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Indvindingstilladelse til Katrinebjerg Kildeplads
Baggrund
HOFOR Vand København A/S har den 07-12-2005 ansøgt om en endelig indvindingstilladelse
til Katrinebjerg Kildeplads. Der blev ansøgt samlet om tilladelse til endelig
indvindingstilladelse for Hove Kildeplads samt fornyet indvindingstilladelse for Katrinebjerg og
Nybølle Øst Kildeplads, som hører under Værket ved Islevbro. I den oprindelige ansøgning var
der ansøgt om 1,5 mio. m3 pr. år til Katrinebjerg Kildeplads.
Naturstyrelsen har den 23-04-2015 fremsendt VVM tilladelse til HOFORs regionale
vandindvinding samt et kommuneplantillæg, der bl.a. sikrer HOFOR tilladelse til indvinding af
1,2 mio. m3 grundvand pr. år fra Katrinebjerg Kildeplads.
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.
Ved meddelelse af denne tilladelse bortfalder den eksisterende tilladelse til Katrinebjerg
Kildeplads, som blev meddelt af Landvæsenskommissionen i 1932 med senere opdateringer.

Ansøgning og baggrundsmateriale
Tilladelsen er givet på baggrund af følgende materiale:










Ansøgning om endelig indvindingstilladelse for Hove Kildeplads samt fornyet
indvindingstilladelse for Katrinebjerg og Nybølle Øst Kildeplads fra den 07-12-2005
Vandkvalitetsudviklingen på Katrinebjerg Kildeplads, den 27-05-2016
Supplerende oplysninger til indvindingen, den 17-06-2016
Forslag til pejlekrav i forbindelse med indvindingstilladelserne, Værket ved Islevbro,
Cowi den 14-06-2016.
Samarbejdsaftale mellem aftagerkommuner til hovedstadsområdets Forsyningsselskab
(HOFOR A/S) om fælles tilsyn med vandværker tilknyttet HOFOR Vand A/S og Kontrol
med drikkevandskvalitet fra den 03-09-2013.
VVM-tilladelse for HOFOR Vand Københavns A/S´regionale vandindvinding, april 2015
Kommuneplantillæg med VVM for HOFOR Vand København A/S´regionale
vandindvinding, april 2015
Sammenfattende redegørelse. VVM for HOFOR Vand København A/S´s regionale
vandindvinding, november 2013.

Lovgivning
Tilladelsen er givet i henhold til § 20 og 22 i Lov om vandforsyning m.v. jf. lovbekendtgørelse
nr. 0125 af 26-01-2017 på de vilkår der er beskrevet efterfølgende.
Vilkår

Tilladelsens formål og gyldighed
1. Indvindingens formål er almen vandforsyning til Hovedstadsområdet til Værket ved
Islevbro. Forsyningsområdet er defineret i den til enhver tid gældende
vandforsyningsplan for Københavns Kommune.
2. Den samlede indvindingsmængde fra boringerne på Katrinebjerg Kildeplads tilsluttet
Værket ved Islevbro må maksimalt være 1.2 mio. m3 grundvand pr. år.
3. Indvindingstilladelsen er begrænset til en 30-årig periode og udløber den 31-05-2047.
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Vandværkets boringer
4. Indvindingen foretages fra boringerne på Katrinebjerg Kildeplads på Herringløsevej
2630 Taastrup, matr. nr. 4b, Katrinebjerg Hgd. På nuværende tidspunkt er der
tilknyttet 9 boringer, som er tilsluttet et hævertsystem. Boringen med DGU nr.
200.7606 er etableret som moniteringsboring, men kan på sigt indgå i indvindingen
fra kildepladsen.
Tabel 1 Oversigt over boringer tilknyttet Katrinebjerg Kildeplads.
DGU nr.
200.
200.
200.
200.
200.
200.
200.
200.
200.
200.

3199
3316
3710
3711
3712
3713
3736
3737
3738
7606

Internt
nr.
8B
9B
6B
7B
10B
4B
5B
2B
3B

Anvendelse
Vandværksboring
Vandværksboring
Vandværksboring
Vandværksboring
Vandværksboring
Vandværksboring
Vandværksboring
Vandværksboring
Vandværksboring
Monitering
Vandværksboring

Boringsdybde
m
56,5
63
30
30
52
38,5
50,4
32,6
30
40

Terrænkote
m.o. DNN
10,2
10,2
11
11
11
12,5
10
11
11
11,79

5. 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.
6. Boringerne skal være mærket med DGU nr. og de skal løbende vedligeholdes.
7. Kildepladsens driftsvandspejl i samtlige boringer skal, når kildepladsen er ombygget til
dykpumper, løbende registreres og logges via kildepladsens SRO-anlæg, så det er
muligt at dokumentere, at vilkår 8 om maksimale sænkninger overholdes. Mindst
månedlige pejledata fra SRO-anlægget indberettes til GEUS en gang årligt. SROanlæggets retvisning kontrolleres med manuelle pejlinger efter behov – dog mindste
en gang om året.
8. Ingen af kildepladsens boringer må sænke vandstanden, så det kan give anledning til
problemer med nikkelfrigivelse. Vandspejlet i indvindingsboringerne må derfor ikke
sænkes ned i kalken. Ved renovering af kildepladsen skal den tilladelige vandmængde
pr. time angives for boringerne eller den maksimalt tilladelige sænkning af
vandstanden i boringerne.
9. 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
10. 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 HOFOR eller sikret ved tinglyst deklaration.
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Vandværk og behandlingsanlæg
11. Det oppumpede vand skal behandles på Værket ved Islevbro, som er placeret på
Tårnvej 440 i Rødovre. Krav til vandværk og behandlingsanlæg administreres af
Rødovre Kommune.

Kontrol med indvindingen fra kildepladsen
12. HOFOR skal hver måned registrere den oppumpede vandmængde fra kildepladsen så
vidt muligt fra hver boring. Måling af indvindingsmængden skal ske med en
måleanordning, hvis karakter til enhver tid kan bestemmes af kommunen. HOFOR skal
sende indberetning til kommunen om anlæggets årsindvinding, opgjort for tiden 1.
januar til 31. december. Indberetningen skal ske inden den 1. februar det følgende år.
Er måleranordningen udskiftet i årets løb, skal dette fremgå af indberetningen.
Registreringerne skal opbevares i mindst 10 år og på anmodning forevises kommunen.

Analyser
13. HOFOR 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.
Analyseprogrammet udarbejdes årligt jf. den til enhver tid gældende samarbejdstale
mellem aftagerkommunerne og HOFOR.
14. Prøverne skal udtages af og undersøges på et laboratorium, der er akkrediteret, hertil
jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

Overvågning af grundvand
15. HOFOR skal udarbejde et samlet pejleprogram for grundvand gældende for Værket
ved Islevbro, som skal fremsendes til godkendelse i Høje-Taastrup Kommune.
Gældende pejleprogram for Høje-Taastrup Kommune fremgår af HOFORs
pejleprogram og forslag til pejlekrav i forbindelse med indvindingstilladelserne, Værket
ved Islevbro 18-07-2016 jf. bilag 2. Overvågningsprogrammerne for grundvand kan
ændres såfremt der bliver behov for det efter aftale med mellem Høje-Taastrup
Kommune og HOFOR. Alle pejleresultater skal registreres digitalt og HOFOR skal
indberette dem årligt direkte til GEUS inden den 31. december.
16. 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.

Overvågning af natur og overfladevand
17. Indvindingen af vand må ikke føre til, at de til en hver tid gældende miljømål angivet i
den statslige vandområdeplan ikke kan overholdes. Hvis miljømålene ikke kan
opfyldes, kan Høje-Taastrup Kommune stille krav om, at HOFOR A/S skal gennemføre
kompenserende handlinger.

Rapportering
18. HOFOR skal hvert 3. år inden den 1. maj indsende en rapport til Høje-Taastrup
Kommune. Første rapport indsendes til kommunen inden den 01-05-2019. Rapporten
skal redegøre for de målinger, som er udført jf. vilkårene i tilladelsen samt pejlinger
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fra moniteringsboringerne ved Katrinebjerg Kildeplads jf. bilag 2. HOFOR 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 så vidt muligt 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.
Resultater og redegørelse for kontrol af vandkvalitet i indvindingsboringerne fra
Katrinebjerg Kildeplads.
En redegørelse og vurdering af pejleresultater fra moniteringsboringerne i HøjeTaastrup Kommune i forhold til påvirkning af grundvandsspejlet og overfladevand.
Forslag til eventuelle ændringer i vilkår eller i de kommende års overvågning og
kontrol.

Beredskabssituationer
19. HOFOR skal sikre at eventuelle undtagelsessituationer fx ved forurening af boringerne
på Katrinebjerg Kildeplads kan imødegås. Der skal således udarbejdes en plan for
driften i undtagelsessituationer, som fx kan indgå i HOFORs beredskabsplan.

Vilkår fra VVM-tilladelsen
20. HOFOR må ikke foretage ændringer, der fører til en forøgelse af driftsstøjen fra
værker og kildepladser i forhold til den nuværende situation.
21. Ved placering af nye dykpumpeboringer med tilhørende råvandsstationer skal HOFOR
fortrinsvis placere dem i forbindelse med levende hegn eller eksisterende
bevoksninger, som dæmper den visuelle fjernvirkning af de tekniske anlæg.
22. HOFOR skal inddrage de lokale museer i forbindelse med renovering af kildepladser.

Generelt
23. Tilladelsen gælder indtil den 31-05-2047. 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.
24. Såfremt der konstateres en sammenhæng mellem indvindingen fra Katrinebjerg
Kildeplads og en sænkning af vandspejlet i nærliggende Natura 2000-områder 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.
Endvidere gælder, at anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og
offentlige formål ikke må foretages inden for en radius af 25 m fra vandværkets
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indvindingsboring jf. § 21 b i lov om miljøbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27-092016 med senere ændringer.
Lovgivning
Følgende lovgivning inddraget i udarbejdelsen af vilkårene og vurderingen af indvirkningens
påvirkning af nærliggende naturområder:

















Lov om vandforsyning m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 0125 af 26-01-2017, § 20 og §
21.
Bekendtgørelse 832 af 27-06-2016 om vandindvinding og vandforsyning.
Bekendtgørelse 802 af 01-06-2016 om vandkvalitet og tilsyn med
vandforsyningsanlæg.
Lov om miljøbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse 1189 af 27-09-2016, § 22 og § 24.
Bekendtgørelse 1260 af 28-10-2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde
på land.
Bekendtgørelse 365 af 19-04-2016 om udpegning af drikkevandsressourcer.
Bekendtgørelse 926 af 27-06-2016 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 1531 af 08-12-2015.
Bekendtgørelse 914 af 27-06-2016 om kvalitetskrav til miljømålinger.
Bekendtgørelse 835 af 27-06-2016 om overvågning af overfladevand, grundvand,
beskyttede områder og om naturovervågning i internationale
naturbeskyttelsesområder mv.
Bekendtgørelse 1001 af 29-06-2016 om overvågning af overfladevandets,
grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af
internationale naturbeskyttelsesområder.
Bekendtgørelse 794 af 24-06-2016 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.
Bekendtgørelse 439 af 19-05-2016 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer,
overgangsvande, kystvande og grundvand.
Bekendtgørelse 795 af 24-06-2016 om miljømål for overfladevandområder og
grundvandsforekomster.

Udtalelser
Tilladelsen til Katrinebjerg Kildeplads blev sendt i partshøring den 27-01-2017 til HOFOR Vand
København A/S, Egedal Kommune og Roskilde kommune.
Høje-Taastrup Kommune har modtaget høringssvar fra HOFOR Vand København A/S og
Egedal Kommune.
Kommunen har vurderet bemærkningerne og har indføjet flere mindre redaktionelle
ændringer i tilladelsen. Endvidere har kommunen holdt møde med HOFOR omkring den
endelige udformning af flere vilkår specielt omkring overvågningsprogrammet samt
indberetning af data.

Klagevejledning
Såfremt du ønsker at klage over vilkårene efter vandforsyningsloven, kan du klage til Miljøog Fødevareklagenævnet. 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.
Fremsendelse af klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet
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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 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og
organisationers vedkommende. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og
Fødevareklagenævnet, 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet, 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 fra Katrinebjerg Kildeplads

Ansøgning
HOFOR Vand Købehavn A/S har den 07-12-2005 ansøgt om en endelig indvindingstilladelse til
Katrinebjerg Kildeplads. Der blev ansøgt samlet om en endelig indvindingstilladelse for Hove
Kildeplads samt fornyet indvindingstilladelse for Katrinebjerg og Nybølle Øst Kildeplads, som
alle hører under værket ved Islevbro. I den oprindelige ansøgning var der ansøgt om 1,5 mio.
m3 pr. år.
Naturstyrelsen har den 23-04-2015 fremsendt VVM tilladelse til HOFORs regionale
vandindvinding samt et kommuneplantillæg, der skal sikre en tilladelse til indvinding af 1,2
mio. m3 grundvand pr. år fra Katrinebjerg Kildeplads.

Eksisterende tilladelse
Københavns Energis eksisterende tilladelse til indvinding af vand på Hove Kildeplads i ”Det
udvidede Nybølle-område” er meddelt af Landvæsenskommissionen i 1932, hvorefter den er
blevet udvidet et par gange til en samlet kendelse på 10,125 mio. m3 pr. år for Københavns
Energis indvinding i området. 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.

VVM-tilladelse
Naturstyrelsen har den 23-04-2015 fremsendt VVM tilladelse for HOFOR Vand Københavns
A/S´s regionale vandindvinding. Tilladelsen blev meddelt af Naturstyrelsen, som varetager
kommunens opgaver og beføjelser for vandindvindings- og vandforsyningsanlæg, hvis det
samlede anlæg geografisk strækker sig over mere end to kommuner.
Naturstyrelsen har vurderet, at det anmeldte projekt med indvinding af vand fra HOFORs
værker er omfattet af bekendtgørelse om visse offentlige og private anlægs virkning på
miljøet i medfør af lov om planlægning (VVM-bekendtgørelsen). Projektet hører under bilag 1,
punkt 11 (arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af
grundvand, hvor den indvundne mængde eller tilførte mængde vand udgør mindst 10 mio. m3
pr. år samt bilag 1 punkt 33 (vandforsyningsboringer med en årsproduktion på 10 mio. m3
eller mere). Indvindingen fra Katrinebjerg Kildeplads indgår i den samlede vurdering af
HOFORs værker.
Der er fastsat en række vilkår som forudsætning for VVM tilladelsen, hvor vilkår 1-3 er
relevant for Høje-Taastrup Kommune og dermed indarbejdet i tilladelsen. Øvrige vilkår i VVMtilladelsen er ikke relevante for Katrinebjerg Kildeplads, da indvindingen er tilpasset en
mængde på 1,2 mio. m3 pr. år, som efter modelberegningerne ikke vil påvirke
naturlokaliteterne i området.
Kommuneplantillæg
Naturstyrelsen fremsendte den 23-04-2015 også kommuneplantillæg for HOFOR Vand
København A/S´regionale vandindvinding. Kommuneplantillægget indeholder retningslinjer,
der skal ligge til grund for kommunernes fremtidige vandindvindingstilladelser til HOFORs
regionale vandindvinding. Samtidig vil retningslinjerne sikre det planmæssige grundlag for
HOFORs regionale vandindvinding og sikre de miljømæssige forhold, der i VVM-redegørelsen
er beskrevet og som kræver afværgeforanstaltninger.
I kommuneplantillægget er der givet nedenstående retningslinje for HOFORs indvinding i
hovedstadsområdet:
Retningslinje 1: For at sikre hovedstadsområdets vandforsyning er det nødvendigt at give
HOFOR tilladelse til at indvinde grundvand fra de syv vandværker; Lejre, Regnemark,
Marbjerg, Islevbro, Thorsbro, Slangerup og Søndersø. Der er angivet den mængde grundvand
som de enkelte kildepladser får tilladelse til at indvinde. Katrinebjerg Kildeplads hører under
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Værket ved Islevbro, og kildepladsen skal ifølge kommuneplantillægget have en tilladelse til
1,2 mio. m3 pr. år.
Kommunen har indarbejdet retningslinje 1 i vilkåret i tilladelsen med den angivne mængde.
Øvrige retningslinjer er udelukkende for de potentielt påvirkede lokaliteter.

Samarbejdsaftale
Da vandet fra HOFORs kildepladser forbruges i flere kommuner skal det aftales mellem de
pågældende kommuner, hvorledes det offentlige tilsyn skal føres jf. § 2 stk. 2 i
bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
Der blev den 03-09-2013 etableret en samarbejdsaftale mellem aftagerkommuner til
Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR A/S) om fælles tilsyn med vandværker
tilknyttet HOFOR Vand A/S og kontrol med drikkevandskvaliteten. Aftalen blev indgået mellem
17 kommuner, herunder Høje-Taastrup Kommune. Efterfølgende har to øvrige kommuner
tilsluttet sig aftalen.
Formålet med aftalen var at fastlægge vilkår for tilsyn mellem de kommuner, som aftager
vand fra HOFORs kildepladser. Aftalen omfatter alle vandværker og kildepladser og dermed
også det vand som kommer fra Katrinebjerg Kildeplads i Høje-Taastrup Kommune, som
leverer vand til Værket ved Islevbro.
Aftalen medfører at Københavns Kommune varetager følgende opgaver:
1.
2.
3.
4.

Kommenterer årligt udkast til analyseprogram for vandværkerne
Fører det tekniske tilsyn med vandværker og kildepladser
Udarbejder tilsynsrapporter og fremsender til aftagerkommunerne
Fører tilsyn med om HOFORs hjemmesider giver den nødvendige information til
forbrugerne om vandets kvalitet
5. Godkender STANDAT filer i Jupiter, herunder råvandsprøver fra boringer,
drikkevandsprøver fra vandværker og ledningsnet i København samt
drikkevandsprøver fra transportledninger og Tinghøjbeholderen, hvis der er
overskridelser.
6. Har forpligtelse til at underrette aftager kommune ved straksorienteringer og
beredskabsforhold ved overskridelser af vandkvalitetsparametre
Høje-Taastrup Kommune skal ifølge aftalen varetage følgende opgaver:
7. Godkende STANDAT analyser fra ledningsnet i egen kommune
8. Myndighedstilsyn med drikkevandskvalitet af ledningsnettet i egen kommune
9. Godkendelse af HOFORs analyseprogram hvert år
HOFOR skal ifølge aftalen varetage følgende opgaver:
10. Vandkvalitetssektionen hos HOFOR skal hvert år udarbejde et analyseprogram for den
regionale indvinding. I analyseprogrammet skal der angives prøvetagningsprogram for
de enkelte værker og kildepladser herunder boringerne på Katrinebjerg Kildeplads.

Boringer
Katrinebjerg Kildeplads har 9 indvindingsboringer på kildepladsen og en nyetableret
moniteringsboring. De 9 indvindingsboringer er tilsluttet et hævertssystem, som blev fornyet i
1991-1992. Katrinebjerg kildeplads og Nybølle Øst Kildeplads har en fælles vakuumstation,
som blev renoveret i 2001. Hævertsystemet bevirker, at det ikke er muligt at pejle
indvindingsboringerne. Såfremt der skal udtages prøver skal vakuum lukkes ned og der skal
anvendes en dykpumpe. Ydelsen kan på nuværende tidspunkt udelukkende måles samlet fra
Katrinebjerg Kildeplads. I tilladelsen er der stillet vilkår om pejlinger ud fra det til enhver tid
gældende pejleprogram jf. bilag 2.
Ved etablering af nye boringer er det et lovkrav, at de skal kunne pejles manuelt og at der
skal angives et boringsfikspunkt, der entydigt angiver hvor indmåling af koten for boringen
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foretages jf. bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. Ved
renovering af kildepladsen og etablering af nye boringer skal disse indgå i kildepladsens
pejlekrav jf. vilkår 7.
Endvidere vil der ved etablering af nye boringer blive stillet vilkår til anlæggets kapacitet. På
nuværende tidspunkt indvindes mindre vand end der gives tilladelse til, og HOFOR har oplyst
at indvindingen tilstræbes at være omkring 80 m3/time – svarende til knap 700.000 m3/år. I
tilladelsen er der stillet vilkår om, at der indvindes jævnt af hensyn til at holde et konstant
vandspejl.

Indvindingsmængder
Katrinebjerg Kildeplads hører under forsyningsselskabet HOFOR, som leverer vand til 19
kommuner fordelt på Sjælland. I de seneste par år er der kun oppumpet omkring 600.000800.000 m3 pr. år fra Katrinebjerg Kildeplads. jf. figur 1.

Oppumpede vandmængder Katrinebjerg Kildeplads
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Figur 1 Oversigt over oppumpede vandmængder fra Katrinebjerg Kildeplads.

Udover indvindingen fra Katrinebjerg Kildeplads indvindes vand fra HTK Vand A/S samt en
række mindre vandforsyninger i Høje-Taastrup Kommune. De fleste almene vandværker skal
have nye indvindingstilladelser, hvor kommunen vil stille krav om, at der fremover pejles
systematisk, så det er muligt at følge udviklingen i vandstanden i hele området.

Den regionale vandindvinding i området
HOFOR indvinder vand fra flere kildepladser, som har indvindingsoplande i Høje-Taastrup
Kommune. Det gælder Nybølle Øst, Katrinebjerg og Taastrup Valby samt Hove og Solhøj
Kildeplads. Hove, Nybølle Øst og Katrinebjerg Kildeplads hører under Værket ved Islevbro, og
indvindingsoplandene fra disse kildepladser dækker store dele af den nordlige del af HøjeTaastrup Kommune.
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 2, 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.
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Figur 2 Oversigt over nuværende indvindingstilladelser og faktisk indvundet mængde samt fremtidig
indvindingstilladelse.

Den samlede vandindvinding fra de fire kildepladser fremgår af figur 3. Det ses, at der sker et
markant fald i indvindingen fra området efter 2000. Det skyldes, at Hove Kildeplads ikke har
været aktiv siden 2000 på grund af renovering. Hove kildeplads forventes dog at blive
renoveret og har fået en ny indvindingstilladelse fra Egedal Kommune på 1 mio. m3 pr. år.
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Figur 3 Indvinding fra den regionale vandindvinding i området og fra Snubbekors Værket.
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VVM redegørelsen
I VVM redegørelsen for den regionale vandindvinding for HOFOR konkluderes ud fra
modelberegningerne, 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 er ikke taget stilling til placering eller påvirkning af nye boringer i VVM-redegørelsen.
Kommunen skal således ved etablering af nye boringer lægge vægt på, at de placeres uden
for Natura 2000-områder og at eksisterende boringer inden for habitat natur sløjfes.
Mængden er reduceret fra 1,5 til 1,2 mio. m3 pr. år for ikke at medføre et trykfald i
grundvandspotentialet og dermed en sænkning af vandstanden i det øvre magasin på mere
end 25 cm i området. Ved en indvinding på 1,2 mio.m3 pr. år beregnes ikke længere en
ændring af grundvandets trykniveau inden for Natura-2000 området ved Vasby Mose og
Sengeløse Mose samt i det berørte område ved Tyskemose, som er karakteriseret som
vådområde, pilekrat eller sø samt græsningsområder.
For at sikre at der fortsat ikke sker en ændring af grunvandets trykniveau som følge af
indvindingen fra katrinebjerg Kildeplads og øvrige kildepladser, som leverer vand til Værket
ved Islevbro, har kommunen stillet vilkår om at der udarbejdes et moniteringsprogram med
pejlinger af vandspejlet samt en overvågningsprogram for natur og overfladevand. Såfremt
der konstateres en sammenhæng mellem indvindingen fra Katrinebjerg Kildeplads og en
sænkning af vandspejlet i nærliggende Natura 2000-områder eller det primære grundvand
under Vasby Mose eller Sengeløse Mose, kan kommunen regulere og/eller inddrage
tilladelsen.

Grundvandsforhold
På Katrinebjerg Kildeplads er indvindingsboringerne filtersat i kalkmagasinet, som i en del af
området er i hydraulisk kontakt med det overliggende sandmagasin. Grundvandspotentialet er
beliggende omkring kote +10. Magasinet er spændt og strømningsretningen er fra syd mod
nord. Geologien varierer meget inden for området, og der ses derfor lokale forskelle i
lerlagstykkelsen over det primære magasin. Den naturlige beskyttelse er forholdsvis god, da
lerlagstykkelsen over det primære magasin generelt er 12-15 meter i den sydlige del af BNBO
og mere end 20 meter i den nordlige del. Dog er der lokalt steder, hvor der kun findes
omkring 5 meter ler over det primære magasin, og her er den naturlige beskyttelse mindre
god.

Grundvandets kvalitet
Der føres kontrol med grundvandets kvalitet i henhold til bekendtgørelse om vandkvalitet og
tilsyn med vandforsyningsanlæg. Der udføres jf. HOFORs analyseprogram en boringskontrol
hvert 3. år i repræsentativt udvalgte indvindingsboringer. I boringskontrollen indgår udover
vandets hovedbestanddele også en kontrol af pesticider, nedbrydningsprodukter og andre
organiske mikroforureninger.
Fra indvindingsboringerne ved Katrinebjerg Kildeplads indvindes der ifølge seneste
råvandsanalyser svagt reduceret vand, på nær fra DGU nr. 200.3711, hvorfra der indvindes
stærkt oxideret vand. Der er væsentlige geografiske forskelle i koncentrationerne af nitrat,
sulfat og nikkel i det indvundne grundvand på kildepladsen.
I 2015 blev der foretaget en kontrol af vandkvaliteten fra boringerne på Katrinebjerg
Kildeplads jf. tabel 2. Resultaterne viser, at der er målt koncentrationer af nikkel over
gældende kvalitetskrav til drikkevand, mens øvrige parameter overholder kravene. Der er
fremadrettet fokus på vandkvaliteten og ikke mindst udviklingen i koncentrationen af nikkel.
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Tabel 2 Resultat af seneste boringskontroller fra Katrinebjerg Kildeplads.
DGU nr.
200. 3199
200. 3316
200. 3710
200. 3711
200. 3712
200. 3713
200. 3736
200. 3737
200. 3738
200. 7606
Grænseværdi

Borings
dybde
56,5
63
30
30
52
38,5
50,4
32,6
30
40

Ni
Prøvetagningsdato
20-08-2015
11-05-2015
18-05-2015
11-05-2015
20-01-2010
11-05-2015
11-05-2015
18-05-2015
04-05-2015

Ni
µg/l

Sulfat
mg/l

Nitrat
mg/l

Chlorid
mg/l

BAM
µg/l

24
7,6
17
21
5
3
5
8,3
4

im
81
120
120
96,7
130
69
150
130

im
< 0,3
0,97
6,3*
im
im
im
< 0,3
im

85
69
42
38
im
28
51
44
im

im
< 0,1
< 0,01
< 0,01
< 0,02
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01

20

250

50

250

0,1

Ilt
Jern
mg/ mg/
l
l
Im
im
0,05
1,4
0,04
1,4
Im
im
Im
2
Im
im
Im
im
0,07
2,4
Im
im
>5

0,1

*Analyse fra den 04-01-2016.

Indvindingsopland
Katrinebjerg Kildeplads grænser mod vest op mod Hove Å samt dyrkede marker og dækker et
areal på 3,6 ha. Kildepladsen indeholder ikke § 3-beskyttet natur, men der er registreret
naturtyperne lysåbne græsarealer, skov samt mose.
I forbindelse med de nye indvindingstilladelser har Høje-Taastrup Kommune beregnet
indvindingsopland for Katrinebjerg Kildeplads samt beregnet et BNBO-areal omkring
kildepladsens boringer jf. figur 4. Beregningerne er foretaget ved anvendelse af Høje-Taastrup
Kommunes grundvandsmodel.

Figur 4 Indvindingsopland og BNBO for Katrinebjerg Kildeplads.

Forureninger i indvindingsoplandet
Der er flere V2 kortlagte ejendomme inden for indvindingsopladet til Katrinebjerg Kildeplads
jf. figur 5. Der findes dog ifølge Region Hovedstadens kortlægning ingen registrerede
forurenende lokaliteter efter jordforureningsloven inden for BNBO-arealet. De kortlagte
ejendomme inden for indvindingsoplandet indgår i det overvågningsprogram, som er
beskrevet i Nybølle indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.
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Figur 5 Forurenede grunde i indvindingsoplandet til Katrinebjerg Kildeplads.

Boringsnært beskyttelsesområde (BNBO)
Der er beregnet et BNBO-areal for Katrinebjerg Kildeplads. Ifølge Naturstyrelsens seneste
kortlægning er den nordlige og den østlige del af BNBO-arealet udpeget som nitratfølsomme
indvindingsområder (NFI), og den østlige del er desuden udpeget som generelt indsatsområde
(IO).
Høje-Taastrup Kommune har politisk vedtaget, at der fremadrettet ikke må etableres eller
påbegyndes grundvandstruende aktiviteter inden for de beregnede BNBO-arealer. Desuden
kan 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 eksisterende grundvandstruende aktiviteter. Sagerne skal behandles
politisk til endelig beslutning. Arbejdet med BNBO vil ske gennem kommunens indsatsplaner
for grundvandsbeskyttelse og er beskrevet i rapporten ”BNBO Udregning for almene
vandværker i Høje-Taastrup Kommune, NIRAS, januar 2014”.
Etablering af BNBO sker efter Miljøbeskyttelseslovens § 24, stk. 1 og kan udgøre et miljø- og
servicemål, som er fastsat af Byrådet.

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 område ved Katrinebjerg Enge og Nybølle Å.
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Figur 6 Oversigt over Natura 2000 områder (grøn) og fredede arealer (blå) i nærheden af Katrinebjerg
Kildeplads.

Natura 2000-område nr. 140 Sengeløse Mose og Vasby Mose
I Høje-Taastrup Kommune er Sengeløse Mose og Vasby Mose udpeget som et internationalt
habitatområde (H124), (DK002X213) jf. bekendtgørelse om udpegning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Habitatområdet
indgår i det sammenhængende europæiske økologiske netværk, som betegnes Natura 2000.
Natura 2000-området ligger umiddelbart syd for Katrinebjerg 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.
Der er registreret en kortlagt sø i den nordlige del af habitatområdet samt flere registrerede §
3-søer som kan udgøre mulige levesteder for dyrearter som sumpvindelsnegl, skæv
vindelsnegl og stor vandsalamander. Indvindingen fra Katrinebjerg Kildeplads er reduceret fra
det tidligere ansøgte mængde på 1,5 mio. m3 pr. år til 1,2 mio. m3 pr. år for at udelukke en
væsentlig påvirkning af arter og naturtyper i området. Ifølge de modelberegninger der er
foretaget vurderes denne reduktion i indvindingen at betyde, at der ikke forventes en
sænkning af grundvandsstanden i det øvre magasin. Herved bortfalder påvirkningen at
grundvandsstanden i Natura 2000-området ved Vasby Mose og i fredningen ved Tyskemose.
Det betyder, at retningslinje 2 til 4 i kommuneplantillæget bortfalder for indvindingen ved
Katrinebjerg Kildeplads.
Fredede arealer og øvrige § 3 områder
Katrinebjerg Kildeplads ligger i fredningen for Katrinebjerg Enge og Nybølle Å med reg. Nr.
08057.00, som har til formål at beskytte og forbedre områdets biologiske og landskabelige
værdier og sikre området som biologisk korridor langs Nybølle Å og Hove Å samt sikre
overholdelsen af Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser til at beskytte naturen.
Fredningen indskrænker ikke HOFORs mulighed for at indvinde vand, herunder
vedligeholdelse af eksisterende arbejdsveje samt etablering af boringsoverbygninger i
forbindelse med udførelse af erstatningsboringer eller renovering af kildepladserne.
Høje-Taastrup Kommune og Egedal Kommune er myndighed og udarbejder plejeplaner for
området efter de til enhver tid gældende bestemmelser om pleje af fredede arealer.
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Endvidere skal kommunen sikre, at indvindingen er i overensstemmelse med
naturbeskyttelsesloven.
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.
Der blev i 2012 foretaget en undersøgelse af vandforholdene i Vasby Mose og Sengeløse Mose
baseret på eksisterende data jf. rapport fra NIRAS fra november 2012. 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.
Høje-Taastrup Kommune vurderer, at der fortsat skal være en monitering af
vandstandsvariationer i området, så eventuelle påvirkninger af naturbeskyttelsesinteresserne
i og omkring Vasby Mose og Sengeløse Mose kan afværges. Det betyder, at der i
indvindingstilladelsen er stillet vilkår om at udarbejde et moniteringsprogram for indvindingen
ved Katrinebjerg Kildeplads. Endvidere foretager kommunen pejlinger af vandstanden og
udarbejder potentialekort. Desuden er der flere undersøgelser i gang i Natura 2000 området,
som skal afklare eventuelle sammenhænge mellem indvinding og påvirkning af moserne.

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. Vandplanerne er erstattet af Vandområdeplan 2015-2021.

Vandområdeplan
EU har i 2000 vedtaget et vandrammedirektiv, der skal beskytte vandmiljøet i alle EU-lande.
Direktivet fastlægger bindende rammer for vandplanlægningen i alle medlemslandene med
overordnede mål at alt overfladevand og grundvand inden udgangen af 2015 skal have
opnået mindst ”god tilstand” eller ”godt økologisk potentiale”.
De danske vandområdeplaner vurderer tilstanden i vandområderne samt indsatser, der skal
gennemføres med henblik på at opfylde de fastlagte mål. Den seneste gældende
vandområdeplan er ”Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland fra
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, juni 2016”.
Det generelle miljømål for grundvand er god tilstand, som er nået, når både den kvantitative
tilstand og den kemiske tilstand er god. Definitionerne af god kvantitativ tilstand og god
kemisk tilstand fremgår af vandrammedirektivets bilag V, som er implementeret i
bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og
grundvand.
Det er herudover et generelt miljømål, at udledning af forurenende stoffer til grundvand
forebygges eller begrænses, og at enhver væsentlig og vedvarende opadgående tendens i
koncentrationen nedbringes.
I hovedstadsområdet og dermed også Høje-Taastrup Kommune er såvel den kvantitative som
den kvalitative tilstand overordnet vurderet til en ringe kvalitet som følge af
vandindvindingens påvirkning af vandløb. Der findes dog ikke observationer til at understøtte
et konkret indsatsbehov, og der er ikke fastlagt supplerende indsatser i Vandområdedistrikt
Sjælland i anden planperiode 2015-2021. Kommunen skal dog i forbindelse med afgørelsen
om nye eller reviderede vandindvindingstilladelser vurdere, om indvindingen vil have
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betydning for grundvandets vandbalance eller grundvandets påvirkning af overfladevand,
herunder om miljømålene i vandløbene kan nås.
Miljømålene for Hove Å fremgår af bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og
grundvandsforekomster. For Hove nr. o8515_d gælder et krav om god økologisk tilstand
senest 22. december 2021 og god kemisk tilstand senest 22. december 2015. Det samme
gælder for de øvrige numre, som angivet på figur 7.

Figur 7 Oversigt over området ved Hove Kildeplads.

I bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter er der angivet at område
nr. o8515_c, hvor der i forbindelse med vandløbsrestaureringer skal ske en indsats med
udlægning af groft materiale i Nybølle Å.
Kommunen har i forbindelse med indvindingen fra Katrinebjerg Kildeplads vurderet, at HOFOR
fremover skal udarbejde et pejleprogram til vurdering af vandstanden i området.

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 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. Der er i den eksisterende
vandforsyningsplan ikke en plan for den fremtidige fordeling af grundvandsressourcen mellem
lokal og regional indvinding. Naturstyrelsen har dog i kommuneplantillæg med VVM for
HOFOR angivet hvilke mængder, der skal gives tilladelse til fra de regionale vandværker.
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Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
Den målrettede beskyttelsesindsats overfor grundvand inden for områder med særlige
drikkevandsinteresser og indvindingsoplande varetages gennem de kommunale indsatsplaner.
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 Katrinebjerg Kildeplads hører under indsatsplanen
for Nybølle.
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. Beskyttelse af grundvandet ved Katrinebjerg Kildeplads fremgår af Nybølle
indsatsplan.

Monitering
HOFOR skal udarbejde et moniteringsprogram til at undersøge påvirkningen af området ved
Katrinebjerg Kildeplads. Der foreligger et udkast til pejleprogram i forbindelse med
indvindingstilladelserne tilknyttet Islevbro Værket jf. fremsendte materiale fra HOFOR.
Moniteringsboringer fremgår af figur 8.
Høje-Taastrup Kommune pejler ca. hvert andet år omkring 65 boringer i forbindelse med
Store Pejledag. På baggrund af pejleresultaterne udarbejdes efterfølgende et
grundvandspotentialekort, som viser hvor dybt grundvandet ligger og hvilken vej det
strømmer.

Figur 8 Oversigt over moniteringsboringer tilknyttet Katrinebjerg Kildeplads.

Høje-Taastrup Kommune har endvidere en vandstandsmåler 52.42 Hove Å ved Tostholm Bro,
hvor der løbende måles vandspejlskoter, som indlæses i et program fra Orbicon. Der kan
laves plot af data fra hele måleperioden, som anvendes i forbindelse med løbende vurderinger
af vandføringen. Vandstandsmålernes placering fremgår af figur 9.
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Figur 9 Vandstandsmålere i Hove Å ved Katrinebjerg Kildeplads.

Ledningsnet
Katrinebjerg Kildeplads leverer vand til Islevbro Værket i Rødovre via Nybølle Islevbro
ledningen i den nordlige del af Høje-Taastrup Kommune.
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BILAG 2 Moniteringsprogram

Overvågning af grundvand
HOFOR har udarbejdet et pejleprogram jf. rapport fra COWI fra den 18-07-2016 vedr. forslag
til pejlekrav i forbindelse med indvindingstilladelserne ved Værket ved Islevbro. Værket ved
Islevbro har tilknyttet kildepladserne Kilde III, Kilde VI, Kilde VII, Kilde X, Kilde XI, Hilde XIII,
Kilde XIV, Nybølle Øst, Katrinebjerg, Hove og Værebro. Der er i pejleprogrammet angivet 51
pejleboringer, som alle er udstyret med dataloggere, der dagligt måler vandstanden. HOFOR
har forslået, at der hvert 5 år laves en rapport med resultaterne til hver kommune, som er
myndighed for de pågældende kildepladser.
For Katrinebjerg Kildeplads er der angivet pejleboringen med DGU nr. 200.144 med et
forventet trykniveau på +11,0 m og et forslag til krav på +9 m. Kommunen vil derudover
stille krav om pejling af boring med DGU nr. 200.128. Resultaterne fra disse pejlinger skal
indgå i den årlige rapport til kommunen.
Høje-Taastrup Kommune har i denne tilladelse stillet krav om overvågning af grundvandet
ved et pejleprogram jf. vilkår 15 samt en rapport hvert 3. år til kommunen jf. vilkår 18. HøjeTaastrup Kommune skal således have følgende rapporter fra HOFOR:


En rapport hvert 3 år jf. vilkår 19 med resultater af pejlinger fra indvindingsboringerne
samt pejlinger af boringerne med DGU nr. 200.144 og boring med DGU nr. 200.128 jf.
moniteringsprogrammet.



Rapport hvert 5 år jf. gældende moniteringsprogram med resultat for samtlige
pejlinger for Værket ved Islevbro. Rapporten skal indeholde data og konklusioner på
udviklingen i grundvandets trykniveau og dermed om krav til trykniveauet i magasinet
overholdes og eventuelt forslag til ændringer i moniteringsprogrammet.

Tabel 1. Udvalgte pejleboringer i Høje-Taastrup Kommune fra HOFORs pejleprogram.
DGU nr.
200.128
200.144

Kommu
ne
HøjeTaastrup
HøjeTaastrup

Jupiter
id. 1
4383

Adresse
Kirkestien 2 B,
2630 Taastrup
Herringløsevej,
2640
Hedehusene

Terrænkote
m o DNN
18,4

Boringsdybd
e (m)
9,3

Pejlefrekvens
pr. år
Dagligt

11,82

21,5

Dagligt

HOFOR skal registrere resultatet af pejlingerne digitalt og indberette dem til GEUS inden den
31. december det pågældende år. Der er krav om, at loggernes målinger skal kontrolleres
manuelt mindst en gang årligt.
Overvågningsprogrammet for grundvand kan ændres såfremt der bliver behov for det efter
aftale med mellem Høje-Taastrup Kommune og HOFOR jf. vilkår 15.
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