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Tilladelse til midlertidig bortledning af grundvand i forbindelse med 

udgravning til nyt tracé for vandforsyningsledninger ved det kommende 

vandværk ved Gevninge 
 

Lejre Kommune meddeler hermed tilladelse til at udføre 13 stk. pumpeboringer samt 

tilladelse til bortledning af 103.750 m3 grundvand efter vandforsyningslovens § 26, stk. 1 

(LBK 1450 af 05/10-2020). 

 

HOFOR har d. 22. januar 2021 fremsendt ansøgning til Lejre Kommune, Natur & Miljø om 

tilladelse til at udføre 22 stk. A-boringer (13 pumpeboringer og 9 pejleboringer) samt 

tilladelse til midlertidig bortledning af grundvand på matr.nr. 34b, 34c og 34d Kornerup By, 

Kornerup, matr.nr. 34a, 34b, 34c og 7000c Lejre By, Allerslev samt matr.nr. 73 og 3a 

Gevninge By, Gevninge.  

 

Grundvandet skal sænkes for at tørholde udgravningerne til et nyt ledningstracé, som skal 

forbinde HOFORs hidtidige vandværk ved Lejre, på adressen Ledreborg Allé 1A-H, 4320 

Lejre, med deres kommende nye vandværk ved Gevninge, på adressen Godtfreds Høje 10, 

4000 Roskilde.  

 

Denne tilladelse omfatter 1) tilladelse til at etablere 13 stk. pumpeboringer samt 2) tilladelse 

til midlertidig bortledning af grundvand. De resterende 9 pejleboringer meddeles i en 

særskilt tilladelse. 

 

VILKÅR 

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

 

Generelle vilkår 

1. Der må bortledes 103.750 m3 grundvand fra boregruberne AM2 – AM9 på 

matr.nr. 34b, 34c og 34d Kornerup By, Kornerup, matr.nr. 34a, 34b, 34c og 7000c 

Lejre By, Allerslev samt matr.nr. 73 og 3a Gevninge By, Gevninge. 
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2. Tilladelsen er gældende i et år efter meddelelsesdato. Hvis der opstår behov for 

at forlænge tilladelsens gyldighed, skal HOFOR hurtigst muligt kontakte Lejre 

Kommune, Natur & Miljø. 

 

3. Lejre Kommune, Natur & Miljø, skal orienteres senest 10 arbejdsdage inden 

arbejdet påbegyndes. Orienteringen fremsendes til  Grundvand@lejre.dk. 

 

4. Lejre Kommune, Natur & Miljø, skal orienteres senest 5 arbejdsdage efter at 

arbejdet er ophørt. Orienteringen fremsendes til  Grundvand@lejre.dk. 

 

5. Tilladelsen forudsætter, at HOFOR får de nødvendige aftaler med private 

lodsejere på plads, for så vidt angår etablering af det nye ledningstracé, bygge-

/oplagspladser med tilhørende adgangsveje etc., hvor disse måtte berøre anden 

mands grund. 

 

Vilkår for udførelse og indretning af boringer 

6. Der må i alt etableres 13 stk. boringer til bortledning af grundvand i bore-

gruberne AM2, AM8 og AM9. Boringerne placeres på matr.nr. 34b, 34c og 34d 

Kornerup By, Kornerup, matr.nr. 34a, 34b, 34c og 7000c Lejre By, Allerslev samt 

matr.nr. 73 og 3a Gevninge By, Gevninge.   

 

7. Boringerne udføres og indrettes som angivet i ansøgningen samt i bilag 1 og 2. 

  

8. Borearbejdet skal udføres således, at grundvandet ikke forurenes.  

  

9. Boringerne skal være indmålt med GPS, og mærket med DGU nr. og 

ejer/driftsansvarlig.  

 

10. Senest 14 dage efter at boringerne er blevet udført, skal der fremsendes et kort 

over boringernes endelige placering. Kortet fremsendes til Grundvand@lejre.dk. 

 

11. Oplysninger om boringerne skal indberettes til Danmarks og Grønlands 

Geologiske Undersøgelser (GEUS), senest 3 måneder efter at boringerne er 

etableret. Det fremgår af kap. 5 i boringsbekendtgørelsen (BEK 1260 af 28/10-

2013), hvilke oplysninger der skal indberettes.  

 

12. Boringerne skal sløjfes senest 1 måned efter, at brugen er ophørt. 

 

13. Oplysninger om sløjfning skal indberettes til Danmarks og Grønlands 

Geologiske Undersøgelser (GEUS), senest 3 måneder efter at boringerne er 

sløjfet.  
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Bortledningsanlæg 

14. Der skal installeres vandmåler på bortledningsanlægget, der måler den samlede 

oppumpede vandmængde. Hvis den oppumpede vandmængde undervejs viser 

sig at blive større end forventet, skal HOFOR hurtigst muligt kontakte Lejre 

Kommune, Natur & Miljø. 

 

15. Afsækningsdybden må ikke være dybere end kote – 1 m DVR90. 

 

16. Den maksimale samlede pumpeydelse for boringerne omkring én afsender og 

modtagegrube må ikke overstige 175 m3/t. 

 

Monitorering af vandkvalitet 

17. Lejre Kommune, Natur & Miljø, kan til hver en tid kræve, at der udtages 

analyser af det oppumpede grundvand, med henblik på at kontrollere for 

indhold af forurenende stoffer i grundvandet. 

  

18. Alt arbejde forbundet med udtagning og analyse af vandprøver skal udføres af 

et akkrediteret miljølaboratorium, alternativt skal det foregå i henhold til 

laboratoriets anvisninger. 

 

Andre vilkår 

19. Oppumpningen skal straks indstilles, hvis der konstateres eller opstår 

begrundet mistanke om forurening af jord og/eller grundvand. 

 

20. Ved akut opstået forurening på byggepladsen samt/eller i boregruberne, skal 

oppumpningen straks indstilles, og kommunens miljøvagt samt Alarm 1-1-2 

kontaktes. Samtidig skal der iværksættes umiddelbare tiltag, med henblik på at 

begrænse forureningens udbredelse mest muligt.  

 

21. Standses bortledningen i medfør af vilkår 19-20, så kan den tidligst forventes 

genoptaget, når Lejre Kommunes afdeling for Natur & Miljø har vurderet sagen 

og givet lov til genoptagelse. 

 

22. Ved konstateret forurening af jord og/eller grundvand kan Lejre Kommune stille 

krav om, at der skal udtages vandprøver til analyse for specifikke stoffer, evt. 

med en nærmere fastsat frekvens.  

 

23. Alle udgifter forbundet med vilkår 17- 18 og 22 afholdes af HOFOR. 
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ØVRIGE OPLYSNINGER 

Tilladelsen kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forudsætninger, som lå 

til grund for afgørelsen, viser sig urigtige eller ændres væsentligt, jf. vandforsyningslovens § 

26, stk. 3. 

 

Den, for hvis regning eller i hvis interesse bortledningen af grundvand eller anden sænkning 

af grundvandsstanden foretages, er erstatningspligtig for skade, som voldes i bestående 

forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i 

søer m.v., jf. vandforsyningslovens § 28. 

 

ANNONCERING 

Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside den 24/03-2021.  

 

PARTSHØRING 

Udkast til tilladelsen har været i partshøring hos HOFOR A/S. HOFOR A/S havde en række 

bemærkninger til udkastet, som indgår i den endelige tilladelse. 

 

PROJEKTET 

HOFOR skal opføre et nyt vandværk ved Gevninge til erstatning for Værket ved Lejre, som 

skal nedlægges hen over de kommende år. Det nye vandværk vil blive opført i det relativt 

nyudstykkede erhvervsområde Skullebjerg ved Gevninge, på adressen Godtfreds Høje 10, 

4000 Roskilde. Anlægsarbejdet vil forgå på matr.nr. 34b, 34c og 34d Kornerup By, Kornerup, 

matr.nr. 34a, 34b, 34c og 7000c Lejre By, Allerslev samt matr.nr. 73 og 3a Gevninge By, 

Gevninge.   

 

HOFOR skal i forbindelse med opførelsen af det nye værk anlægge en råvandsledning og  

en rentvandsledning fra det eksisterende Værket ved Lejre til det kommende Værket ved 

Gevninge. Etableringen af ledningerne foregår fra foråret 2021 frem til starten af 2022.  

 

Ledningerne anlægges primært ved styret underboring. For at udføre den styrede boring 

skal der for hele strækningen etableres otte gruber (modtage- og pressegruber for den 

styrede boring). Placeringen af de planlagte boregruber er vist i bilag 1. Desuden etableres 

der en gravet strækning, der hvor tracéet føres under motorvejen. Ledningstracéets samlede 

længde vil være ca. 3 kilometer. 

 

For at sikre tørre og stabile gruber/udgravninger vil det være nødvendigt, at etablere en 

midlertidig grundvandssænkning ved hjælp af pumpeboringer ved tre af de otte gruber. Der 

etableres 13 stk. pumpeboringer til bortledning af grundvand. Alle boringer vil blive 

filtersatte i vandførende aflejringer, og forventeligt fra bund af boring og indtil ca. 1 meter 

under terræn. 
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Grundvandshåndtering 

HOFOR har søgt om tilladelse til at bortlede 103.750 m3 grundvand. Det oppumpede 

grundvand udledes til Lejre Å, via overrisling på terræn nær åen. Alt oppumpet grundvand 

skal, forinden det udledes til Lejre Å, passere igennem en iltningscontainer, efterfulgt af en 

sedimentationscontainer.  

 

Boregruberne vil blive etableret, og retableret, i takt med at anlægsarbejdet med de nye 

ledninger bevæger sig fra det gamle vandværk ved Lejre, til det nye vandværk ved 

Gevninge. Oppumpningen af grundvand vil således løbende flytte sig fra syd mod nord, 

langs med det nye ledningstracé. 

 

Grundvandssænkningen ved de enkelte boregruber vil være midlertidig, og vil have  

en varighed på op til ca. 3 uger. Grundvandet sænkes midlertidigt til kote – 1 m DVR90. 

 

Der etableres ligeledes 9 stk. pejleboringer som skal benyttes til at sikre, at der er opnået 

tilstrækkelig sænkning af grundvandsstanden i gruberne samt for den gravede strækning 

under motorvejen. 

 

Geologi og hydrogeologi  

Terræn ved projektområdet findes i ca. kote 4 – 8 m DVR90.  

  

De geologiske forhold ved de tre grubber, AM2, AM8 og AM9, kendes fra en række boringer 

i ledningstraceet. Den geologiske profil for hele ledningsstrækningen er vedlagt i bilag 3. 

 

Gruben AM2, der ligger ved st. 400 m og boring DGU nr. 206.942, ligger i et område, hvor 

der træffes sandede/grusede aflejringer fra terræn og indtil kalken, hvorfra der indvindes 

vand af HOFOR. Der er hydraulisk forbindelse mellem de lag der pumpes i ved AM2 og det 

primære magasin. 

 

Gruberne AM8 og AM9, der ligger ved hhv. st. 2050 og st. 2600, ligger i områder hvor de 

øvre magasiner er hydraulisk afskåret fra det primære magasin af enten Kertemindemergel, 

Grønsandskalk eller moræneler, eller en kombination af disse, der typisk har en lav 

hydraulisk ledningsevne. 

 

Grundvandsressourcen og drikkevand 

Projektområdet er placeret i et område, der er registreret med særlige drikkevandsinteresser 

(OSD).  

 

Det er kun HOFOR der har indvindingsinteresse i området. De planlagte midlertidige 

grundvandssænkninger i forbindelse med projektet, vurderes ikke at påvirke HOFORs 

muligheder for at opretholde indvindingen i området, selvom der er en hydraulisk 

forbindelse mellem de lag der pumpes i ved AM2 og det primære magasin. 
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Dette skyldes, at HOFOR har indvindingsboringer nord for AM2, og fordi området som 

sådan er meget velydende. Hvis de midlertidige grundvandssænkninger skulle påvirke 

indvindingsmulighederne nord for AM2, så har HOFOR mulighed for at omlægge driften til 

andre boringer i området, eller trække på andre kildepladser for at opretholde forsynings-

sikkerheden. 

 

Jordforurening 

De pågældende matrikler 34b, 34c og 34d Kornerup By, Kornerup, 34a, 34b, 34c og 7000c 

Lejre By, Allerslev og 73 og 3a Gevninge By, Gevninge er ikke kortlagte. Det vurderes at 

afstanden fra ledningstracéet og til nærmeste kortlagte forurening er ca. 600 meter, retning 

vest. Grundvandssænkningen samt bortledningen af grundvandet vurderes ikke at udgøre 

nogen risiko for mobilisering af jordforurening i området. 

 

Grundvandskvalitet 

Projektet vil ikke indebære tilsætning af kemiske stoffer af nogen art, til det oppumpede 

grundvand. Tværtimod vil projektet indebære en fjernelse af jern-/okkerforbindelser fra det 

oppumpede grundvand, inden det udledes til Lejre Å, via iltning samt sedimentation.   

 

Det forventes at det oppumpede grundvand vil indeholde samme stoffer og samme stof-

koncentrationer, som de nærlæggende drikkevandsboringer. De målte stofkoncentrationer i 

drikkevandsboringerne er lavere end de fastsatte miljøkvalitetskrav for overfladevand. 

Vandkvaliteten fra de ovennævnte boringer er nærmere beskrevet i udledningstilladelsen. 

 

Det fremgår dertil af vilkår 17, at Lejre Kommune, Natur & Miljø, til hver en tid kan kræve, 

at der udtages analyser af det oppumpede grundvand, med henblik på at kontrollere for 

indhold af forurenende stoffer i grundvandet 

 

KLAGEVEJLENING 

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vandforsyningslovens § 75.    

Klagefristen er 4 uger fra tilladelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside, jf. vand-

forsyningslovens § 77. 

 

Klageberettiget 

Det er fastlagt i vandforsyningslovens § 80, hvem der er klageberettiget. Det fremgår af 

lovens § 80, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, at tilladelsen kan påklages af 1) afgørelsens adressat  

og 2) enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 

 

Klageprocessen  

Klagen skal indgives skriftligt via Klageportalen på Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk. 

Herfra logges der på henholdsvis www.borger.dk for borgere og www.virk.dk for 

virksomheder, foreninger, myndigheder og tilsvarende.  

 

Klagen skal være indgivet senest den 21. april 2021 klokken 23:59. 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Klagen vil i første omgang blive sendt til Lejre Kommune, Natur & Miljø, som har truffet 

afgørelsen. Natur & Miljø sender herefter klagen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, 

ledsaget af sine eventuelle bemærkninger til klagen.   

 

Klagegebyr 

Der skal betales et klagegebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet for at få behandlet klagen. 

Information om taksten for klagegebyret kan findes inde på Klageportalen på Nævnenes 

Hus, www.naevneneshus.dk. 

 

Fritagelse for brug af Klageportalen 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indgives 

via Klageportalen, medmindre den pågældende klager er fritaget for at bruge Klageportalen.  

 

Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en skriftlig, 

begrundet anmodning til Lejre Kommune, Natur & Miljø, der har truffet afgørelsen. Natur & 

Miljø videresender herefter jeres anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer 

afgørelse om, hvorvidt de kan imødekomme jeres anmodning. 

 

Opsættende virkning 

Hvis udnyttelsen af tilladelsen forudsætter udførelse af bygge- og anlægsarbejder, må 

sådanne arbejder ikke påbegyndes før klagefristens udløb jf. vandforsyningslovens § 78, stk. 

3. Hvis tilladelsen er påklaget før klagefristens udløb, må bygge- og anlægsarbejder ikke 

påbegyndes, før Miljøklagenævnets afgørelse foreligger, jf. vandforsyningslovens § 78, stk. 4 

og 5. Natur & Miljø, som har truffet afgørelsen, vil straks underrette jer, hvis afgørelsen 

bliver påklaget. 

 

Søgsmål 

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra 

offentliggørelse af afgørelsen, jf. vandforsyningslovens § 81, stk. 1. 

 

KONKLUSION 

På baggrund af projektets karakter, som alene omfatter midlertidige, lokale grundvands-

sænkninger af begrænset omfang, vurderer vi, at projektet ikke vil udgøre en risiko for 

grundvandsressourcen eller drikkevandsinteresserne i området. Vi vurderer, at projektet ikke 

indebærer en direkte eller indirekte påvirkning af vandforekomster, der medfører, at aktuel 

tilstand forringes, eller at fastlagte miljømål ikke kan opnås. 

 

 

I er velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål til sagen. 

 

Med venlig hilsen 

Amila Bajramovic 

Grundvandsmedarbejder  

 

http://www.naevneneshus.dk/


 

 

Dato: 24-03-2021 

Sagsnummer: 20-9665 

Center: Teknik & Miljø 

Afdeling: Natur & Miljø 

 

f 

 

 

BILAGLISTE 

Bilag 1: Kortskitse over det nye ledningstracé 

Bilag 2: Boringsspecifikationer  

Bilag 3: Geologisk profil for hele ledningsstrækningen 

 

Kopi af tilladelsen sendes til: 

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, lejre@dn.dk  

Danmarks Naturfredningsforenings hovedpostkasse, dn@dn.dk  

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk  

Forbrugerrådet Tænk, fbr@fbr.dk  
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Bilag 1: Kortskitse over det nye ledningstracé (pink streg) beliggende mellem det 

eksisterende Værket ved Lejre og det kommende Værket ved Gevninge. AM angiver de 8 

boregruber der bliver etableret. 
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Bilag 2: Boringsspecifikationer for de 13 pumpeboringer (*forventet maks. dybde).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grube Antal Dybde* [m] Filterdimension 

[mm] 

Borings-

dimension [”] 

AM2 5 12 Ø225 12 

AM8 5 12 Ø225 12 

AM9 3 12 Ø225 12 
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Bilag 3: Geologisk profil for hele ledningsstrækningen.  

 


