
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FORSLAG 
Fensmark Vandværk - foreløbig tilladelse til vandindvinding og 

etablering af ny indvindingsboring 

Rambøll har på vegne af Fensmark vandværk har den 08.09.2020 fremsendt ansøgning om 

foreløbig indvindingstilladelse og tilladelse til udpumpning af vand. 

 

Udpumpningen vil ske fra en boring der ønskes etableret på matrikel nr. 6K, Kalkerup by, 

Fensmark ved Glasværksvej – tilhørende Søren Christensen, Krags Krog 8, 4684 Holmegaard. 

 

Kommunens afgørelse 

Næstved Kommune giver hermed midlertidig tilladelse til at indvinde grundvand til forsyning af 

Fensmark vandværks forbrugere fra et nyetableret vandværk samt udlede vand til 

regnvandsledning i 2 uger. 

 

Tilladelsen meddeles efter nedenstående vilkår.  

Tilladelsen er givet i henhold til ”Vandforsyningsloven, ”Bekendtgørelse om vandindvinding og 

vandforsyning ” samt ”bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg”. 

 

Tilladelsen er gældende 1 år fra den dato tilladelsen er meddelt. 

 

Skulle der være spørgsmål, er i velkommen til at kontakte mig. 

 

Venlig hilsen 

 

Tommy Skov 

Miljøtekniker 
  

Team Vand og Natur 

 
Næstved Kommune 

5588 5588 

 

www.naestved.dk 

 

 

Dato 

15.10.2020 

 

Sagsnr. 

13.02.01-P19-5-17 
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Sagsbehandler 

Tommy Skov 

+4555886167 

 

http://www.naestved.dk/


Foreløbig tilladelse til vandindvinding 
for Fensmark Vandværk  
 

Tilladelse til etablering af en indvindingsboring 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sags nr.: 13.02.01-P19-5-17 

 

Gyldighedsperiode: 13. oktober 2020 til 13. oktober 2021



 

 
Side 3 af 13 

 
 

Afgørelse 
Næstved Kommune giver Fensmark Vandværk en tilladelse til etablering af 1 ny boring for at sikre 

råvandsforsyningen til Vandværket. 

 

Tilladelsen gives for 1 år på følgende vilkår: 

 
Vilkår 
1. Boringen formål er indvinding af råvand til Fensmark Vandværk. Hvis/når boringen ikke længere 

ønskes anvendt som indvindingsboring skal denne sløjfes efter gældende regler. 
 

2. DGU-nummeret på boringen fremsendes til Næstved Kommune 
 

3. Der skal laves et fredningsbælte på mindst 10 meter fra boringen. Fredningsbæltet skal 
afgrænses med en blivende egnskarakteristisk beplantning. Inden for fredningsbæltet må der 
ikke gødes eller anvendes gifte eller bekæmpelsesmidler. Der må desuden ikke håndteres, 
anbringes eller bruges stoffer på en måde, der kan udsætte boringen – og dermed grundvandet 
– for fare. Udover fredningszonen skal der etableres en beskyttelseszone ud til en diameter på 
25 meter fra boringen, hvor der ikke må dyrkes, gødskes eller anvendes pesticider. 

 

Ved leje af jorden skal der indgås skriftlig aftale om overholdelse af ovennævnte forhold mellem 

vandværket og lodsejer. Aftale vedr. fredningsbælte bør tinglyses, således at denne ligeledes er 

gældende for fremtidige ejere. Om nødvendigt træffes ekspropriationsbeslutning af Næstved 

Kommune. De med tinglysningen forbundne udgifter afholdes af vandværket. Kommunen finder 

dog ikke, at tinglysning skal ske forud for alle rettigheder. 

 

4. Inden for et beskyttelsesområde af 300 meter fra boringen er det ikke tilladt at have eller 
etablere nedsivningsanlæg eller andre indretninger, hvor forurenende stoffer kan sive ned til 
grundvandet. Der må godt ske nedsivning af tagvand inden for beskyttelsesområdet. 

 

Vilkår under etablering og prøvepumpning 
5. Boringen skal, jf. ansøgningen, etableres på matr.nr. 6k, Kalkerup By, Fensmark ved 

Glasværksvej, som kan ses på vedlagte kortbilag.  
 
Borestedets placering skal overholde afstandskravene i Dansk Ingeniørforenings norm for 
almene vandforsyningsanlæg, DS 442. Borestederne må ikke flyttes uden aftale med 
Kommunen. 

 

6. Boring og overbygning skal udføres efter gældende bekendtgørelse. Indberetning af boredata til 
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) skal også ske efter gældende 
bekendtgørelse.  

 

7. Boringen skal kunne pejles og forsynes med vandmåler, som renses og justeres efter behov 
dog mindst hvert 5. år. 

 

8. Boringen skal forsynes med en hane til prøvetagning af vand. Hanen skal være af en type, som 
ikke indeholder smøre- eller silikonefedt, for ikke at forurene vandet. Hanen skal placeres, så 
det er muligt at udtage prøver, dvs. med en fri afstand på mindst 50 cm under denne. 
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9. Prøvepumpning skal udføres som beskrevet i den medfølgende "Vejledning for 
prøvepumpning". Prøvepumpningen består af 3 faser; renpumpning, trinvis prøvepumpning og 
prøvepumpning over længere tid. Trinvis prøvepumpning udføres med mindst 3 trin af 60 
minutters varighed, og prøvepumpningen over længere tid foretages i mindst 7 døgn. Ved 
Prøvepumpningen må grundvandet ikke sænkes til under kalkoverfladen eller top af et eventuelt 
sandmagasin i direkte hydraulisk kontakt med kalken. 

 

Udledning af vand ved ren- og prøvepumpning må ikke medføre forurening af recipient. Hvis der 

konstateres et uacceptabelt indhold af okker, kridtslam eller andre stoffer, eller hvis der i øvrigt 

konstateres tegn på forgiftning af dyre- eller planteliv, skal udledning straks ophøre. Fortsat 

udledning kan kun ske, hvis det sikres, at de forurenende stoffer fjernes ved f.eks. udfældning 

og/eller beluftning. 

 
10. Råvandsprøverne skal udtages og udføres af et akkrediteret laboratorium. Råvandet analyseres 

i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg. 
 

11. Senest 2 døgn efter etablering af filter, skal der udtages en prøve af det iltede og filtrerede 
vand, hvor der skal foretages en ”straksanalyse” for indhold af arsen og jern. Resultatet skal 
sendes til Næstved Kommune til vurdering. 

 
  

Vilkår under drift og indberetning 
 

12. Boringens vandspejl skal efterfølgende kunne pejles 1 gang i kvartalet. Pejlingerne skal 
foretages i ro og drift inden pejlingen i ro skal pumpen være standset i mindst 4 timer. 
Resultaterne af pejlingerne skal indberettes til Næstved Kommune. 

 

Pejleresultater og oppumpede vandmængder skal indsendes til kommunen en gang om året.  

 

13. Boringen må ikke anvendes til råvandsforsyning før kommunen har givet en endelig 
indvindingstilladelse. Vandværket skal forinden fremsende følgende 

1. Borejournal på den nye boring 
2. Data fra prøvepumpningen, herunder beregning af boringens T-værdi 
3. Resultater fra den nye borings råvandsanalyse, svarende en boringskontrol inklusiv 

pesticider og deres nedbrydningsprodukter 
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Generelle oplysninger 

 

Lovgrundlag 
Tilladelse og vilkår er givet efter: 

- Vandforsyningslovens §20 og §21 

- Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land 

- Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 

- Miljøbeskyttelsesloven 

 

Erstatningsregler 
Hvis vandværkets indvinding af vand volder skade i bestående forhold, er vandværket 

erstatningspligtig efter reglerne i vandforsyningslovens §23. Det betyder, at vandværkets indvinding 

ikke må sænke grundvandet, så områdets øvrige indvindinger får problemer med at indvinde vand, 

eller med at kvaliteten af vandet forringes væsentligt. Andre indvindere kan i det tilfælde kræve 

erstatning. Hvis der opstår uenighed om erstatningen, afgøres spørgsmålet af en 

taksationsmyndighed. Det er den der søger erstatning som skal indbringe sagen for 

taksationsmyndigheden. 

 

Desuden må vandværkets indvinding ikke i væsentligt omfang sænke vandføringen i vandløb eller 

vandstanden i søer og moser, herunder vådområder omfattet af §3 i naturbeskyttelsesloven. Hvis det 

sker, vil vandværket blive pålagt at medvirke til at forbedre sommervandføringen eller -vandstanden 

efter nærmere retningslinjer fra Kommunalbestyrelsen. 

 

 

Baggrund for tilladelse 

Fensmark Vandværk er flyttet fra de to ældre vandværker på hhv. Elmevej og Holmegårdsvej til et 

nybygget vandværk på Glasværksvej 2C, Fensmark (se Figur 1).  

    

Fensmark Vandværk (Elmevej) har de to aktive indvindingsboringer DGU-nr. 216.346 og 216.397, 

som ligger i byområdet nordvest for det nye vandværk. Fensmark Vandværk (Holmegaardsvej) har de 

to aktive, velydende indvindingsboringer DGU-nr. 216.557 og 216.629, som ligger på åbne marker 

sydøst for det nye vandværk, samt en indvindingsboring DGU-nr. 216.63B beliggende i byområdet 

nordvest for det nye vandværk.  

  

I forbindelse med flytningen ønsker vandværket at etablere en ny indvindingsboring på matrikel 6k, 

Kalkerup By, Fensmark - nær det nye vandværk. Håbet er, at en ny velydende boring vil kunne dække 

indvindingsbehovet sammen med de to eksisterende og velydende boringer; DGU-nr. 216.557 og 

216.629.  

  

Den nye boring skal indgå i Fensmark Vandværks produktion af drikkevand. Forhåbningen er, at 

boringen kan yde ca. 30 m3/time og vil kunne levere ca. en tredjedel af vandværkets samlede, 

gældende indvindingstilladelse på 230.000 m3/år eller i særlige tilfælde (ved problemer med øvrige 

indvindingsboringer) op mod halvdelen af vandværkets indvindingstilladelse. Vandværkets samlede, 

gældende tilladelse er som nævnt på i alt 230.000 m3/år, og aktuel indvinding i  

2017 var for Elmevej og Holmegaardsvej hhv. 70.200 m3 og 157.016 m3, i alt 227.216 m3.   
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Figur 1 Fensmark Vandværks indvindingsboringer (blå cirkel) og placering af det 

nye vandværk og den nye indvindingsboring.  

 

 

Placering af boringen  

Fensmark Vandværk ønsker at placere den nye indvindingsboring på matrikel nr. 6k, Kalkerup By, 

Fensmark. Matriklen ejes af Søren Christensen, Krags Krog 8, 4684 Holmegaard. 

  

Området for placeringen af boringen ses på Figur 2. Der er adgangsvej via Glasværksvej.  

  
Figur 2 Kort med område for placering af indvindingsboring (blå cirkel). De røde 

afgrænsninger viser matrikler.  
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Figur 1 Kort med område for placering af indvindingsboring. Kortet viser endvidere 

placering af adgangsvej, råvandsledning og strøm- og styrekabler samt placering af 

10 m zone og 25 m zone. 

 

Grundvandsforhold, indvindingsoplande og naboindvindinger  

Den nye indvindingsboring ønskes udført i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).  

  

I de to eksisterende, velydende boringer (DGU-nr. 216.557 og 216.629) indvindes der fra 

kalkmagasinet og fra et sandmagasin, der ligger direkte ovenpå kalken. Der er ca. 40-45 m 

beskyttende lerdække over grundvandsmagasinerne i de to boringer. Tilsvarende forhold kan 

forventes for den nye boring. Dog er tilstedeværelse og tykkelse af sand ovenpå kalkmagasinet 

usikker.  

  

Magasinet i området er spændt. I DGU nr. 216.557 og 216.629 ligger magasinets trykniveau mere end 

20 m højere end magasinets overgrænse.   

  

I området er der også indvinding til Herlufmagle, Vridsløse og Holme-Olstrup Vandværk.  

De tilhørende indvindingsoplandene overlapper med de eksisterende indvindingsoplande til Fensmark 

Vandværk, vist i Figur 3. Indvindingsoplandene til Holme-Olstrup Vandværk og Vridsløse overlapper 

med det eksisterende indvindingsopland til Fensmark Vandværk (Holmegårdsvej), men 

indvindingsoplandene til Herlufmagle Vandværk og Vridsløse Vandværk (meget lille overlap) 

overlapper med det eksisterende indvindingsoplande til Fensmark Vandværk (Elmevej).   
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Figur 4 Indvindingsoplande til Fensmark Vandværk og nærliggende vandværker.  

  

Rambøll har beregnet og optegnet et nyt, fremtidigt indvindingsopland for Fensmark Vandværk ud fra 

den forudsætning, at vandværket fremover indvinder fra de to eksisterende indvindingsboringer DGU 

nr. 216.557 og 216.629 samt den nye indvindingsboring på Matrikel 6k, Kalkerup by ved Glasværksvej 

, og at indvindingen fordeles ligeligt mellem de tre boringer. Beregningen er udført med Miljøstyrelsens 

grundvandsmodel for Næstved Kortlægningsområde, hvilket er den sammen model, der er anvendt 

ved beregningen af de eksisterende indvindingsoplande. Beregningerne er ligeledes udført med den 

samme metodik, som de eksisterende indvindingsoplande, dvs. med brug af 200 års transportafstand 

frem til indvindingsboringerne og tilføjelse af en 100 m bufferzone omkring det ”rå” 

beregnede opland. Det nyoptegnede opland er således fuldt sammenligneligt med Miljøstyrelsens 

administrative indvindingsoplande.  

  

Det nyoptegnede, kommende indvindingsoplande er vist i Figur 5 sammen med de eksisterende 

indvindingsoplande. Som det ses af figuren, er det kommende indvindingsopland lidt mindre end de to 

eksisterende indvindingsoplande til Fensmark Vandværk. Dette skyldes, at grundvandsmagasinet 

forventes at være lidt bedre ved den nye boring end ved de gamle boringer inde i byområdet, samt 

eventuelt at grundvandsdannelse er lidt større i åbent land end i byområderne, hvor befæstede arealer 

nedsættergrundvandsdannelsen.   
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Figur 2 Beregnet kommende indvindingsopland for Fensmark Vandværk sammen med vandværkets 

eksisterende indvindingsoplande og indvindingsoplande for nærliggende vandværker. Indvindingsoplandet 

er beregnet med en boringsplacering ca. 200 m nordvest for den nu planlagte placering (fiktivt DGU nr. 

216.XXX).  

  

Hvis indvindingsoplandet var blevet beregnet med den nu planlagte boringsplacering, ville den 

nordlige del af oplandet blive flyttet ca. 200 m mod sydøst, mens den sydlige del af oplandet ikke ville 

blive ændret, da denne del af oplandet er bestemt af de to eksisterende indvindingsboringer DGU nr. 

216.557 og DGU nr. 216.629. 

 

Overlappet mellem det fremtidige indvindingsopland og nabovandværkers indvindingsoplande er 

enten mindre end eller identisk med overlappet af indvindingsoplande ved de nuværende 

indvindingsforhold. Med den nu planlagte boringsplacering vil overlappet blive endnu mindre. Det 

vurderes derfor, at nabovandværkerne ikke vil blive påvirket negativt af de planlagte ændringer på 

Fensmark Vandværk med etablering af ny indvindingsboring til erstatning for gamle boringer i 

Fensmark by. 
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Grundvandskvalitet  
Grundvandskvaliteten i kalkmagasinet er generelt god, da magasinet er velbeskyttet mod påvirkning 

fra terræn på grund af det tykke lerlag. Der er ikke påvist nitrat eller pesticider i kalkmagasinet i 

området.  

Indholdet af sulfat og af klorid er lavt.  

  

Det vurderes, at etablering af den nye indvindingsboring ikke vil påvirke grundvandskvaliteten i 

magasinet negativt, da der ikke er risiko for at skabe frie magasinforhold ved indvindingen, og da det 

vurderes, at saltvandsgrænsen ligger dybt i området.  

  

Koncentrationen af naturligt forekommende arsen er høj. I seneste analyse fra Fensmark Vandværks 

indvindingsboringer er der påvist arsen mellem 18 og 27 µg/l.  

  

Arsen i råvandet kan fjernes ved iltning og filtrering, hvis der er tilstrækkelig høj koncentration af jern i 

vandet. I seneste analyse fra indvindingsboringerne til Fensmark Vandværk er der mellem 0,25 og 1,9 

mg/l jern i råvandet.  

Da koncentrationen af jern ikke er tilstrækkelig høj til at fjerne arsen med simpel vandbehandling, så 

pågår der udvidet vandbehandling med tilsætning af jernklorid på de nuværende vandværker. 

Koncentrationen af arsen i rentvandet overholder derfor kvalitetskriteriet for drikkevand (5 µg/l). Der vil 

formentlig også fra den nye boring skulle fortages udvidet vandbehandling på det nye vandværk med 

henblik på fortsat at overholde kvalitetskriteriet for drikkevand.  

 

Bortledning af vand fra prøvepumpningen 

Der er indgået aftale med NK-forsyning om bortledning af vand fra prøvepumpningen til en 

regnvandsledning, som leder vandet ud i Svenskegrøften. På grund af det høje arsen indhold i 

råvandet, stiller Næstved Kommune et vilkår om udførelse af en jern og arsen-analyse af vandet fra 

prøvepumpningen efter filtrering, med henblik på at vurdere eksponeringen af dyrelivet i 

Svenskegrøften. 

 

Beskyttet natur  

I Figur 6 er vist de beskyttede naturtyper i området. Ca. 1.500 m nord for projektområdet ligger det 

beskyttede naturområde Holmegaard Mose. Indenfor en radius af ca. 1000 m fra det nye vandværk, 

ligger der desuden flere små søer og to mindre moseområder.  

  

Det vurderes, at de beskyttede naturtyper ved Holmegaard Mose ikke vil blive påvirket af den nye 

indvindingsboring, da der er tale om flytning af en eksisterende indvinding fra Elmevej til Glasværksvej 

(ca. 1.200 m mod øst). Afstanden fra den nye indvindingsboring til Holmegaard Mose er stort set 

uændret i forhold til afstanden fra de gamle indvindingsboringer. Desuden ligger Holmegård Mose 

uden for det beregnede, kommende indvindingsopland, og der er mere end 45 meter ler mellem 

kalkmagasinet og terræn i området ved det kommende vandværk på Glasværksvej. Tykkelsen af 

lerlaget over kalkmagasinet falder fra 45 meter ler ved Glasværksvej til 25-30 meter ler mod nord ved 

Holmegaard Mose, men også denne lertykkelse vurderes effektivt at sikre, at eventuelle små 

påvirkninger af kalkmagasinet ikke vil medføre påvirkning af det terrænnære vandspejl eller af mosen.  

  

På grund af tykkelsen af lerlaget mellem terræn og kalk vurderes det ligeledes, at der er begrænset 

eller ingen hydrologisk kontakt mellem kalkmagasinet og vandstanden i de små våde naturtyper inden 

for det kommende indvindingsopland for Fensmark Vandværk. Det betyder, at det vurderes, at 

indvinding i kalken fra den nye indvindingsboring ikke vil påvirke vandstanden i de beskyttede 

naturtyper.  



 

 
Side 11 af 13 

 
 

 

Figur 3 Beskyttede naturtyper. Blå skravering: Sø. Rød skravering: Mose. Grøn skravering: Eng. Lyseblå stiplet 

linje: Beskyttede vandløb. Den planlagte boringsplacering er vist med en rød cirkelsignatur. 

 

Kortlagte forureningslokaliteter  

Ved siden af det nye vandværk ligger der en transformerstation, som er udgået før kortlægningen af 

forurenede lokaliteter.  

  

Indenfor en radius af ca. 1000 m til den planlagte indvindingsboring, er der syv V1 kortlagte 

forureningslokaliteter og otte V2 kortlagte forureningslokaliteter. De kortlagte forurenede lokaliteter 

ligger i forbindelse med Fensmark By og Holmegaard (Figur 7).  
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 Figur 4 V1- og V2 kortlagte forureningslokaliteter. Blå: V1 lokaliteter. Rød: V2 lokaliteter. Den planlagte 

boringsplacering er vist med en blå cirkelsignatur. 

 

  

Branchen på den forurenede V2 lokalitet, som ligger nærmest det nye vandværk, er ”genbrug af 

affaldsprodukter”. Branchen har været i drift siden 1995, og der er påvist tungmetaller i jorden på 

lokaliteten. Da tungmetaller generelt har en begrænset mobilitet, og da der mere end 45 m ler mellem 

terræn og kalkmagasinet, forventes den nye indvinding ikke at udgøre en risiko for den planlagte 

indvinding.  

  

De øvrige V2 kortlagte lokaliteter er relateret til brancherne; vognmandsvirksomhed, parkering og 

garageanlæg, autoreparationsværksted og servicestation. Der er påvist ”olie-benzin”, C5-C10 og C25-

C35 kulbrinte fraktion og MTBE i jorden på fire lokaliteter.  

  

På lokaliteterne 370-20313 (autoværksted) og 357-02016 (Fensmark Godstransport) er der desuden 

påvist hhv. MTBE og ”olie-benzin” i grundvandet.  

  

Lokaliteten 370-20313 ligger ca. 100 m nordvest for den nye indvindingsboring og lokaliteten 

35702016 ligger ca. 1.170 m sydvest for boringen. Det forventes, at der i begge tilfælde er tale om 

fund i et terrænnært grundvandsmagasin, og at den store tykkelse af lerlaget mellem kalkmagasinet 

og terræn vil sikre, at forureningsudbredelsen i det terrænnære grundvand ikke vil bevæge sig ned i 

kalkmagasinet i forbindelse med indvinding fra den nye boring.  
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På de resterende V2 kortlagte lokaliteter er der påvist tungmetaller i jorden, som ikke vurderes at blive 

påvirket i forbindelse med en ny indvindingsboring.  

  

De kortlagte V1-lokaliteter er relateret til brancherne vognmandsvirksomhed, 

autoreparationsværksted, servicestation, smedning og erhvervsejendom (Holmegaard Gods). Der er 

ikke udført konkrete forureningsundersøgelser på V1 lokaliteter.  

   

Som med V2 lokaliteterne, vurderes indvinding fra den nye boring ikke at påvirke udbredelsen af 

potentielle forureninger på V1 lokaliteterne, på grund af tykkelsen af lerlaget mellem terræn og 

kalkmagasinet.  

 
Vurdering 
Næstved Kommune, Team Vand og Natur har vurderet, at denne nye indvinding ikke vil påvirke 
eksisterende indvindinger samt områdets naturområder, idet indvindingens mængde forbliver den 
samme, men blot flyttes. 
 
Det antages at den naturlige vandkvalitet ikke vil give vandværket behandlingsmæssige problemer. I 

givet fald bør sådanne problemer kunne løses ved mindre justeringer af vandværksdriften. 

 

En endelig tilladelse til indvinding af grundvand kan kun forventes meddelt, hvis det anses for 

forsvarligt efter de yderligere oplysninger, som vil fremkomme under den videre behandling af sagen 

 

Ansøgning om endelig indvindingstilladelse 
Boringen må ikke anvendes til vandforsyningsboring før Næstved Kommune har givet en endelig 
indvindingstilladelse til boringen. Dette kan ført ske når Kommunen har vurderet det materiale som 
fremkommer i forbindelse med etableringen af boringen, 
 
Tilsyn 
Næstved Kommune fører tilsyn med indretning og driften af vandforsyningsanlægget, samt med de 
indvundne vandmængder. 
 
 
 
Tommy Skov 
Grundvandsmedarbejder 
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1. Kortbilag 

2. Prøvepumpningsvejledning 

3. Ansøgningsskema til endelig indvindingstilladelse 

 


