle å på de vilkår, der
er givet i gældende udledningstilladelse fra den 26-10-2006 meddelt i henhold til § 28
i lov om miljøbeskyttelse. Tilladelsen gælder vand fra filterskylning, rensning af råvandsledning samt det vand det var nødvendigt at lede til recipient under indkøring af
vandværket.
16. Skyllevandet fra skylning af sandfiltrene som udledes til recipient skal overholde kvalitetskravene jf. bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet.
17. HTK Vand A/S skal sikre, at det bundfældede slam ledes til et slambassin, som tømmes efter behov til godkendt modtageranlæg.

Kontrol med vandforbruget
18. Vandværket skal registrere de vandmængder, som indvindes fra anlægget. Måling af
indvindingsmængden skal ske med en måleranordning, hvis karakter til enhver tid kan
bestemmes af kommunen. Vandværkets ejer skal hver måned registrere dato for hver
opgørelse af indvindingen og den vandmængde, der er indvundet siden sidste registrering.
19. Vandværkets ejer skal indberette anlæggets årsindvinding opgjort for tiden 1. januar
til 31. december til kommunen inden den 1. februar. Er målerandordningen udskiftet i
årets løb, skal dette fremgå af indberetningen.
20. Vandværkets ejer skal endvidere hver måned registrere den oppumpede vandmængde
i hver boring med en vandmåler, og resultaterne skal på anmodning forevises
kommunen.
21. Registreringerne skal opbevares i mindst 10 år og på anmodning forevises kommunen.

Analyser
22. Vandværket skal som minimum kontrollere vandets kvalitet for de parametre og med
den kontrolhyppighed, der er angivet i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om
vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Kommunen skal træffe afgørelse om
supplerende undersøgelser, når der er grund til at antage, at der er stoffer eller mikroorganismer i vandet, som kan udgøre en potentiel fare for sundheden.
23. Prøverne skal udtages af og undersøges på et laboratorium, der er akkrediteret, hertil
jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.
24. Vandværket skal udtage en årlig prøve af filterskyllevandet jf. udledningstilladelsen.

Overvågning af grundvand
25. Indvindingen må ikke give anledning til, at vandspejlet i det primære grundvand under
Sengeløse Mose, Vasby Mose eller Porsemosen sænkes signifikant. For at vurdere dette skal HTK Vand A/S udarbejde et moniteringsprogram til at overvåge såvel grund-
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vand som overfladevand på baggrund af den eksisterende viden. Gældende moniteringsprogram fremgår af bilag 2. Moniteringsprogrammet skal godkendes af kommunen. Såfremt der opstår behov for at ændre moniteringsprogrammet som følge af observerede ændringer i grundvandsstanden eller andre forhold, kan kommunen stille
krav om, at der skal udarbejdes et nyt moniteringsprogram.
26. Vandkvaliteten af grundvandet skal overvåges i udvalgte boringer i indvindingsoplandet. Antallet af vandprøver og analyseparametre skal til enhver tid afspejle truslerne
mod grundvandskvaliteten og vandet, der indvindes i indvindingsboringerne. Overvågningen skal gennemføres i overensstemmelse med kommunens indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i området.

Overvågning af overfladevand
27. Indvindingen må ikke give anledning til, at vandspejlet i Sengeløse Mose, Vasby Mose
eller Porsemosen sænkes signifikant. Til vurdering af dette skal overvågningen af
overfladevandet gennemføres i overensstemmelse med moniteringsprogrammet for
grundvand og overfladevand jf. bilag 2.
28. Indvindingen af vand må ikke føre til, at miljømål angivet i de statslige vandplaner
ikke kan overholdes, jf. bilag 1. Hvis miljømålene ikke kan opfyldes, kan HøjeTaastrup Kommune stille krav om, at HTK Vand A/S skal gennemføre kompenserende
handlinger.

Årlig rapportering
29. HTK Vand A/S skal hvert år inden den 1. februar indsende en rapport til Høje-Taastrup
Kommune. Rapporten skal redegøre for de udførte målinger, som beskrevet i vilkårene
i tilladelsen og det godkendte moniteringsprogram. HTK Vand A/S skal forholde sig til
målingerne og om nødvendigt foreslå afhjælpende handlinger. På baggrund af
rapporten kan Høje-Taastrup Kommune tage tilladelsens vilkår op til revision.
Rapporten skal indeholde:






En opgørelse over indvundne vandmængder fordelt på boringer sammenholdt med
minimum de sidste 5 års indvinding.
Resultater fra pejlinger af indvindingsboringer både manuelle og kontinuerte målinger
samt redegørelse for vandspejlets variation. Der skal vedlægges plot i henhold til
gældende moniteringsprogram.
Resultater og redegørelse for kontrol af vandkvalitet i indvindingsboringer, afgang fra
vandværk og i ledningsnet.
En redegørelse og vurdering af pejleresultater og udvikling fra overvågning af
grundvand og overfladevand.
Forslag til eventuelle ændringer i vilkår eller i de kommende års overvågning og
kontrol.

Beredskabssituationer
30. Vandværket skal være indrettet, så eventuelle undtagelsessituationer kan imødegås.
Der skal være en plan for etablering af nødstrømsanlæg og mulighed for beskyttelse
mod radioaktiv forurening. Fx kan vandværket være indrettet, så det er muligt at
pumpe råvand direkte ud til forbrugerne i tilfælde af radioaktivt nedfald.
31. Vandværket skal have en beredskabsplan, så der til enhver tid er en plan for
anlæggets drift i undtagelsessituationer, f.eks. ved forurening af drikkevandet. Planen
skal godkendes af kommunen.
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Generelt
32. Tilladelsen gælder indtil den 31-12-2045. Vilkårene for tilladelsen kan inden denne dato ændres i skærpende retning uden erstatning, hvis tilpasningen af indvindingens
omfang eller art til nye miljømål i henhold til miljømålsloven nødvendiggør dette.
33. Såfremt der konstateres en direkte sammenhæng mellem indvindingen og en sænkning af vandspejlet i moserne eller det primære grundvand under moserne, kan kommunen regulere og/eller inddrage tilladelsen.
Kommunen gør opmærksom på, at ejeren af et vandforsyningsanlæg i henhold til § 23 i lov
om vandforsyning, er erstatningspligtig for skade, som voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden under prøveboringer og prøvepumpninger og under anlæggets
udførelse og drift. I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmål af taksationsmyndighederne.
Tilladelsen kan ændres eller tilbagekaldes uden erstatning, hvis tilladelsen er givet på grundlag af urigtige oplysninger af væsentlig betydning, eller hvis vilkårene for tilladelsen tilsidesættes jf. § 34 i lov om vandforsyning.

Udtalelser
HTK Forsyning, Naturstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Rømershøj Vandværk, HOFOR, Albertslund Kommune, Egedal Kommune og Roskilde kommune blev den 23-11-2015 orienteret om
ansøgningen fra HTK Vand A/S om at forlænge og øge den eksisterende tilladelse til indvinding af grundvand.
Høje-Taastrup Kommune har modtaget høringssvar fra HTK Vand A/S. Kommunen har vurderet bemærkningerne og har indføjet flere mindre redaktionelle ændringer i tilladelsen.

VVM screening
HTK Vand A/S har anmeldt en indvindingstilladelse til Snubbekors Værket, om vandindvinding
på 1,2 mio. m³ om året fordelt på 5 indvindingsboringer jf. bekendtgørelse nr. 1184 af 06-112014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af
lov om planlægning. Høje-Taastrup Kommune har vurderet den anmeldte vandindvinding i
henhold til VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 2c om ”Dybdeboringer, navnlig vandforsyningsboringer”.
Høje-Taastrup Kommune vurderer, at den anmeldte vandindvinding på 1,2 mio. m³ om året
ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en VVMredegørelse. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsen § 3, stk. 1.
Høje-Taastrup Kommune har i vurderingen lagt vægt på konklusionerne i to notater udarbejdet af Niras A/S. Det ene notat indeholder modelberegninger til belysning af Snubbekors
Værkets betydning for grundvandspåvirkningen i kalkmagasinet, i det terrænnære sandmagasin og i dæklaget. Det andet notat redegør for den hydrologiske påvirkning af bl.a. vandforholdene i Vasby Mose og Sengeløse Mose.
De indsamlede moniteringsdata og seneste modelberegninger viser, at vandindvinding fra
Snubbekors Værket ikke påvirker naturbeskyttelsesinteresserne i området eller har betydning
for fredningsbestemmelserne.
Nærmeste Natura 2000 område (Natura 2000 område nr. 140, Habitatområde nr. 124 Vasby
Mose og Sengeløse Mose) ligger ca. 2.000 m nord-vest for boringerne. På baggrund af Niras
to baggrundsnotater vurderer Høje-Taastrup Kommune, at den anmeldte vandindvinding ikke
påvirker Natura 2000 området og der derfor ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for
den anmeldte vandindvindings påvirkning af Natura 2000 området.
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Høje-Taastrup Kommune vurderer, at der fortsat skal være en monitering af vandstandsvariationer i området, så bl.a. eventuelle påvirkninger af naturbeskyttelsesinteresserne i og omkring Vasby Mose, Sengeløse Mose og Porsemosen kan afværges.
Der foregår en intensiv indvinding af grundvand i området ved Snubbekors Værket. Hovedparten af indvindingen sker fra HOFOR’s kildepladser vest for Snubbekors Værket. De gennemførte modelberegninger viser, at med en fremtidig vandindvinding på 1,2 mio. m³ pr. år
vil der ske en mindre grundvandssænkning i kalklaget i den vestlige del af Albertslund Kommune. Høje-Taastrup Kommune vurderer, at sænkningen ikke har natur- eller miljømæssig
betydning. Den anmeldte vandindvinding forventes ikke at påvirke vandindvindingen fra private drikkevandsboringer i indvindingsoplandet til Snubbekors Værket eller i området omkring
de fem indvindingsboringer.
Hvis det anmeldte eller andre forudsætninger ændres væsentligt, kan der være behov for at
gennemføre en ny VVM-screening, hvor der skal tages stilling til om det ændrede projekt er
VVM-pligtigt. Ansøger, ejer eller andre kan i tvivlstilfælde kontakte Høje-Taastrup Kommune,
Teknik- og Miljøcenter for at få en vurdering.

Klagevejledning
Såfremt du ønsker at klage over vilkårene efter vandforsyningsloven, kan du klage til Naturog Miljøklagenævnet. Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet samt enhver, der må antages
at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Der må ikke påbegyndes bygge- og anlægsarbejder, herunder borearbejder, før klagefristens
udløb. Hvis tilladelsen påklages før klagefristens udløb, må bygge- og anlægsarbejder ikke
påbegyndes, før Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger. Den myndighed, som har
truffet afgørelsen, skal straks give den, der har fået tilladelsen, underretning om, at afgørelsen er påklaget.
Hvis du ønsker at klage over retlige forhold i VVM-screeningen, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Det vil eksempelvis sige om kommunen har haft ret til at træffe en afgørelse,
har fulgt de rigtige procedurer m.m. Du kan således ikke klage over, at du synes kommunen
burde have truffet en anden afgørelse.
Fremsendelse af klage til Natur- og Miljøklagenævnet
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller
www.virk.dk, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed,
der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager,
skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at
bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Er afgørelsen offentlig
bekendtgjort gælder klagefristen fra offentliggørelsens dato.
Klagen bliver afgjort af Natur- og Miljøklagenævnet, og denne afgørelse kan ikke påklages til
anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal
dette ske inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt ved dette brev eller offentliggørelsen.
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BILAG 1 Miljøteknisk vurdering af indvinding til HTK Vand A/S
Ansøgning
HTK Vand A/S har den 21-04-2015 ansøgt om forlængelse og udvidelse af den eksisterende
indvindingstilladelse til Snubbekors Værket. Den nuværende tilladelse er på 1 mio. m 3 pr. år,
hvor der fremover ønskes en tilladelse til 1,2 mio. m3 pr. år. Det skyldes et ønske om at udnytte Snubbekors Værkets kapacitet fuldt ud. Der er i ansøgningen angivet, at der skal etableres en ny boring nord for den vestligste af de fire eksisterende vandværksboringer, jf. figur
1.

Figur 1 Kort over placering af ny boring til Snubbekors Værket.

Eksisterende tilladelse

HTK Vand A/S fik af Københavns Amt den 11-10-2001 tilladelse til indvinding af 1 mio. m3 fra
kildepladsen ved Snubbekors Værket. Tilladelsen var gældende frem til den 31-12-2010. Tilladelsen ville dog bortfalde, såfremt den ikke var udnyttet indenfor 3 år. Da den endnu ikke
var udnyttet på det tidspunkt, blev der den 10-01-2005 givet en forlængelse af indvindingstilladelse gældende frem til den 31-12-2014. Tilladelsen blev med lov nr. 1519 fra 2009 administrativt forlænget til et år efter de kommunale vandhandleplaner blev udarbejdet i medfør af
miljømålsloven. Høje-Taastrup kommunes vandhandleplan blev vedtaget af Byrådet den 2508-2015, og vandværket skal således have en ny indvindingstilladelse senest den 25-082016.

Udledningstilladelse
Københavns Amt gav den 26-10-2006 tilladelse til udledning af filterskyllevand fra behandlingsanlægget på Snubbekors Værket til Store Vejle å. Filtervandet bundfældes i slambede inden udledning. Den maksimale udledning til Store Vejle å må ikke overstige 70 l/s. Tilladelsen
gælder også udledning af vand fra rensning af råvandsledningen, som forventes at blive udført hvert 1-2 år.
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Boringer
Snubbekors Værket har 4 boringer på kildepladsen på Snubbekorsvej og planlægger derudover at etablere en ny boring i den vestlige del af kildepladsen. Desuden har vandværket en
moniteringsboring, der anvendes til pejling af ro-vandspejlet for de fire boringer i drift jf. tabel 2.
De øvrige moniteringsboringer er private boringer, hvor der er aftalt med den enkelte grundejer, at der foretages pejlinger flere gange årligt. Under moniteringsprogrammet er der givet
en oversigt over disse boringer samt deres beliggenhed.
Tabel 2 Boringer tilknyttet Snubbekors Værket.
Nr.
1
2
3
4

DGU nr.
200.4454
200.4943
200.4937
200.4938

5

200.5145

Navn
SNU 1
SNU 2
SNU 3
SNU 4
SNU 5
MON 1

Placering
Matr. nr. 3u,
Matr. nr. 3v,
Matr. nr. 3x,
Matr. nr. 3y,

Vrm
Vrm
Vrm
Vrm

Matr. nr. 3a, Vrm

Anvendelse
Vandværksboring
Vandværksboring
Vandværksboring
Vandværksboring
Ny vandværksboring
Moniteringsboring, ejet af
HTK Vand A/S

Indvindingsmængder
Snubbekors Værket hører under forsyningsselskabet HTK Vand A/S, som er underlagt vandsektorloven. HTK Vand A/S leverer vand til store dele af Høje-Taastrup Kommune både fra
kildepladsen ved Snubbekors Værket og fra HOFOR. Indtil december 2010 blev der også indvundet vand fra Klovtofte Vandværk, men nu er boringen sløjfet.
Indvindingen fra Snubbekors Værket blev startet i 2008 og fra 2009 har der været en
indvinding på omkring 1 mio. m3 pr. år. Desuden importeres omkring 1,4 mio m3 pr. år fra
HOFOR, hvor der inden vandværket blev sat i drift blev importeret betydeligt mere jf. figur 2.
Snubbekors Værket producerer nu omkring 40 % af drikkevandet i kommunen.

Vandmængde (m3/år)

2.500.000
2.000.000
1.500.000

Oppumpet
Import fra Hofor

1.000.000
500.000
0
2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Figur 2 Oversigt over oppumpede vandmængder fra Snubbekors Værket og importerede vandmængder fra
HOFOR.

Udover forsyningsselskabet HTK Vand A/S som leverer vand fra Snubbekors Værket er der 14
almene private vandværker i Høje-Taastrup Kommune. Tre af de 14 vandværker fungerer
som distributionsselskaber. Tilsammen leverer de 14 vandværker ca. 400.000 m3 pr. år hvilket svarer til ca. 10 % af kommunens vandforbrug. Nærmeste almene vandværk ligger ca. 1
km nord for Snubbekors Værkets boringer. Kommunen forventer, at der fremover pejles systematisk fra de almene vandværker, så det er muligt at følge udviklingen i vandstanden i hele området.
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Den regionale vandindvinding i området
HOFOR indvinder vand fra flere kildepladser, som har indvindingsoplande i Høje-Taastrup
Kommune herunder Nybølle Øst, Katrinebjerg og Taastrup Valby samt Hove og Solhøj
Kildeplads. Hove, Nybølle Øst og Katrinebjerg Kildeplads hører under værket ved Islevbro, og
indvindingsoplandet til Islevbro Kildeplads dækker store dele af den nordlige del af HøjeTaastrup Kommune og dermed også indvindingsoplandet til Snubbekors Værket.
Naturstyrelsen har den 23-04-2015 fremsendt VVM tilladelse til HOFORs regionale
vandindvinding samt et kommuneplantillæg, der bl.a. muliggør tilladelse til indvinding af 1,2
mio. m3 grundvand pr. år fra Katrinebjerg Kildeplads, 1,0 mio m3 pr. år til Hove Kildeplads og
900.000 m3 pr. år til Nybølle Øst Kildeplads. Det fremgår af figur 3, at der med de nye
tilladelser vil blive givet tilladelse til at indvinde i alt 4,3 mio. m3 grundvand pr. år, hvilket er
470.000 m3 mere end tidligere. Høje-Taastrup Kommunen skal give tilladelse til Katrinebjerg
Kildeplads.

Figur 3 Oversigt over nuværende indvindingstilladelser og faktisk indvundet mængde samt fremtidig indvindingstilladelse.

Den samlede vandindvinding fra de fire kildepladser fremgår af figur 4. Det ses, at der sker et
markant fald i indvindingen fra området ved Vasby Mose og Sengeløse Mose efter 2000. Det
skyldes, at Hove Kildeplads ikke har været aktiv siden 2000 på grund af renovering. Den
sydlige del af Hove Kildeplads har endvidere været lukket siden 1990érne på grund af
forurening med klorerede alifater.
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Figur 4 Indvinding fra den regionale vandindvinding i området og fra Snubbekors Værket.

I VVM redegørelsen for den regionale vandindvinding for HOFOR konkluderes ud fra
modelberegingerne, at der ikke vil være uacceptable kumulative påvirkninger i
habitatområdet N140 ved Vasby Mose og Sengeløse Mose fra HOFORs indvinding fra
Katrinebjerg Kildeplads ved en indvinding på 1,2 mio m3. Der forventes endvidere ikke et fald
i trykniveauet ved Vasbý Mose og Sengeløse Mose ved den nuværende indvinding på 1 mio.
m3 pr. år fra Snubbekors Værket.
I VVM redegørelsen konkluderes endvidere, at Snubbekors Værket giver en sænkning af det
terrænnære grundvand på >25 cm i et felt ved Sengeløse jf. figur 5. Ifølge redegørelsen er
denne sænkning alene et resultat af indvindingen på Snubbekors Værket og altså ikke en
kumulativ effekt. Eventuelle virkninger heraf i forhold til overfladevand, natur, kulturhistorie,
landskab, mennesker og samfund, skyldes derfor udelukkende påvirkningen fra Snubbekors
Værket og ikke den ansøgte indvinding fra HOFOR.

Figur 5 Virkningerne på det terrænnære grundvand af den samlede vandindvinding i modelperioden 1994-2005,
med indvindingen på Snubbekors Værket og den ansøgte HOFOR indvinding i området ved Høje Taastrup /9/.
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Grundvandsforhold
De fire boringer tilknyttet Snubbekors Værket er karakteriseret ved, at der øverst findes 8-16
meter moræneler, efterfulgt af 2,5-9 meter morænegrus og 1-3 meter sten og kalkholdig moræneler. Det er usikkert, hvorvidt det nedre morænelerslag er gennemgående i området. Morænegrusen udgør - afhængigt af udstrækningen af den nedre moræneler – muligvis et sekundært magasin. Vest for kildepladsen findes en depression i kalken ved Dybendals Grøften,
også kaldet Dybendalssænkningen. Kalkoverfladen ligger her ned til 45 meter lavere end i den
øvrige del af området. Langtidsprøvepumpning i indvindingsboringerne indikerer, at depressionen udgør et stort reservoir i form af et højtydende sekundært magasin, som direkte kan
være overlagt kalkmagasinet uden tilstedeværelse af beskyttende lerlag. Dermed er der i
praksis frie magasinforhold i kalken i en stor del af indvindingsoplandet.
Der er fundet svagt reduceret vandtype i kildepladsboringerne, og delvist oxideret vandtype i
det sekundære magasin nær kildepladsen samt i den øverste del af det primære magasin. En
aldersdatering viser, at grundvandet generelt er fra 1960érne, men at der på grund af fund af
BAM i flere kalkboringer i området, sandsynligvis er tale om en blandingsvandtype med langt
yngre vand i toppen.

Grundvandets kvalitet
Der føres kontrol med grundvandets kvalitet i henhold til bekendtgørelse om vandkvalitet og
tilsyn med vandforsyningsanlæg. Der udføres således en boringskontrol hvert 4. år i hver af
de fire indvindingsboringer. I boringskontrollen indgår udover vandets hovedbestanddele også
en kontrol af pesticider, nedbrydningsprodukter og andre organiske mikroforureninger.
Der er ikke fundet spor af klorerede opløsningsmidler, pesticider eller BAM i de fire boringer
tilknyttet Snubbekors Værket. Endvidere har koncentrationen af nikkel været lav, og generelt
er vandkvaliteten rigtig god.
Der er i indsatsplan for Taastrup Nord givet en oversigt over indsatser for Snubbekors Værket
for fremadrettet at sikre en god grundvandsbeskyttelse.

Indvindingsopland
Der er i forbindelse med udarbejdelsen af tilladelsen fastlagt indvindingsopland og BNBO for
den øgede indvinding ved Snubbekors Værket. Beregningerne er foretaget ud fra kommunens
grundvandsmodel jf. figur 6. Såvel indvindingsopland som BNBO er kun marginalt større end
ved den nuværende indvinding på 1 mio. m3.
Indvindingsoplandet består overvejende af landbrugsarealer, der primært anvendes til kunstgødet planteavl og nitratbelastningen er derfor lav i forhold til landsgennemsnittet. Ingen af
de kortlagte forureningskilder i området vurderes at kunne udgøre en forureningsrisiko for
kildepladsen. Der er således ingen akutte trusler mod vandforsyningen, men der bør dog fortsat være fokus på udviklingen af nitrat- og pesticidindholdet i grundvandet i indvindingsoplandet til Snubbekors Værket.
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Figur 6 Forventet indvindingsopland og BNBO ved forøgelse af indvindingstilladelsen til 1,2 mio. m3.

Forureninger i indvindingsoplandet
De V2 kortlagte ejendomme inden for indvindingsopladet til Snubbekors Værket fremgår af
tabel 3.
Tabel 3 Oversigt over forurenede grund i indvindingsoplandet til Snubbekors Værket.
Lokalitet
Snubbekorsgård
Losseplads
Stenagergårds
Grusgrav
Tørvevej 2

Adresse
Snubbekorsvej
24 A
Snubbekorsvej 5

Hyldevangen 10

Hyldevangen 10
A
Sengeløsevej 9

Sengeløsevej 9

Tørvevej 2

Kortlagt Årsag
V2
Losseplads. renovation, snerydning m.m.
V2
Losseplads. renovation, snerydning m.m.
V2
Villaolietank
V2
V2

Pesticider, aktiviteter vedr.
gartnerier og planteskoler
Pesticider, aktiviteter vedr.
gartnerier og planteskoler

Forurenede stoffer
Toluen, xylener
Terpentin, dieselolie
Benzen, simazin, atrazin og
total kulbrinter – olie
Sum af pesticider
Pesticider

De nævnte forureninger indgår i det overvågningsprogram, som er beskrevet i indsatsplanen
for Taastrup Nord. Grundvandets strømningsretning er fra nord mod øst, og der har ikke været fund af forureningskomponenter i råvandet fra Snubbekors Værket.
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Figur 7 Forurenede grunde i nærheden af Snubbekors Værkets boringer.

Boringsnært beskyttelsesområde (BNBO)
I Høje-Taastrup Kommune må der ikke fremadrettet etableres eller påbegyndes grundvandstruende aktiviteter inden for de beregnede BNBO-arealer. Desuden vil kommunen fremover
indenfor BNBO-arealer, hvis det vurderes nødvendigt og proportionalt, og der ikke indgås frivillige aftaler, arbejde på at udfærdige påbud eller nedlægge forbud mod både eksisterende
og fremadrettede grundvandstruende aktiviteter. Sagerne skal behandles politisk til endelig
beslutning. Arbejdet med BNBO vil ske gennem kommunens indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.
Etablering af BNBO sker efter Miljøbeskyttelseslovens § 24, stk. 1 og kan derved udgøre et
miljø- og servicemål, som er fastsat af Byrådet. En eventuel erstatning til lodsejere vil dermed
kunne afholdes af vandforsyningen og indregnes i vandprisen i overensstemmelse med vandsektorlovens regler om prisloftsregulering.
Kommunen skal endvidere sikre, at de vejledende afstandskrav mellem indvindingsanlæg for
almene vandforsyningsanlæg og forureningskilder m.v. i Dansk Standard DS 442 overholdes.
Bestående anlæg som ikke overholder gældende afstandskrav, skal på foranledning af kommunen sløjfes forskriftsmæssigt.

Naturinteresser
Der er i forbindelse med udarbejdelsen af tilladelsen foretaget en vurdering af indvindingens
påvirkning af det nærliggende Natura 2000 område. Desuden indgår en vurdering af påvirkningen af de nærliggende fredede områder som bl.a. inkluderer Porsemosen.
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Figur 8 Oversigt over Natura 2000 områder (grøn) og fredede arealer (blå) i nærheden af Snubbekors Værkets
Kildeplads.

Natura 2000 område nr. 140 Sengeløse Mose og Vasby Mose
Natura 2000 området, som omfatter Sengeløse Mose og Vasby Mose, ligger ca. 2150 m nordvest for Snubbekors Værkets kildeplads og udgør i alt 109 ha.
Natura 2000 områderne skal bevare og beskytte naturtyper, samt vilde dyre- og plantearter,
som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Moserne er udpeget som naturtype efter EF-habitatdirektivets bilag I, alkaliske lavmoser. De vigtigste naturværdier i området
er rigkær og tidvis våd eng. Endvidere er Vasby Mose og Sengeløse Mose de eneste danske
lokaliteter med både melet kodriver og halv-græsset rust-skæne.
For at sikre områdets mangfoldighed af planter og dyreliv er det afgørende, at der til stadighed tilføres kalkholdigt grundvand til moserne. Det er derfor vigtigt, at trykniveauet i kalken
betinger en opadrettet strømning, hvilket betyder, at der skal være artesisk grundvand. Endvidere er det vigtigt, at moserne ikke udtørrer i sommerperioden.
Fredede arealer og øvrige § 3 områder
Både Sengeløse Mose og Vasby Mose er fredede ligesom Porsemosen, der ligger i den nordlige
del af indvindingsoplandet til Snubbekors Værket. Porsemosen er et biologisk interesseområde og der er i indvindingstilladelsen stillet samme krav til Porsemosen som til de øvrige moser, hvor vandspejlet ikke må sænkes hverken i mosen eller i det primære grundvand under
mosen.
Derudover er der to fredninger i nærområdet til Snubbekors Værkets kildeplads. Fredningerne
ved St. Vejle å er lokaliseret ca. 900 meter mod øst og fredningen Pilenborg ca. 900 m mod
nord for Snubbekors Værkets boringer. Desuden ligger der en sø 50 meter nord for den planlagte nye boring. Søen er beskyttet efter § 3 og vurderes at være et potentielt levested for
spidssnudet frø, grøn frø, lille vandsalamander og skrubtudse. De nævnte arter er dog ikke
registreret i søen, og den forventes ikke at blive påvirket af indvindingen ved den nye boring.
Kommunen skal sikre, at indvindingen også er i overensstemmelse med naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at der ikke må foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er
på over 100 m2, eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljøministeren efter indstilling
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fra kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige
vedligeholdelsesarbejder i vandløb.
Endvidere må der ikke foretages ændringer i tilstanden af beskyttede naturtyper, når de enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med de søer, der er nævnt ovenfor, er større end 2.500
m2 i sammenhængende areal.
Vurdering af indvindingens påvirkning af moserne
I forbindelse med tilladelse til indvinding af grundvand efter vandforsyningsloven skal der foretages en vurdering af, om indvindingen i sig selv eller i forbindelse med andre planer og
projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.
HTK Vand A/S har fået udarbejdet en analyse af de hydrogeologiske forhold ved moserne for
at vurdere, om en øget indvinding fra kildepladsen ved Snubbekors Værket vil påvirke såvel
det terrænnære vandspejl i moserne som det primære grundvandspejl under moserne. Vurderingen af indvindingen fortages på baggrund af eksisterende pejledata fra vandværkets moniteringsprogram samt beregninger foretaget ud fra kommunens grundvandsmodel.
Ud fra de eksisterende pejledata vurderes grundvandssænkningen fra indvindingen fra kildepladsen ved Snubbekors Værket ikke at nå længere ud end 1500 meter fra boringerne. Da afstanden til Natura 2000 området er over 2 km vurderes indvindingen ikke at give anledning til
påvirkning af grundvandsspejlet under moserne og dermed heller ikke grundvandsoverskuddet til moserne.
De beregninger der blev foretaget med kommunens grundvandsmodel viser en vis reduktion
af grundvandsdannelsen til områdets vandløb og vådområder og dermed en større påvirkning
af grundvandsspejlet end de faktiske målinger af grundvandsspejlet. Modellen har dog ikke
taget højde for regionale variationer som nedbør, drængrøfter og dræn m.v. hvilket antages
at betyde, at den modelberegnede påvirkning overestimeres.
Der blev i 2012 foretaget en undersøgelse af vandforholdene i Vasby Mose og Sengeløse Mose
baseret på eksisterende data /3/. Undersøgelsen viste, at området er blevet mere vandlidende, og at der i perioden 1998 til 2012 er sket en grundvandsstigning på 1-2 m i området omkring moserne. Årsagen kan ikke entydigt klarlægges, men det vurderes at skyldes variationer i indvindingen.
Undersøgelsen viser, at udbredelsen af de artesiske områder under moserne er fordoblet i løbet af en 10 årig periode. De artesiske forhold bevirker, at infiltration af nedbør til grundvand
forhindres. Vandets eneste vej ud af systemet er via dræn og drænkanaler til vandløbet. Det
må antages at drænsystemet ikke virker effektivt mere. Dette resulterer i at området bliver
mere vandlidende.
Vandforholdene er dog forskellige for de to moser med hensyn til udbredelsen af trykvand viser en undersøgelse gennemført i 2014 baseret på data fra nynedsatte vandstandsrør placeret
i Vasby mose og Sengeløse mose/10/. I Vasby Mose er størstedelen af mosen præget af
opadrettede trykforhold mellem alle de tre filterdybder og terræn. Modsat er der under det
meste af den undersøgte del af Sengeløse Mose næsten udelukkende nedadrettede gradientforhold i juli 2014. Undtagelsen er i området nord for Sengeløse Mose, hvor habitatnatur også
forekommer.
Da gradient forholdene er baseret på en enkelt pejlerunde er der gennemført en supplerende
pejlerunde i 2015 /11/. Denne undersøgelse ændrer ikke på de ovennævnte forhold i henholdsvis Vasby Mose og Sengeløse Mose. Undersøgelsen har dog vist, at der er et grundvandsførende lag under den nordsydgående Cathrinebergvej mellem Vasby Mose og Sengeløse Mose. I rapporten er der udarbejdet et forslag til fremtidige målinger i og omkring moserne, som er placeret mellem flere større indvindinger af grundvand. Flere af målepunkterne
indgår i moniteringsprogrammet til HTK Vand A/S.
Kommunen vurderer på baggrund af de foreliggende undersøgelser, at vandindvindingen til
Snubbekors Værket kan øges fra 1 mio. m3 til 1,2 mio. m3 uden at det vil påvirke Natura 2000
området eller øvrige naturinteresser væsentligt.
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Vandplan
De statslige vandplaner blev godkendt i oktober 2014. Vandplanerne skal sikre, at vi opnår
renere vand i de danske søer, åer og fjorde, og at vores grundvand ikke forurenes. HøjeTaastrup Kommune ligger i hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord samt 2.4 Køge
Bugt. I vandplanerne er der opstillet kvantitative miljømål for grundvandsforekomsterne, og
de er fastsat således, at de tilknyttede vandløb, søer, kystvande og terrestriske naturtyper
(terrestriske økosystemer) kan opfylde deres miljømål med henblik på at opnå god tilstand i
alle vandforekomster.
Der er i vandplanerne givet retningslinjer, som er bindende for kommunens administration af
konkrete sager herunder tilladelse til indvinding af grundvand. Meddelelse af tilladelser til indvinding af grundvand samt udbygning og drift af vandforsyninger må således ikke være til
hinder for opfyldelse af vandplanens målsætninger i vandløb, søer, grundvandsforekomster,
kystvande og terrestriske naturtyper:
a. Som udgangspunkt bør indvindingen ikke medføre en reduktion af vandløbenes vandføring
på over 5 % hhv. 10-25 % af medianminimum, hvor miljømålene for vandløbet er høj økologisk tilstand hhv. god økologisk tilstand. Den nærmere fastsættelse af den tilladelige reduktion af vandføringen sker dog på baggrund af en konkret vurdering i forhold til vandløbstypen
og vandløbets sårbarhed i øvrigt, hvor også andre parametre end medianminimumsvandføring
kan indgå. Det afgørende krav til fastsættelse af den tilladelige reduktion af vandføringen er,
at miljømålene uanset vandindvinding vurderes at kunne nås.
b. Med hensyn til de terrestriske økosystemer skal der forud for tilladelser til vandindvinding,
jf. bekendtgørelsen om internationale naturbeskyttelsesområder mv., foretages en vurdering
af, om indvindingen kan medføre væsentlig skade på et Natura 2000-område. Særligt naturtypen ”tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund”, ”kilder” og ”rigkær” er relevante i den
forbindelse.
c. Som udgangspunkt kan den udnyttelige grundvandsressource beregnes som 35 % af
grundvandsdannelsen.
d. I oplande, hvor vandløb er påvirket af eksisterende almene vandforsyningsanlæg, således
at de ikke kan opfylde miljømålene, kan opfyldelse af vandløbenes kravværdier for medianminimumsvandføringer ske ved flytning af indvinding eller tilledning af vand.
I områder, hvor vandressourcen ikke er tilstrækkelig til at tilgodese alle behov for vandindvinding og alle behov for vand i vandløb, søer og vandafhængige terrestriske naturtyper, bør
der som udgangspunkt prioriteres således:
a. befolkningens almindelige vandforsyning, der omfatter bl.a. husholdning og institutioner,
samt andre vandindvindinger hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet og regelmæssig
kontrol, jf. kapitel 2 og 3 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
b. opretholdelse af en miljømæssig acceptabel vandføring og vandstand i vandløb samt vandudskiftning og vandstand i søer og vandafhængige terrestriske naturtyper i overensstemmelse
med vandplanens målsætninger.
c. andre formål, hvortil der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet og regelmæssig kontrol,
og som omfatter indvinding til mere vandforbrugende industrier, vanding i jordbrugserhvervene bortset fra vanding og vask af spiselige gartneriafgrøder, vanding af golfbaner og andre
vandforbrugende fritidsaktiviteter, varmeudvinding og køleformål samt virkninger af råstofindvinding under grundvandsspejlet, prioriteret efter en samfundsmæssig helhedsvurdering.
Kommunen har igennem de seneste 10 år registreret et stigende grundvandsspejl på 1-2 meter på trods af de store regionale indvindinger i området. I vandplanen viser beregninger dog,
at indvindingen flere steder i vandopland Isefjord og Roskilde fjord samt Køge Bugt medfører
en overudnyttelse af grundvandsforekomsten. Beregningerne er dog usikre, da der ikke er taget højde for eventuel import og eksport af vand mellem den pågældende forekomst og
grundvandsforekomsterne, som ligger i umiddelbar nærhed. En anden vigtig faktor er, at re-
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ferencesituationen er den upåvirkede tilstand uden indvinding. Der er ikke viden om, hvorvidt
indvindingen overstiger den del, der kræves til langsigtet magasinering, eller hvorvidt indvindingen påvirker grundvandsressourcens generelle kemiske tilstand negativt.
Der er i vandplanerne angivet, at beregningerne af påvirkning af terrestriske naturtyper og
dermed vurderinger af grundvandsforekomsternes kvantitative tilstand er baseret på forudsætninger med store usikkerheder. Derfor indgår eventuelle påvirkninger ikke i vurderingen af
den kvantitative tilstand, da dette ikke er muligt at vurdere på grund af manglende viden om
kontakt mellem grundvand og overfladevand.
Kommunen skal implementere vandplanerne i den kommunale vandhandleplan, og her er beskrevet de konkrete indsatser, som kommunen skal indføre.
Vilkårene om overvågning af grundvand og overfladevand er således udarbejdet på baggrund
af den eksisterende viden som er frembragt i forbindelse med tilladelsen til kildepladsen i
2001 og supplerende undersøgelser af Natura 2000 området ved Sengeløse Mose og Vasby
Mose /10/.

Vandhandleplan
Høje-Taastrup Kommune vedtog den 25-08-2015 Vandhandleplan 2010-2015. I HøjeTaastrup Kommune skal der primært gennemføres en indsats i forhold til Nybølle Øst Kildeplads påvirkning af en vandløbsstrækning ved Nybølle Å. Kommunen har derfor indgået aftale
med HOFOR om opfyldelse af dette indsatskrav.
I Høje-Taastrup kommunes Vandhandleplan fremgår det, at der i forbindelse med meddelelse
af indvindingstilladelserne, vil blive stillet vilkår om, at der bliver gennemført undersøgelse af
indvindingens påvirkning af nærliggende vandområder, og hvordan det kan imødegås, hvis
det skulle være tilfældet. Ved meddelelse af tilladelsen, vil det afgørende krav til fastsættelse
af den tilladelige reduktion af en vandføring være, at miljømålene uanset vandindvindingen
vurderes at kunne nås.

Vandforsyningsplan
Den gældende vandforsyningsplan i Høje-Taastrup Kommune blev vedtaget af Byrådet den
17-11-1998. På daværende tidspunkt var vandforsyningen baseret på det kommunale
vandværk "Taastrup Vandværk" samt 15 mindre private almene vandværker og omkring 300
enkeltindvindingsanlæg, heraf 50 større anlæg. I 2007 blev der etableret en ny kildeplads og
et nyt vandværk ”Snubbekors Værket” under forsyningsselskabet HTK Vand A/S. Snubbekors
Værket er et privat alment vandværk. I vandforsyningsplanen er det overordnede mål at sikre
borgere og virksomheder i kommunen en forsyning med drikkevand, så vidt muligt baseret på
en bæredygtig lokal indvinding af rent grundvand. Indvindingen vil således ske i fuld
overensstemmelse med den gældende vandforsyningsplan.

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
Kommunen skal udarbejde en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i henhold til lov om
vandforsyning. En indsatsplan skal indeholde en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse af grundvandet samt retningslinjer og tidsplan for myndighedernes indsats til at opnå
dette. Hver indsatsplan skal udarbejdes på baggrund af en nærmere kortlægning af arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse af de pågældende vandressourcer. Kommunen skal vedtage en indsatsplan for hvert af de indsatsområder, der er fastlagt i de statslige vandplaner jf. miljømålsloven og Snubbekors Værket hører under Indsatsplan Taastrup
Nord.
Hele Høje-Taastrup Kommune er udlagt som et område med særlige drikkevandsinteresser
(OSD). Desuden er en del af kommunen udlagt som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og
indsatsområder (IO). Det betyder, at kommunen har stor opmærksomhed på generelt at beskytte grundvandet men i særdeleshed i områder med en begrænset tykkelse af beskyttende
lerlag, oxiderende vandtyper og nedadrettede gradienter, som er særdeles sårbare. Beskyt-
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telse af grundvandet ved Snubbekors Værket er beskrevet i nuværende indsatsplan for Taastrup Nord.

Monitering
i forbindelse med indvindingstilladelsen til Snubbekors Værket udarbejdede Københavns Amt
et moniteringsprogram til at undersøge indvindingens påvirkning af området ved Sengeløse
Mose og Porsemosen. Formålet var at sikre, at der ikke sker vandspejlsændringer i moserne i
forbindelse med indvinding af vand fra Snubbekors Værket. I moniteringsprogrammet blev
der sat kriterier ind for såvel overfladevand som primært grundvand.
I den hydrogeologiske vurdering af en forøget indvinding fra Snubbekors Værket anbefales
forsat at monitere i alle boringer og pejlepunkter med samme intensitet som tidligere. Den
nuværende monitering fortsættes således dels for at registrere eventuelle langtidseffekter og
dels for at dokumentere, at udvidelsen af indvindingen ikke påvirker grundvandsspejlet og
vandspejlet i moserne væsentligt. Der er dog udtaget fire boringer fra moniteringsprogrammet til HTK Vand A/S, da de fremover vil indgå i kommunens eget pejleprogram jf. bilag 2.
Det betyder, at de systematisk pejles i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens potentialekort. Flere af boringerne tilhører HOFOR og pejledata indhentes løbende herfra.
Københavns Amt har tidligere vurderet, at trykniveauet i kalken som minimum skal ligge i niveau med mosernes terræn om sommeren for at sikre bedst mulige forhold for plante- og dyreliv i moserne. Der er i tilladelsen stillet vilkår om monitering af vandspejlet i moserne og i
det primære grundvandsmagasin under moserne.
Monitering fortsættes således dels for at registrere eventuelle langtidseffekter dels for at dokumentere, at udvidelsen af indvindingen ikke påvirker grundvandsspejlet betydeligt.
I figur 9 er angivet moniteringsboringerne for Snubbekors Værket. Der skal således fortsat
måles i Sengeløse Mose og Porse Mose samt i flere boringer i indvindingsoplandet.

Figur 9 Oversigt over moniteringsboringer tilknyttet HTK Vand A/S.
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Behandlingsanlæg
Snubbekors Værket ligger på Agrovej 1 og blev indviet i 2008. Selve vandbehandlingsanlægget er placeret i kælderen, mens rentvandspumper og pumper til distribution af vand fra
HOFOR er placeret i stueetagen.
Råvandet fra de fire indvindingsboringer føres til vandbehandlingsanlægget, hvor det deles i
to separate spor, som hver består af et beluftningsbassin med bundbeluftning, et forfilter og
et efterfilter. Herefter ledes vandet til en fælles rentvandsbeholder med et volumen på 460
m3. Behandlingskapaciteten på vandværket er 130 m3 pr. time. Det behandlede drikkevand
distribueres til forbruger fra tre rentvandspumper, som har en samlet udpumpningskapacitet
på 240 m3 pr. time.
Filterskyllevandet ledes til skyllevandsbeholder, hvor det henstår, inden det ledes til recipient
som beskrevet i næste afsnit.

Skyllevandsafledning og behandling af slam
Vandværket har en gældende tilladelse til udledning af vand til Store Vejle å fra den 26-102006. Tilladelsen gælder vand fra filterskylning, rensning af råvandsledning samt det vand det
var nødvendigt at lede til recipient under indkøring af vandværket.
Snubbekors Værket skal overholde de gældende vilkår i udledningstilladelsen, som er udstedt
i henhold til § 28 i lov om miljøbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse 753 af 24-08-2001 nu erstattet af lovbekendtgørelse 879 af 26-06-2010.
Skyllevandet fra skylning af sandfiltrene som udledes til recipient skal overholde kvalitetskravene jf. bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet.
HTK Vand A/S har opfyldt kvalitetskravene ved, at filterskyllevandet henstår i et bundfældningsbassin inden det ledes ud. Det bundfældede slam ledes til et slambassin, som tømmes
efter behov til godkendt modtageranlæg.

Ledningsnet
HTK Vand A/S forsyner et stort område i Taastrup By og har desuden hovedledninger der
strækker sig til Hedehusene i vest til Sengeløse og Vridsløsemagle i nord. Ledningsnettet har
en højtrykszone mod vest og en lavtrykszone mod øst. Der er 6 trykforøgerstationer.
Vandværket har mulighed for import af vand fra såvel HOFOR som Roskilde Forsyning.
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BILAG 2 Moniteringsprogram
Moniteringsprogram ved Sengeløse Mose og Porsemosen
I indvindingstilladelsen er der stillet krav om, at indvindingen fra kildepladsen ved Snubbekors
Værket ikke må give anledning til en signifikant sænkning af vandspejlet i det primære magasin under Porsemosen, Vasby Mose og Sengeløse Mose. Desuden må indvindingen ikke give
anledning til sænkning af vandspejlet i moserne. For at følge vandspejlet i såvel det primære
vandspejl som i det frie vandspejl i moserne blev der udarbejdet et moniteringsprogram i forbindelse med tilladelsen fra den 11-10-2001. Moniteringsprogrammet blev med få mindre
korrektioner godkendt af kommunen den 02-02-2010 og prøvestederne fremgår af tabel 4.
Tabel 4 Moniteringsprogram for Sengeløse Mose og Porsemosen.
Boring
Magasin
Pejling
Frekvens

Bemærkning

DGU nr.
200.3379

Primært

Logger

4 pr. år

Ved Sengeløse Mose

Umulig at pejle på nuværende tidspunkt. Skal fremover pejles løbende i henhold til moniteringsprogrammet.

Sengeløse Mose

Frit vandspejl

Logger

4 pr. år

Eksist. Porsemose

Frit vandspejl

Logger

4 pr. år

200.126

Primært

Manuelt

4 pr. år

Ved Porsemosen

I den årlige rapportering skal indgå de plot, der er skitseret i det oprindelige moniteringsprogram med ekstra plot af vandspejlet i Sengeløse Mose og Porsemosen.
Plot 1: Grundvand. Vandspejlsmålinger (Kote DNN) for boring DGU nr. 200.4454 i drift og for
boring DGU nr. 200.5145 (Øvre filter og nedre filter) i ro.
Plot 2: Grundvand. Sengeløse Mose. Vandspejlsmålinger (Kote DNN) for boring med DGU nr.
200.3379 sammenholdt med nedbørsmængden som funktion af tiden. Alarmværdien skal indtegnes.
Plot 3: Grundvand. Porsemosen. Vandspejlsmålinger (Kote DNN) for boring med DGU nr.
200.126 sammenholdt med nedbørsmængden som funktion af tiden. Alarmværdien skal indtegnes.
Plot 4: Gradienten i Sengeløse Mose. Vandspejlsmålinger (Kote DNN) for boring med DGU nr.
200.3379 fratrukket koten for det frie vandspejl i Sengeløse Mose sammenholdt med nedbørsmængden som funktion af tiden. Alarmværdien skal indtegnes.
Plot 5: Gradienten i Porsemosen. Vandspejlsmålinger (Kote DNN) for boring med DGU nr.
200.126 fratrukket koten for det frie vandspejl i Porsemosen sammenholdt med nedbørsmængden som funktion af tiden. Alarmværdien skal indtegnes.
Plot 6. Vandspejlet i Sengeløse Mose og grundvandsspejlet i boring med DGU nr. 200.3379
sammenholdt med nedbørsmængden som funktion af tiden.
Plot 7: Vandspejlet i Porsemosen og grundvandsspejlet i boring med DGU nr. 200.126 sammenholdt med nedbørsmængden som funktion af tiden.
Der anvendes nedbørdata fra nedbørsmåler nr.: 30388 som administreres af Spildevandskomiteen.
Kommunen har fulgt de kriterier der er angivet i Københavns Amts moniteringsprogram fra
den 24-11-2003 med senere ændringer godkendt af kommunen den 02-02-2010. Der blev i
moniteringsprogrammet opstillet alarmkriterier for vandspejlet i Sengeløse Mose og Porsemosen.
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Alarmkriterier for Sengeløse Mose
I Sengeløse Mose blev alarmværdierne fastsat til kote 12,6 m, da terrænkoten for Sengeløse
Mose vurderes at være 12,6 om sommeren (inkl. en måleusikkerhed på 10 cm).
Gradienten i Sengeløse mose skal være større end 0,5 m (Koten i grundvandet i DGU nr.
200.3379 fratrukket koten for overfladevandet i Sengeløse Mose)
Alarmkriterier for Porsemose
I Porsemosen blev alarmværdierne fastsat til kote 12,6 m, da terrænkoten for Porsemosen
vurderes at være 12,6 (inkl. en måleusikkerhed på 10 cm).
Gradienten skal være større end 0,5 m (Koten i grundvandet i DGU nr. 200.126 fratrukket koten for overfladevandet i Porsemosen)

Pejleprogram i og omkring indvindingsoplandet
Udover vandspejlet i Sengeløse Mose og Porsemosen skal HTK Vand A/S pejle egne boringer i
henhold til vilkårene i indvindingstilladelsen. Desuden er der angivet yderligere 3 boringer i
indvindingsoplandet til Snubbekors Værket, som skal pejles med samme frekvens, som angivet i tabel 9.
Tabel 5 Pejling af boringer i indvindingsoplandet til Snubbekors Værket.
Boring

Magasin

Pejling

Frekvens

Bemærkning

200.4454

Primært

Logger

4 pr. år

Driftsvandspejl

200.4943

Primært

Logger

4 pr. år

Driftsvandspejl

200.4937

Primært

Logger

4 pr. år

Driftsvandspejl

200.4938

Primært

Logger

4 pr. år

Driftsvandspejl

Ny boring

Primært

Logger

4 pr. år

Driftsvandspejl

200.5145

Primært

Logger

4 pr. år

Ro-vandspejl

200.5145

Primært

Logger

4 pr. år

Ro-vandspejl

200.4382

Primært

Manuelt

4 pr. år

Ro-vandspejl

200.5232

Primært

Manuelt

4 pr. år

Ro-vandspejl

DGU nr.

Boringerne pejles og data indberettes til Høje-Taastrup Kommunen i henhold til indvindingstilladelsen. Data fra pejlingerne indgår i den årlige rapportering til kommunen jf. vilkår 29.
Kommunen vurderer at boringerne fra HOFOR med DGU nr. 200.125, DGU nr. 200.127 samt
DGU nr. 200.128 samt boring med DGU nr. 200.4383 kan udelades fra moniteringsprogrammet til HTK Vand A/S. Boringerne vil fremover blive pejlet i forbindelse med udarbejdelsen af
kommunens potentialekort.
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Tabel 6 Samlet oversigt over moniteringsboringer.
DGU nr.

Navn

200.4454

SNU 1

200.4943

SNU 2

106382

2002 Snubbekorsvej

200.4937

SNU 3

106382

2002 Snubbekorsvej

200.4938

SNU 4

106382

2002 Snubbekorsvej

Ny boring
200.5145

SNU 5
SNU MON Nedre

107249

200.5145

SNU MON Øvre

107249

200.126

Skovkildegård
Porsemose
Sommerhus ved
Porsemose
Enghavegårddsvej 41
Sengeløse Mose
v/ Enghavegårddsvej 41

120731

2004 Snubbekorsvej
1A
2004 Snubbekorsvej
1A
1997 Skovkildevej 29

Grusvej til KVL

106826

Snubbekorsgård

107249

Porse Mose
§ 3 område
200.3379

Sengeløse
Mose
Natura
2000
200.4382
200.5232

Jupite- År
Adresse
rid.
106382
1999 Snubbekorsvej

106484

Matr. Nr.

Ejer

3u, Vridsløsemagle
3v, Vridsløsemagle
3x,
Vridsløsmagle
3y, Vridsløsemagle

HTK Vand A/S

3a, Vridsløsemagle
3a, Vridsløsemagle
7a, Vridsløsemagle
Porsemosevej 7 2b, Vridsløsemagle
1986 Enghave6c, Sengeløse
gårddsvej 41

HTK Vand A/S

Enghavegårddsvej 41

1998 Snubbekorsvej
1A
2004 Snubbekorsvej
1A

HTK Vand A/S
HTK Vand A/S
HTK Vand A/S

HTK Vand A/S
Privat
Privat
Privat

6c, Sengeløse

Privat

3a, Vridsløsemagle
3a Vridsløsemagle

Undervisningsministeriet
Region Hovedstaden
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