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Sagsnr 13.02.01-G01-108-18

Jesper B. Lauritsen
Sverkilstrupvejen 56
3390 Hundested

af indvinding af grundvand til vanding af dyr, fyldning af
af stald, malke- og

og til

Kommune meddeler tilladelse efter vandforsyningslovens 20 til
at indvinde
15.500 m3 grundvand fra boring DGU nr. 186.406, beliggende
Sverkilstrupvejen 56, 3390
Hundested (matrikel nr. 10a, Torup By, Torup).
Boringen er etableret i 1966 og har lige siden
og til
af stald, malke- og
om
om

indhold,
om

anvendt til vanding af dyr, fyldning af
Aktiviteten
fortsat.

blev indsendt i juni 2018 og der var
og anvendelsen af vandet.
kan

jf.

en dialog

20 i vandforsyningsloven,

Den eksisterende boring og
hvori DGU 186.406 findes, skal indrettes
at
der ikke er risiko for
og nedsivning af overfladevand. Renoveringen skal
inden 1. august 2019.
Den indvundne
kun anvendes til vanding af dyr, fyldning af
og til
af stald, malke- og
Omkring boringen etableres en fredningszone
10 m., hvor der ikke
anvendes ukrudtsmidler, fyldes
eller
anden
anbringes eller bruges
stoffer
en
der er risiko for forurening af grundvandet.
Boringen forsynes med
Der
maksimalt oppumpes 15.500 m3
Den
oppumpede
indberettes til
Kommune inden 1.
februar det
Der
maksimalt oppumpes 10 m3 pr. time
Tilladelsen er
at retten til at indvinde vand
31.
december 2030.
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Indvindingen

ikke have en negativ
de
f.eks. deres ydeevne og vandkemi.

om kontrol
Indvindingen
indstilles, hvis grundvandspotentialet
til under kote 0 DNN.
En gang
udtages
til kontrol, jf. bilag 3 i
om vandkvalitet
og tilsyn med
(Bek.nr. 975 af 27.06.2018).
Da vandet bl.a. bruges til
hos en
lempeligere regler end til
Den ansvarlige for
er
forpligtiget til, at udarbejde et kontrolprogram, der opfylder kravene til vandkvalitet hos
en

Tilsyn
Kommune er tilsynsmyndighed, dog ikke
-

er myndighed og

to
med vandkvalitet til

Landbrugsstyrelsen er myndighed og
og vanding af dyr.

med vandkvalitet til foderblanding

Begrundelse for
Kommune modtog i juni 2018
om indvindingstilladelse af eksisterende
indvinding
boring DGU nr. 186.406, beliggende
stuehus
ejendommen
Sverkilstrupvejen 56, matr. nr. 10a, Torup By, Torup.
var udarbejdet af Majbritt Christensen, Agrovi
Den
indvinding har
etableringen i 1966 til de samme
fyldning af
og til

ejeren, Jesper B. Lauridsen,
i brug siden
som der nu
om. Det vil sige til vanding af dyr,
i stald, malke- og

Kommune har ikke viden om tidligere tilladelser og Jesper B. Lauridsen har ej heller
kunne vise en tilladelse. Men kommune kan se, af tidligere
at det har
oplyst, at vandingen af dyr skete fra egen boring.
I 2018 foreligger der 3 vandanalyser, hvor kun den seneste, udtaget 14. juni 2018, opfylder
kvalitetskravene i bilag 3 i
om vandkvalitet. De to tidligere
viser
af kimtal
og enkelt coliforme bakterier. De
vandkemiske parametre viser,
at vandet ikke er egnet til
uden vandbehandling.
Analyserne tyder
at boringen kan
af overfladevand og der er derfor stillet
specifikt
om, at boringen og
skal sikres mod
og nedsivende
overfladevand.
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De hydrauliske forhold er blevet beskrevet og vurderet i rapporten
Kommune,
Konsulent bistand til indvindingstilladelser, udarbejdet af
den 5. september 2018.
Rapporten omhandler indvindingen af denne aktuelle boring (DGU 186.406), samt 2
boringer (DGU nr. 186.599 og 186.487), med en samlet indvinding
ca. 55.000
m3, vand. Rapporten peger
at den
sker ved boringerne 186.406 og
186.599, der begge ligger
ejendomme Sverkilstrupvejen 56. Her
grundvandspotentialet op til 0,5 m. Ved
Vandforsynings boringer i
viser simuleringen, at potentialet
0,1- 0,15 m.
Samlet set vurdere
potentialet ikke
af det

Med bl.a. baggrund i
indvinding, har

at
i kalken ikke har
til under kote 0 DNN.
grundvand og derved
naturtyper, vurdere
ligeledes at

betydning,

blot

af
minimal.

rapport og da der er tale om en
af en
Kommune vurderet, at der ikke er behov for en VVM-screening.

Klagevejledning
Tilladelsen til vandindvinding kan
jf. vandforsyningslovens 75.
adressat og enhver, der
antages at have individuel,
interesse i sagens udfald, samt Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks
Sportsfiskerforbund og

kan

Klagefristen
4 uger efter, at
en
eller helligdag,
Tilladelsen
udnyttes,
klagefristen er

er meddelt dvs. 9. april 2019. Hvis klagefristen
klagefristen til den
hverdag.

Hvis du
at klage over denne
Klagen skal indgives inden 9. april 2019.

kan du klage til

og

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger
klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet,
den er
for
Kommune
via klageportalen.
du klager, skal du betale et gebyr
900 kr. for borgere og 1.800 kr. for
virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk
til
Kommune. Hvis
Kommune fastholder
sender
Kommune klagen videre til behandling i
via klageportalen. Du
besked om videre sendelsen.
og
afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen,
medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du
at blive fritaget for at
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bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til
Kommune.
Kommune videresender din anmodning til
som herefter beslutter om, du kan fritages.

Denne
sendt til

vil blive offentliggjort
organisationer.

Kommunes hjemmeside og er desuden

Venlig hilsen
Morten Timmermann
Direkte 29392977
Motim@halsnaes.dk

sendt i kopi til:
-

Sundhedsstyrelsen, hvs@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk, halsnaes@dn.dk
Danmarks Sportsfiskeriforbund, mail@firskeriforening.dk
fbr@fbr.dk
Vandforsyning, huvand@huvand.dk
mac@agrovi.dk

