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Dato Acadre nr.  KS 

14. juli 2016 13.02.01-K08-970-14 susannos 

 

Tilladelse til forøget indvinding af grundvand til Arnøje Vandværk 

 

Stevns Kommune har med skrivelse af 5. januar 2016 modtaget en ansøg-

ning fra Arnøje Vandværk om at få forøget deres indvindingstilladelse. 

  

Grundvandet indvindes fra boring DGU nr. 218.1061, beliggende på matr.nr. 

6m Arnøje By, Hellested, se bilag 2. 

 

Afgørelse 

Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til, at Arnøje Vandværk (an-

lægs-id. 56307) øger indvindingen af grundvand til almen vandforsyning fra 

10.000 m3/år til 15.000 m³/år. 

 

Denne tilladelse erstatter vandværkets tidligere tilladelse til at indvinde 

grundvand meddelt af Storstrøms Amt med udløbsdato 4. september 2022.  

 

Indvindingstilladelsen gives med hjemmel i § 20 i Vandforsyningsloven1 og 

gælder fra den 15. juli 2016 og udløber 15. juli 2046. 

 

Afgørelsen er truffet med hjemmel i følgende love og bekendtgørelser: 

 Bekendtgørelse af lov nr. 1584 af 10. december 2015 om vandforsy-

ning m.v. 

 Bekendtgørelse nr. 832 af 27. juni 2016 om vandindvinding og vand-

forsyning. 

 Bekendtgørelse nr. 802 af 1. juni 2016 om vandkvalitet og tilsyn 

med vandforsyningsanlæg. 

 Bekendtgørelse af lov nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbe-

skyttelse. 

 Bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjf-

ning af boringer og brønde på land. 

 Bekendtgørelse nr. 188 af. 26. februar 2016 om udpegning og admi-

nistration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyt-

telse af visse arter.  

 Bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse of-

fentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM). 

 

Vilkår og bestemmelser for tilladelsen 

Gyldighed 

1. Vandindvindingstilladelsen er gældende indtil d. 15. juli 2046 (30 år). 

 

Formål 

2. Formålet for tilladelsen er indvinding af vand fra Arnøje Vandværk til 

almen vandforsyning indenfor det forsyningsområde, der er fastlagt i 

den til enhver tid gældende vandforsyningsplan. Den gældende vand-

forsyningsplan er Stevns Kommunes Vandforsyningsplan 2010-2020.  

 

3. Vandværket er forpligtet til på rimelige vilkår at overtage forsyningen af 

samtlige ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde. Uover-

                                            
1
 LBK nr. 1584 af 10. december 2015. Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. 
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ensstemmelser omkring omfanget og vilkårene for denne forsynings-

pligt afgøres af Miljøministeren. 

 

Vandindvindingsboringer 

4. Vandværket indvinder pt. fra boring DGU nr.: 218.1061. I det omfang 

vandværket ønsker at indvinde vand fra andre eller nye boringer skal 

der søges tilladelse til dette hos Stevns Kommune. 

 

5. Hvis en boring på et tidspunkt ikke længere benyttes og bliver overflø-

dig, skal den sløjfes. Sløjfningen skal ske i overensstemmelse med be-

kendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 

 

Indvindingens størrelse 

6. Der må højst indvindes 15.000m3 vand/år med højst 10 m3/time. 

 

7. Der må højest indvindes med en ydelse sådan, at sænkningen under 

drift højst bliver 15 meter under terræn i DGU nr. 218.1061, svarende 

til toppen af kalken. Herved nedsættes risikoen for f.eks. problemer 

med nikkel, som kan forekomme ved sænkning af vandspejlet i kalken. 

 

Oppumpning vil med den tilladte ydelse ikke give anledning til sænk-

ninger nær top af kalken i DGU nr. 218.1061. 

 

8. Oppumpningen skal fordeles så jævnt som muligt over døgnets timer 

for at reducere den lokale sænkningstragt og energiforbruget mest mu-

ligt. 

 

Registrering af vandmængder 

9. Den vandmængde, som indvindes, skal måles med flowmåler eller an-

den vandmåler med tilsvarende nøjagtighed. Målerne skal være monte-

ret i henhold til fabrikantens anvisninger og skal til stadighed holdes i 

driftsmæssig forsvarlig stand. Måleraflæsning indberettes til Stevns 

Kommune inden d. 1. februar det efterfølgende år. Endvidere indberet-

tes oplysninger om målertype og omregningsfaktor samt evt. måler-

skift. Indberetning skal foregå jævnfør kommunens anvisninger. 

 

10. Udpumpningen fra vandværket og evt. leverancer til og fra andre vand-

værker skal måles med flowmåler eller anden vandmåler med tilsvaren-

de nøjagtighed. 

 

11. Skyllevandsmængden skal som minimum måles ved hjælp af en drifts-

timetæller på skyllevandspumpen. 

 

Stevns Kommune kan til enhver tid ændre vilkårene om måling af indvin-

ding og udpumpning jf. bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsy-

ning2, §16. 

 

Indretning af boringer og overbygning 

12. Indvindingsboringen skal være afsluttet i en overbygning, som er tæt, 

tør og tilgængelig for tilsyn. Overbygningen skal være aflåst. Det skal 

være muligt at pejle vandstanden i boringerne, og der skal monteres 

vandhaner med slangeforskruning, så der sikkert og bekvemt kan udta-

ges råvandsprøver. 

 

                                            
2
 BEK nr. 832 af 27/06/2016 Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning. 
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13. Der skal på et synligt sted i boringernes overbygning sættes et fugtbe-

standigt skilt med boringernes DGU nr. og en beskrivelse af pejlepunk-

tet, der skal være kotesat.  

 

14. Forerør skal være afsluttet i råvandsstationen mindst 10 cm over bund 

af denne med en lufttæt forerørsafslutning. Der henvises til DS442 

(1988) og undervisningsmaterialet til brøndboreruddannelsen (Miljøsty-

relsen, 2001: Boringer). Forerørsafslutningen udføres lufttæt, uden 

forerørsudluftning, som DS442 ellers levner mulighed for. Yderligere 

sikkerhed mod utætheder sikres ved at tilstræbe, at rørsamlinger ikke 

placeres i den umættede zone over grundvandsspejlet. 

 

Pejling af grundvandsspejlet 

15. Vandspejlet i indvindingsboringerne skal mindst pejles en gang i kvarta-

let. Der skal måles både i ro og i drift. Målingerne sendes til kommunen 

en gang om året senest 1. februar i det følgende år. 

 

Pejlingerne skal fordeles jævnt over året og der må ikke være pumpet 

vand fra boringen i de sidste 4 timer, inden rovandspejlet pejles. Pejlin-

gerne skal udføres med én (1,0) cm's nøjagtighed og der skal anvendes 

elektrisk pejleapparat. 

 

Beskyttelseszoner 

16. Med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven3 § 24 fastlægges et cirkulært 

fredningsbælte omkring boringerne med en radius på 10 meter. I fred-

ningsbælter er det forbudt at bruge, blande eller oplagre gødning, be-

kæmpelsesmidler mod ukrudt og skadedyr eller andre stoffer, der kan 

forurene indvindingsboringen eller grundvandet.  

 

17. Som følge af indvindingstilladelsen fastlægger Stevns Kommune med 

hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven § 22 et beskyttelsesområde omkring 

vandværkets indvindingsboring på 300 meter. Inden for beskyttelses-

området må der ikke etableres nedsivningsanlæg for husspildevand og 

processpildevand uden særlig godkendelse. 

 

Bestemmelserne om 300 meter områderne administreres af Stevns 

Kommune.  

 

18. Miljøbeskyttelsesloven § 21b siger, at der ikke må ske anvendelse af 

pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og offentlige 

formål (f.eks. vejarealer) inden for en radius på 25 m fra vandværkets 

indvindingsboring. 

 

Information om bestemmelsen, herunder om mulig kompensation for 

rådighedsindskrænkningerne, findes i ”Vejledning om 25 meters be-

skyttelseszone omkring indvindingsboringer”. Denne vejledning kan fin-

des på Miljø-og Fødevareministeriet, Styrelsen for Vand- og Naturfor-

valtnings hjemmeside www.svana.dk under ’Vand i hverdagen’.  

 

Orientering af eventuel forpagter påhviler lodsejeren. Bestemmelserne om 

25 meter zonen administreres af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og 

eventuelle spørgsmål skal rettes til svana@svana.dk. Stevns Kommune er 

dog forpligtet til at underrette Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, hvis 

der observeres overtrædelser af bestemmelserne. 

                                            
3
 LBK nr. 1317 af 19/11/2015 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse 

http://www.svana.dk/
mailto:svana@svana.dk
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Vandværksbygning, vandbehandling og distributionsanlæg 

19. Vandværket og dets omgivelser skal holdes i god hygiejnisk og teknisk 

tilstand. Når værket er ubemandet, skal bygninger, låger og porte være 

aflåst. Der må ikke oplagres stoffer eller materiel på vandværket, som 

kan forurene vandforsyningen eller grundvandet, eller som er vand-

værksdriften uvedkommende. 

 

20. Der skal senest 24 måneder efter at denne tilladelse træder i kraft, 

gennemføres en indvendig inspektion af rentvandstanken. Inspektionen 

skal foretages af et firma med dokumenteret erfaring i at gennemføre 

disse undersøgelser, og der skal udarbejdes en tilstandsrapport med fo-

todokumentation. 

 

Vandværket skal fremsende inspektionsrapporten til kommunen senest 

3 måneder efter at den er gennemført. Hvis vandværket inden for de 

seneste 5 år har fået udført inspektion, kan rapporten herfra indsendes 

til kommunen og dermed indgå i kontrolprogrammet. 

 

På baggrund af resultaterne af inspektionen og en gennemgang af drik-

kevandets mikrobiologiske kvalitet tages der stilling til hyppigheden af 

fremtidige eftersyn. 

 

Kontrol af vandkvalitet  

21. Der skal føres kontrol med råvandets sammensætning og drikkevandets 

kvalitet efter bestemmelserne i bekendtgørelse om vandkvalitet og 

vandforsyningsanlæg4. Dette indebærer, at der pt. som minimum skal 

udtages og analyseres efter nedenstående skema. 

 

 

 Indvundet årlig vandmængde 10.000-35.000 m3 

Vandtype Analysepakke Frekvens 

Drikkevand Begrænset kontrol Hvert år 

Normal kontrol Hvert 2. år 

Udvidet kontrol Hvert 2. år 

Uorganiske sporstoffer Hvert 2. år 

Organiske mikroforureninger Hvert 2. år 

Råvand Boringskontrol Hvert 5. år 

 

 

22. Alle vandprøver skal udtages og analyseres af et akkrediteret laborato-

rium. 

 

23. Der skal træffes aftale om, at laboratoriet: 

 Skal indberette resultaterne af samtlige boringskontroller og analy-

ser fra afgang vandværk og ledningsnet til Jupiter-databasen 

 Straks skal underrette kommunen pr. mail eller lign., hvis der kon-

stateres overskridelser af grænseværdierne for de mikrobiologiske 

parametre 

 

                                            
4
 Bek. nr. 802 af 1. juni 2016 Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandindvin-

dingsanlæg. 
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Håndtering af skyllevand og filterslam 

Tilladelsen til udledning af skyllevand meddeles med hjemmel i Miljøbeskyt-

telsesloven5, § 28 og kan ikke påklages til højere administrativ myndighed. 

 

24. Udledningen af filterskyllevand skal ske ved pumpning via markdræn til 

Ellebækken som løber 1 km nord for vandværket. Udledningen må ikke 

give anledning til erosion, aflejring af stof, oliefilm, okkerforurening el-

ler anden synlig eller uacceptabel påvirkning af recipient. 

 

25. Tilladelsen omfatter 1 månedlig udledning af filterskyllevand med et 

volumen på maksimalt 25 m3, svarende til et årligt totalt volumen på 

maksimalt 300 m3. 

 

26. Der må ikke ændres på udledningen af skyllevandet uden forudgående 

tilladelse fra Stevns Kommune. 

 

27. Filterskyllevandet skal ledes til bundfældningsbassin/-tank forud for 

udledning til kloak. Opholdstiden for filterskyllevandet i bundfældnings-

bassinet/-tanken skal være 20- 24 timer, og udløbet fra bassi-

net/tanken skal neddrosles således, at der maksimalt udledes 1 liter pr. 

sekund til kloakken. 

 

28. Bundfældningsbassinet/-tanken skal oprenses for filterslam minimum 1 

gang årligt. Oprenset filterslam skal bortskaffes i henhold til gældende 

lovgivning, og efter forudgående tilladelse fra Stevns Kommune. 

 

Ved bassinets/tankens afløb skal der udtages 1 årlig vandprøve til kon-

trol af udledningen. Vandprøven skal analyseres for de nævnte para-

metre. Prøven skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratori-

um. Inden analyse skal prøven filtreres. Resultatet af analyserne skal 

sendes til Stevns Kommune senest 2 måneder efter prøvetagning, men 

skal ikke indberettes til GEUS. 

 

Indholdet af stofferne i vandprøven må ikke overstige følgende koncen-

trationer: 

 Bundfældigt stof: <0,5mg/l 

 Arsen (As): 4,3 μg/l 

 Mangan (Mn): 150μg/l 

 Ferrojern (Fe²+): 0,2 mg/l 

 Total jern: 2 mg/l 

 pH 6,5-9,0 

 

29. Ved problemer med overholdelse af koncentrationerne, skal Stevns 

Kommune straks orienteres. Kommunen kan forlange yderligere udta-

gelse og analyse af skyllevandet, eller optimering af bundfældningen. 

  

                                            
5
 LBK nr. 1317 af 19/11/2015 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse 
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Forsyningsforhold og forbrug 

30. Vandværket skal sørge for at opretholde tilfredsstillende forsyningsfor-

hold og opretholde et vandtryk ved indgang til alle tilsluttede ejendom-

me, der gør almindeligt vandforbrug muligt. 

 

31. Vandværket skal nedsætte vandspild og vandforbrug til skylning til det 

mindst mulige. Vandværket skal arbejde på at reducere energiforbruget 

til det mindst mulige. 

 

32. Vandværket skal have en beredskabsplan indeholdende beskrivelse af 

anlæggets funktion i undtagelsessituationer, herunder etablering af 

nødstrømsanlæg og håndtering af forureningssituationer. Vandværket 

skal sende en kopi af beredskabsplanen til Stevns Kommune. 

 

33. Vandværket skal holde kommunen orienteret om ændringer af vagt- 

eller tilkaldeordning, der omfatter vandværkets normale forsyningssitu-

ation samt vandværkets beredskabsplan. 

 

Udbygning på værk og hovedledningsnet 

34. Vandindvindingsanlægget må ikke på væsentlig måde udbedres eller 

ændres uden tilladelse fra Stevns Kommune. 

 

35. Vandværkets dispositioner skal være i overensstemmelse med den til 

enhver tid godkendte vandforsyningsplan for kommunen. Væsentlige 

ændringer af anlægget kræver tilladelse fra kommunen. 

 

36. Planer for udbygning af vandværkets hovedforsyningsnet skal godken-

des af kommunen inden arbejdet sættes i gang. 

 

 

Stevns Kommunes behandling af sagen 

Ansøgning 

Arnøje Vandværk søgte med skrivelse af 5. januar 2016 om at få øget deres 

indvindingstilladelse fra 10.000 m³/år til 15.000 m³/år. 

 

Den af Storstrøms Amt tidligere meddelte tilladelse udløber 4. september 

2022.  

  

Vandværkets indvinding 

Arnøje Vandværk indvinder fra boring: DGU nr. 218.1061. Boringens belig-

genhed er vist på bilag 1 og 2. 

 

Boring DGU nr. 218.1061 har følgende specifikationer: 

Etableringsår 1992 

Terrænkote, m DVR90 21,25 

Dybde, m 59 

Filtersætningsinterval, m u.t. Uforet, 16,3-

59 

Filtersat i bjergart kalk 

Dato for seneste registrerede pejling i Jupiterdatabasen 8. april 2009 

Vandstandskote i ro, m DVR90 17,76 

Prøvepumpningsydelse, m3/t 22,4 

Pumpetid, t 3 

Vandspejlsænkning ved prøvepumpning, m 11 

 

Vandværket har tidligere haft en indvindingstilladelse på 30.000 m3/år, men 

denne blev efter anmodning fra vandværket reduceret til 10.000 m3/år i 
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1999. Vandværket har de seneste 10 år haft en indvinding på 10.000 – 

14.000 m3/år. 

 

Hydrogeologi 

Vandværket indvinder grundvand fra det regionale primære grundvandsma-

gasin. Magasinet udgøres af opsprækket bryozokalk og eventuelle overlejre-

de smeltevandsaflejringer, som er i direkte hydraulisk kontakt med kalken. 

Kapacitetstest for boringen viser at magasinet er velydende med en 

transmissivitet på ca. 7,5 x 10-4 m2/s. 

 

Grundvandsmagasinet er i området overlejret af ca. 14 m moræneler, som 

beskytter mod nedsivende forurening. 

 

Magasinet har spændt vandspejl, med i størrelsesordenen 11 m overtryk. 

 

Vandkvalitet 

Vandkvaliteten ved afgang fra vandværket er sidst kontrolleret ved normal 

kontrol den 6. januar 2015. Resultaterne viser følgende: 

 

 Normal kontrol 

6-1-2015 

pH 7,5 

Ledningsevne (mS/m) 110 

Temperatur (◦C) 9,4 

NVOC (mg/l) 2,5 

Ammoniak + Ammonium (mg/l) <0,006 

Jern (mg/l) 0,064 

Mangan (mg/l) <0,005 

Klorid (mg/l) 120 

Fluorid (mg/l) 1,5 

Nitrat (mg/l) 2 

Nitrit (mg/l) <0,005 

Sulfat (mg/l) 42 

Totalt fosforindhold (mg/l) 0,009 

Coliforme bakterier (antal/100 ml) <1 

E. coli (antal/100 ml) <1  

Kimtal ved 37 ◦C (antal/100 ml) 5 

Kimtal ved 22 ◦C (antal/100 ml) 50 

Alle kontrollerne i analyseprogrammet er gennemført siden 2010.  

 

20. januar 2014 blev der konstateret problemer med bakteriologien. Der 

blev målt 200 antal coliforme bakterier (37°C)/100 ml i prøve udtaget på 

vandværket. Der er ikke konstateret problemer ved de efterfølgende analy-

ser. Fluorid ligger omkring grænseværdien, og har gjort det de sidste 15 år. 

Overskridelsen anses som uvæsentlig, men parameteren følges. 

 

Behandlingsanlægget 

Vandværket er beliggende på Hellestedvej 2A, matr.nr. 6m Arnøje By, Hel-

lested. Værket er opført i 1992. Vandet passerer gennem en afblæsningsen-

hed og luft tilsættes fra en kapselblæser, derefter dobbeltfiltreres der gen-

nem to trykfiltre inden vandet løber til en rentvandsbeholder. 

 

Anlægget har en maksimal behandlingskapacitet på ca. 12 m3/t. 

 

Anlægget vurderes at være tilfredsstillende til at opnå god drikkevandskvali-

tet med udgangspunkt i kvaliteten af råvandet. Fluorid ligger lige over 
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grænseværdi. Overskridelsen anses som uvæsentlig, men parameteren føl-

ges. Anlægget kan og ikke i væsentligt omfang fjerne pesticider og beslæg-

tede produkter. 

 

Forureningskilder 

Nærmeste forureningskortlagte ejendom findes ca. 350 m øst for vandvær-

ket. Se bilag 3. 

 

Kommunen vurderer ikke at jordforureningen fra de kortlagte ejendomme 

vil påvirke indvindingen til Arnøje Vandværk.  

 

Øvrige brønde/boringer 

Der er følgende indvindingsboringer/indvindingsanlæg indenfor 1000 m: 

 DGU nr. 218.2124 ca. 900 m mod NV 

 Anlægs ID 122645 ca. 650 m mod NNV 

 DGU nr. 218.358 ca. 950 mod NØ 

 DGU nr. 218.937 ca. 150 mod SØ 

 DGU nr. 218.921 400 m SØ 

 DGU nr. 218.926 ca. 450 m mod SØ 

 

Se bilag 2. 

 

Ud fra de konstaterede hydrogeologiske forhold vurderes mulighederne for 

indvinding fra disse boringer ikke at forringes som følge af fortsat indvinding 

til Arnøje Vandværk.  

 

Beskyttede naturtyper 

Der er registreret følgende naturtyper: 

 Sø ca. 300 m mod SØ 

 Sø ca. 350 m mod S 

 Sø ca. 620 m mod SØ 

 Et antal små søer (10-12 stk.) > 470 m mod nord 

 

Se bilag 3 

 

De beskyttede søer vurderes ikke at have hydraulisk kontakt til bryozo kal-

ken, da kalken er overlejret af > 10 m ler i området. Forøgelse af vandind-

vinding til Arnøje Vandværk vurderes ikke at påvirke de beskyttede naturty-

per i målbart og betydende omfang. 

 

Habitatområder 

Nærmeste habitatområde er Tryggevælde Ådal ca. 3,5 km mod NV. 

 

Ansøgningen er konsekvensvurderet efter habitatbekendtgørelsen6 til ikke at 

påvirke Natura 2000 områder eller medføre beskadigelse/ødelæggelse af 

plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, som fremgår af 

Habitatdirektivets bilag IV.  

 

                                            
6
 BEK nr. 188 af 26. februar 2016 om udpegning og administration af internationale natur-

beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
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VVM 

Det ansøgte projekt er omfattet af § 3 i bekendtgørelse om vurdering af 

visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM)7, idet vandfor-

syningsboringer er medtaget på bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 2c. Der er 

derfor gennemført en screening på baggrund af de kriterier der er nævnt i 

bekendtgørelsens bilag 3. Screeningsskema er vedlagt som tilladelsens Bilag 

4. 

 

Stevns Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at projektet 

ikke har væsentlige påvirkninger på miljøet. Indvinding og drift af anlægget 

forudsætter derfor ikke, at der udarbejdes VVM-vurdering. 

 

Drikkevandsinteresser 

Indvindingen er beliggende indenfor et område der er udpeget med særlig 

drikkevandsinteresse, OSD-område. Disse områder har højeste prioritet i 

forhold til beskyttelse af grundvandsressourcen til drikkevandsformål.  

 

Anvendelsen af grundvandsressourcen skal tage udgangspunkt i følgende 

prioritering: 

 

1. Vand til befolkningens drikkevandsforsyning 

2. Vand til opfyldelse af vandkvalitets- og naturbeskyttelsesformål 

3. Vand til erhvervsformål, markvanding m.v. 

 

Samlet vurdering 

Det vurderes, at indvindingen ikke påvirker andre indvindingsanlæg eller 

påvirker beskyttede naturtyper, fredede områder eller habitatområder i et 

målbart omfang og: 

 

 At vandværkets boring vil kunne yde den tilladte vandmængde, 

 At grundvandets kvalitet fra boringen er egnet til fremstilling af drik-

kevand, 

 At indvindingens påvirkning af omgivelserne ikke vil få nogen afgø-

rende betydning og 

 At behandlingsanlægget vil kunne behandle vandet fra boringerne 

ved simpel vandbehandling som iltning og filtrering i sandfiltre. 

 

På denne baggrund og ud fra en afvejning af de hensyn, der skal varetages 

ved kommunes administration af vandforsyningsloven, vurderer kommunen, 

at der kan gives tilladelse til at indvinde vand på ovennævnte vilkår. 

 

Tilladelsens offentliggørelse 
Tilladelsen og VVM anmeldelsen annonceres den 18. juli 2016 på kommunens 
hjemmeside:  
http://www.stevns.dk/Om-kommunen/HoeringerOffentliggoerelser.aspx 

 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af afgørelsens adres-

sat, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks 

Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet samt af enhver, der må antages at 

have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.  

 

                                            
7 BEK nr. 188 af 26/02/2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på 
miljøet (VVM)  
 

http://www.stevns.dk/Om-kommunen/HoeringerOffentliggoerelser.aspx
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Der kan klages via klageportalen, som der findes link til på forsiden af Natur- 

og Miljøklagenævnets hjemmeside på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på 

borger.dk og virk.dk. Der kan logges på borger.dk eller virk.dk med NEM-ID. 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet af-

gørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Kla-

geportalen. Ved klager, skal der betales et gebyr på kr. 500. Gebyret betales 

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 

der ønskes fritagelse for brug af Klageportalen, skal der sendes en begrundet 

anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndighe-

den videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som 

træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.” 

 

Klagefristen er 4 uger, og eventuel klage skal være indgivet til Klageportalen 

senest 15. august 2016.  

 

Der vil blive givet besked, hvis der indkommer en klage. Modtages ingen 

klage, vil der ligeledes blive givet besked herom ved klagefristens udløb. 

 

Hvis de dele af ovenstående afgørelse, der har hjemmel i Miljøbeskyttelses-

loven ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden seks måneder fra 

afgørelsen er meddelt. 

 

Tilladelsen gælder ikke før klagefristen på 4 uger er udløbet, og da kun, hvis 

der ikke er indgivet klage. 

 

Kopi sendt til: 

 Sundhedsstyrelsen sst@sst.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling stevns@dn.dk 

 Forbrugerrådet fbr@fbr.dk  

 Sportsfiskerforbundet post@sportsfiskerforbundet.dk  

 

 

Bilag: 

1. Oversigtskort 1:50.000 

2. Placering af indvindingen  

3. Habitatområder, beskyttet natur, forurening og fortidsminder 

4. VVM anmeldelse 

  

mailto:midt@sst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:stevns@dn.dk
mailto:fbr@fbr.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
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Bilag 1. Oversigtskort 1:50:000 
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Bilag 2. Placering af vandværk og boring. 1:10.000. 
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Bilag 3. Habitatområder, beskyttet natur, forurening og fortidsminder. 

1:10.000 
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Bilag 4.  Skema til brug for VVM anmeldelse 
 

Basisoplysninger Tekst 

Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tilladelse forøget indvinding fra 10.000 m3 til 15.000 m3 

grundvand fra boring DGU nr. 218.1061 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Arnøje Vandværk a.m.b.a. (Formand: Jørgen Larsen) 

Hellestedvej 2A 

4660 Store Heddinge  

www.arnøje-vandværk.dk 

 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktper-

son 

Gunnar Hansen (Kasserer) 

Nybyvej 5, Nyby 

4653 Karise 

Tlf.: 56501227  

Email: g.hansen@post.opasia.dk 

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav matr.nr. 6m Arnøje By, Hellested 

 

Projektet berører følgende kommune eller kom-

muner 

(omfatter såvel den eller de kommuner, som pro-

jektet er placeret i, som den eller de kommuner, 

hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet) 

Stevns Kommune 

Oversigtskort i målestok 1:50.000 Se bilag 1 

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med 

indtegning af anlægget og projektet (vedlægges 

dog ikke for strækningsanlæg) 

Målestok angives: 1:10.000 

Se bilag 2 

Forholdet til VVM reglerne Ja Nej  

Er projektet opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 

1832 af 16. december 2015 

 
X 

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. 

Angiv punktet på bilag 1: 

Er projektet opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 

1832 af 16. december 2015 
X 

 Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 2c  

Projektets karakteristika Tekst 

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som 

projektet omfatter angives navn og adresse på de 

eller den pågældende ejer, matr. nr og ejerlav 

 

2. Arealanvendelse efter projektets realisering 

Det fremtidige samlede bebyggede areal í m
2
 

Det fremtidige samlede befæstede areal i m
2
 

Projektet omfatter ikke bebyggelse eller befæstelse. 

3. Projektets areal og volumenmæssige udform-

ning 

Er der behov for grundvandssænkning i forbindel-

se med projektet og i givet fald hvor meget i m 

Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m
2
 

Projektets bebyggede areal i m
2
 

Projektets nye befæstede areal i m
2
 

Projektets samlede bygningsmasse i m
3
 

Projektets maksimale bygningshøjde i m 

Oppumpning sænker grundvandsspejlet med op til ca. 1 m inden 

for en radius af 1 m fra boringen. Fra en afstand af 50 m vil 

sænkningen være mindre end 0,5 m ved en transmissivitet på 7,5 

x 10
-4

 m
2
/s. i forhold til nuværende indvindingstilladelse vil den 

estimerede sænkning blive forøget fra ca. 0,26 m til 0,48 m i en 

afstand på 50 m fra boringen.  
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4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden 

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mæng-

de: 

Vand- mængde i anlægsperioden 

Affaldstype og mængder i anlægsperioden 

Spildevand – mængde og type i anlægsperioden 

Håndtering af regnvand i anlægsperioden 

Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå 

Ej relevant – der er tale om en forøgelse af den eksisterede ind-

vinding.  

Projektets karakteristika Tekst 

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind 

og ud samt angivelse af placering og opbevaring 

på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: 

Råstoffer – type og mængde i driftsfasen 

Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen 

Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen 

Vand – mængde i driftsfasen 

Øget indvindingstilladelse fra 10.000 m
3
 til 15.000 m

3
 råvand 

pr. år. 

6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet 

i driftsfasen: 

Farligt affald: 

Andet affald: 

Spildevand til renseanlæg: 

Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, 

hav: 

Håndtering af regnvand: 

Anlægget producerer årligt ca. 40 m
3
 filterskyllevand, som i alt 

væsentligt er af drikkevandskvalitet. Skyllevand ledes efter 6 

timers stilstand i bundfældningstank via markdræn til Kvl. Nr. 

11, Ellebæk.  

 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig 

vandforsyning?  
X 

 

8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af 

standardvilkår?  
X 

Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10 

9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne 

standardvilkår?   

Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, 

der ikke vil kunne overholdes. 

10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af 

BREF-dokumenter?  
X 

Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12. 

11. Vil anlægget kunne overholde de angivne 

BREF-dokumenter?   

Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-

dokumenter, der ikke vil kunne overholdes. 

12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af 

BAT-konklusioner?  
X 

Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 

14. 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 

13. Vil anlægget kunne overholde de angivne 

BAT-konklusioner? 

  Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-

konklusioner, der ikke vil kunne overholdes. 

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljø-

styrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om 

støj? 
 

X 

Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de 

pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. . 

Hvis "nej" gå til pkt. 17. 

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejle-

dende grænseværdier for støj og vibrationer?   

Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og 

begrundelse for overskridelsen 

16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, 

kunne overholde de vejledende grænseværdier for 

støj og vibrationer? 
  

Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og 

begrundelse for overskridelsen 

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejled-

ninger, regler og bekendtgørelser om luftforure-

ning?  
X 

Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de 

pågældende vejledninger, regler eller bekendtgø-

relser. 

Hvis "nej" gå til pkt. 20. 
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18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejle-

dende grænseværdier for luftforurening?   

Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og 

begrundelse for overskridelsen. 

19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de 

vejledende grænseværdier for luftforurening?   

Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og 

begrundelse for overskridelsen. 

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller 

øgede støvgener 

I anlægsperioden? 

I driftsfasen? 

 
X 

Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredel-

se. 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller 

øgede lugtgener 

I anlægsperioden? 

I driftsfasen? 

X 
 

Der kan forekomme lugt af svovlbrinte fra be-

luftning af råvandet 

22. Vil anlægget som følge af projektet have be-

hov for belysning som i aften og nattetimer vil 

kunne oplyse naboarealer og omgivelserne 

I anlægsperioden? 

I driftsfasen? 

 

X 

Hvis "ja" angives og begrundes omfanget. 

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, 

jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for 

større uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. 

december 2006? 

 

X 

 

Projektets placering Ja Nej Tekst 

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens 

generelle formål? 
X 

 Hvis "nej", angiv hvorfor: 

25. Forudsætter projektet dispensation fra gælden-

de bygge- og beskyttelseslinjer? 

 
X 

Hvis "ja" angiv hvilke: 

26. Indebærer projektet behov for at begrænse 

anvendelsen af naboarealer? 

X 
 

Efter MBL § 21b forbud mod offentlig eller er-

hvervsmæssig dyrkning, gødskning 

og sprøjtning inden for en afstand af 25 meter fra 

indvindingsboringerne. Der opretholdes forbud 

mod etablering af nye nedsivningsanlæg til spil-

devand inden for 300 meter fra indvindingsbo-

ringerne. 

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for 

anvendelsen af udlagte råstofområder? 

 
X 

 

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnær-

hedszonen? 

 
X 

 

Projektets placering Ja Nej Tekst 

29. Forudsætter projektet rydning af skov? 

(skov er et bevokset areal med træer, som danner 

eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne slut-

tet skov af højstammede træer, og arealet er større 

end ½ ha og mere end 20 m bredt.) 

 

X 

 

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder 

for realiseringen af en rejst fredningssag? 

 
X 

 

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste 

beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttel-

seslovens § 3. 

  Ca. 300 m, sø.  

32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i 

givet fald hvilke? 

 
X 
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33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste 

fredede område. 

  Ca. 2500 m mod øst i Kongeskoven er en fredet 

stensætning (lokalitetsnr. 050611-35).  

 

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste 

Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebe-

skyttelsesområder og Ramsarområder). 

  Tryggevælde Ådal ca. 3,4 km mod NV og V.  

35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet 

kunne overholde kvalitetskravene for vandområ-

der og krav til udledning af forurenende stoffer til 

vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr. 

1725 af 16. december 2015 samt kvalitetsmålsæt-

ningen i vandplanen? 

X 

  

36. Er projektet placeret i et område med særlige 

drikkevandinteresser? 
X 

 

 

37. Er projektet placeret i et område med registre-

ret jordforurening? 

 
X 

 

Projektets placering Ja Nej Tekst 

38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i 

området, der sammen med det ansøgte må forven-

tes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af 

miljøet (Kumulative forhold)? 

X 

 Der er følgende indvindingsborin-

ger/indvindingsanlæg indenfor 1000 m: 

 DGU nr. 218.2124 ca. 900 m mod NV 

 Anlægs ID 122645 ca. 650 m mod 

NNV 

 DGU nr. 218.358 ca. 950 mod NØ 

 DGU nr. 218.937 ca. 150 mod SØ 

 DGU nr. 218.921 400 m SØ 

 DGU nr. 218.926 ca. 450 m mod SØ 

 

Der er ikke kendskab til øget indvinding fra 

de ovenstående indvindingsanlæg / indvin-

dingsboringer.  

39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne 

berøre nabolande? 

 
X 

 

40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger 

med henblik på at undgå, forebygge eller begræn-

se væsentlige skadelige virkninger for miljøet? 

  Overvågning af grundvandsstanden samt vand-

kvaliteten.  

 
 

 
 
Dato:___________________________ Sagsbehandler: Charlotte Lønborg Frantzen 


