Glennie Olsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Simon Aare <aare.simon@gmail.com>
24. juli 2019 10:04
Glennie Olsen; Drikkevand
Re: Høring: Udkast til midlertidig tilladelse til ændring af indvindingsfordeling fra
Værebro Vandværks 3 boringer

Hej Glennie,
Jyllingehøj Vv har følgende kommentarer til ansøgningen:
1. Vi undre os over at Værebro Vv ikke tager kontakt til Jyllingehøj Vv direkte vedr. denne sag, men
vælger at kommunikere indirekte gennem ansøgningen/Kommunen.
2. Værebro Vv har en nødforsyningsforbindelse til Jyllinge Vv. Denne er teknisk set etableret på en
måde så den allerede er forberedt til at kunne fortynde vand direkte i rentvandstanken. Denne
løsning bør søges anvendt før der søges om yderligere indvinding.
3. Vi ser inden grund til at ændre i fordelingen af indvindingstilladelse, da de to andre boringer der
er forurenede, kun LIGE overskrider drikkevandskiriterene, og den nuværende tilladelse rigeligt
rækker til fortynding til under grænseværdierne.
4. I den oprindelige indvindingstilladelse står der at der højst må indvindes 20 m3/time fra boring
DGU nr. 199.1753. Dette ændres der vel ikke på?
5. Der er nævnt en rapport fra COWI fra april 2019. Denne ønskes tilsendt (evt. vedhæftet som
bilag), ASAP, med fornyet høringsfrist til følge, så vi har mulighed for at studere detaljerne heri.
6. Den evt. øgede indvinding vil føre til yderligere sænkning af grundvandsspejlet. Dette kan vi ikke
tillade, da vi i forvejen ligger tæt på kotegrænsen.
7. Ved en evt. tilladelse vil vi kræve en prøveperiode på f.eks. en. mrd. hvor vandstanden i
Jyllingehøj Vvs boringer og Værebro Vvs boring logges sammen med indvindingsflow ud af
Værebro Vvs boring for at konstatere den reelle påvirkning.
8. Selvom sænkningstrakten ikke ventes at udbredes til servicestationen på Rådalsvej 81, hvor der er
konstateret forurening, vil en øget indvinding alt andet lige skulle trækkes et sted fra herunder i
retning fra Rådalsvej. Dette syntes vi er stærk bekymrende.
9. Ansøgningsskemaet er ikke fuldstændig udfyldt. Hvorfor?
Af ovennævnte grunde kan Jyllingehøj Vv derfor ikke støtte op om det ansøgte.

Venlig hilsen
Jyllingenhøj Vv
v/ Simon Aare

Den ons. 3. jul. 2019 kl. 17.00 skrev Glennie Olsen <glennieo@roskilde.dk>:
Til Jyllingehøj Vandværk, NordmarkenVand samt Styrelsen for Patientsikkerhed
Værebro Vandværk har ansøgt om en midlertidig tilladelse til at ændre fordelingen af indvindingen på
deres 3 boringer. Dette begrundes med at der i 2 af vandværkets boringer er påvist pesticider, mens der i
den nyeste boring 199.1753 ikke er påvist pesticider. Værebro Vandværk ønsker således i en midlertidig
periode at øge indvindingen fra boring 199.1753, mens indvindingen tilsvarende reduceres fra boring
199.1290, således at vandværket kan levere vand med så lavt et indhold af pesticider som muligt, både til
egne forbrugere men også til NordmarkenVand, som Værebro Vandværk delvist nødforsyner på
nuværende tidspunkt.
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Den samlede indvinding fra de 3 boringer vil fortsat være 140.000 m3/år.
Roskilde Kommune har vurderet, at ændringen ikke udgør en væsentlig påvirkning ift. nærliggende
vandforsyninger, punktkildeforureninger eller natur i øvrigt. På den baggrund har vi udarbejdet et udkast til
tilladelse. Tilladelsens varighed er sat til 2 år, med mulighed for at tilbagekalde denne, hvis der i
mellemtiden findes en anden løsning.
Hvis I har bemærkninger til udkastet, så bedes I sende dem til mig senest d. 24. juli 2019.
Hvis I har spørgsmål i øvrigt til udkastet, så er I naturligvis velkomne til at kontakte mig.
Venlig hilsen

Glennie Olsen
Miljømedarbejder
Miljø
Roskilde Kommune

Dir.

+45 46 31 35 86
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Bilag 2: Hvidbog for indkomne høringssvar

26. juli 2019

Jyllingehøj Vandværk har d. 24. juli 2019 fremsendt høringssvar til det fremsendte udkast af 3. juli 2019. Nedenfor
følger forvaltningens svar (i kursiv) til de indkomne bemærkninger (fremhævet med fed skrift).
1. Vi undre os over at Værebro Vv ikke tager kontakt til Jyllingehøj Vv direkte vedr. denne sag, men vælger
at kommunikere indirekte gennem ansøgningen/Kommunen.
Vi opfordrer til at vandværkerne samarbejder og har en tæt dialog med hinanden. Værebro Vandværk har ansøgt
Roskilde Kommune om tilladelse til at foretage en ændring i indvindingsfordelingen, idet det afviger fra det der tidligere er tilladt i deres vandindvindingstilladelse. Idet Jyllingehøj Vandværk indvinder grundvand i området og dermed har en interesse, har Roskilde Kommune inddraget jer i en partshøring af sagen.
2. Værebro Vv har en nødforsyningsforbindelse til Jyllinge Vv. Denne er teknisk set etableret på en måde
så den allerede er forberedt til at kunne fortynde vand direkte i rentvandstanken. Denne løsning bør søges
anvendt før der søges om yderligere indvinding.
Værebro Vandværk har ansøgt om en midlertidig ændring af indvindingsfordelingen fra vandværkets 3 boringer.
Den samlede indvinding øges ikke.
3. Vi ser inden grund til at ændre i fordelingen af indvindingstilladelse, da de to andre boringer der er forurenede, kun LIGE overskrider drikkevandskiriterene, og den nuværende tilladelse rigeligt rækker til fortynding til under grænseværdierne.
Værebro Vandværk har ansøgt om den midlertidige ændring af indvindingsfordelingen, fordi de ønsker at levere
vand til deres forbrugere med så lille et indhold af pesticider som muligt.
4. I den oprindelige indvindingstilladelse står der at der højst må indvindes 20 m3/time fra boring DGU nr.
199.1753. Dette ændres der vel ikke på?
Værebro Vandværk har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at de ikke ønsker at indvinde mere end de allerede
tilladte max 20 m3/t. I stedet vil de indvinde over længere tid. Vilkåret i Værebro vandværks tilladelse om at der max
må indvindes 20 m3/t fra boring DGU nr. 199.1753 fastholdes og ændres altså ikke.
5. Der er nævnt en rapport fra COWI fra april 2019. Denne ønskes tilsendt (evt. vedhæftet som bilag), ASAP,
med fornyet høringsfrist til følge, så vi har mulighed for at studere detaljerne heri.
Forvaltningen fremsendte rapporten til Jyllingehøj Vandværk lige efter at bemærkningerne var modtaget. Forvaltningen gav Jyllingehøj Vandværk en mindre fristforlængelse af høringsperioden indtil d. 26. juli 2019 kl. 10. Forvaltningen har ikke modtaget yderligere bemærkninger fra Jyllingehøj Vandværk i denne periode.
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6. Den evt. øgede indvinding vil føre til yderligere sænkning af grundvandsspejlet. Dette kan vi ikke tillade,
da vi i forvejen ligger tæt på kotegrænsen.
Jyllingehøj Vandværk har indberette pejleresultater for 2015-2017 der viser en vandstand omkring 21,75 meter under terræn, når boringerne er i drift. Dette svarer til ca. kote +3,25. Jyllingehøj Vandværk har i indvindingstilladelsen
vilkår om, at indvindingen ikke må sænkes til under kote +1. Ud fra de risikovurderinger, der er foretaget i forbindelse med Værebro Vandværks ansøgning, vurderer Roskilde Kommune ikke at der er risiko for, at den ændrede
indvindingsfordeling vil påvirke Jyllingehøj Vandværks indvinding væsentlig, og særligt ikke i en sådan grad, at Jyllingehøj Vandværk ikke kan leve op til vilkårene i deres indvindingstilladelse.
7. Ved en evt. tilladelse vil vi kræve en prøveperiode på f.eks. en. mrd. hvor vandstanden i Jyllingehøj Vvs
boringer og Værebro Vvs boring logges sammen med indvindingsflow ud af Værebro Vvs boring for at
konstatere den reelle påvirkning.
Roskilde Kommune vil ikke stille dette som et vilkår, idet vi vurderer at resultaterne af prøvepumpningen fra dengang boring 199.1753 blev etableret er repræsentativ, og ændringen desuden kun er midlertidig i maksimalt 2 år.
Såfremt Værebro Vandværk senere hen ønsker at denne fordeling skal være permanent, vil vi bede Værebro
Vandværk om yderligere redegørelser for påvirkningen. Vi opfordrer dog Jyllingehøj Vandværk til at gå i dialog med
Værebro Vandværk omkring ønsket.
8. Selvom sænkningstrakten ikke ventes at udbredes til servicestationen på Rådalsvej 81, hvor der er konstateret forurening, vil en øget indvinding alt andet lige skulle trækkes et sted fra herunder i retning fra
Rådalsvej. Dette syntes vi er stærk bekymrende.
Roskilde Kommune vurderer ikke at en midlertidig ændring af indvindingsfordelingen på max 2 år vil medføre en
væsentlig ændret påvirkning. Såfremt Værebro Vandværk efterfølgende ønsker at den ændrede indvindingsfordeling skal være permanent, vil Roskilde Kommune bede Værebro Vandværk om at fremkomme med yderligere redegørelser for påvirkningen.
9. Ansøgningsskemaet er ikke fuldstændig udfyldt. Hvorfor?
Der menes det vedlagte VVM-screeningsskema, så er det ikke alle spørgsmål, som skal udfyldes. Hvis der svares
nej til en række spørgsmål, så er det i skemaet angivet, at man kan springe de næste par spørgsmål over. Hvis
man fx har svaret nej i spørgsmål 17, så er det angivet, at man ikke skal svare på spørgsmål 18 og 19.

