2. Sammenfatning
Planens indhold

Planen rummer 3 hoveddele:
• Status (kapitel 3),
• Prognose (kapitel 4) og
• Plan (kapitel 5).

Bilagsrapporter

Planens bilag rummer, udover referenceliste og forskellige
temakort, også særskilte delrapporter der uddyber planens
enkelte dele. Her skal særligt nævnes bilag B og K.
Bilag B rummer tilstandsrapporter for de private almene
vandværker, samt for den kommunale vandforsyning. I
tilstandsrapporterne beskrives
vandværkernes/vandforsyningens administrative grundlag,
indvindingsopland, forsyningsområder, de tekniske anlæg,
samt vandkvalitet. Der er samtidig givet en vurdering af
behovet for forbedringer på de nævnte punkter.
Bilag K giver en detaljeret gennemgang af vandforbrugets
udvikling og prognose, med hovedvægten lagt på at belyse
udviklingen for den kommunale vandforsyning.

Status og vurderinger

Område for særlige
drikkevandssinteresser

Planens kapitel 3 indeholder beskrivelse af lovgivning og
planlægning på området. Udviklingen i arbejdet siden
sidste vandforsyningsplan er beskrevet, og der er givet
beskrivelse og vurderinger af den eksisterende
vandindvinding og forsyning. Afslutningsvis er geologi,
hydrogeologi, vandkvalitet samt arealanvendelse
beskrevet kort som grundlagfor at vurdere de fremtidige
vandindvindingsmuligheder. De væsentligste konklusioner
fra kapitel 3 er følgende:
I regionplan 1997 for Københavns Amt er kommunen
udlagt som område for særlige drikkevandsinteresser. Det
betyder, at grundvandet i kommunen skal beskyttes særligt

med henblik på at kunne udgøre en regional, strategisk
reserve for fremtiden.
Forbrugsmønster og
vandtab

Hvor kommer vandet fra ?

Gennemgangen af forbrugsmønster og vandtab viser, at
hvis vandforbruget skal nedbringes, skal der satses på
forbrugernes generelle vandvaner og installationernes
tilstand. Derudover fremgår det, at vandtabet i den
kommunale vandforsyning nu er helt nede på 5-8 %.
Vandtabet for de almene private vandværker er forsøgt
belyst, men desværre må det konstateres, at
beregningsgrundlaget endnu ikke er godt nok til, at der
kan gives en troværdig beregning af dette vandtab.
Den eksisterende vandindvinding og vandimport samt
anlæg for vandforsyning er beskrevet. Kommunen
forsynes idag af den kommunale vandforsyning, 15
almene, private vandværker, samt af en lang række
enkeltindvindinger.

Problemer med at fastholde
den lokale indvinding
Både den kommunale vandforsyning, 6 almene private
vandværker og en række enkeltindvindere har, i den
omtalte periode, indstillet den lokale indvinding af
grundvand pga forskellige problemer med at indvinde
vand af en tilfredsstillende kvalitet.
Samlet set er de almene vandværkers indvinding i
kommunen gået kraftigt ned de seneste 20 år. Den
kommunale vandforsyning indkøber således alt sit vand
fra Københavns Vand nu. Men også Københavns Vands
regionale indvindinger i kommunen er i samme periode
faldet meget.
Selv om det samlede vandforbrug er faldet i perioden, er
importen fra Københavns Vand steget fra 56 % af
forbruget i 1976 til 87 % af forbruget i 1996.
Vandindvindingsforhold

Med baggrund i en gennemgang af geologi, hydrogeologi,
grundvandskvalitet og forureningstrusler må det
konstateres, at:

