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HOFOR A/S 
Ørestads Boulevand 35 
2300 København S 
 
Att.: Thomas Klinggaard, thokli@hofor.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilladelse til midlertidig udledning af byggegrubevand fra 
udgravning til nyt vandværk i Skullebjerg, Gevninge.  
 
Lejre Kommune meddeler hermed Hovedstadens Forsyningsselskab, HOFOR A/S (i det følgende benævnt 

HOFOR), tilladelse til at udlede byggegrubevand til Lejre Å samt Gevninge Å. Udledningen er nødvendig for at 

tørholde byggegruben til HOFOR’s nye vandværk ved Gevninge, som vil blive etableret på Godtfreds Høje 10, 

4000 Roskilde. Matrikel nr. 79 og 84, Gevninge By, Gevninge. 

 

Som byggegrubevand skal i det følgende forstås såvel oppumpet grundvand fra den for vandværkets etablering 

nødvendige sænkning af grundvandet under byggegruben, såvel som vand der pga. nedbør og/eller tøbrud 

måtte samle sig i byggegruben. 

 

Udledningen af byggegrubevand vil ske til Lejre Å via eksisterende drænledning, åben grøft samt rørlagt 

vandløb. Fra udløbet i Lejre Å ledes vandet via Gevninge Å til Roskilde Fjord. 

 

Tilladelsen er midlertidig, og gælder frem til og med den 30. september 2023.  

 

Lovgrundlag for tilladelsen 
Tilladelsen meddeles i henhold til § 28 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven. Lov nr. 1218 af 25. november 2019. 

 

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra når tilladelsen er 

offentliggjort på kommunens hjemmeside. Tilladelsen er offentliggjort på Lejre Kommunes hjemmeside den 05. 

juli 2021, og dermed udløber klagefristen den 02. august 2021. 

 

Klagefristen har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Tilladelsen kan derfor udnyttes, fra når den er 

meddelt. Det skal dog bemærkes, at klagenævnet – hvis tilladelsen påklages - kan bestemme at klagen har 

 
 
CTM Center for Teknik & Miljø 
Møllebjergvej 4 
4330 Hvalsø 
H Lejre Kommunes hjemmeside  
 
Jonas David Larsen 
Natur og Miljø 
D 4646 4941 
E jdla@lejre.dk  
 
Dato 05. juli 2021 
J.nr.: 19/4643 
 

mailto:thokli@hofor.dk
http://www.lejre.dk/
http://www.lejre.dk/
mailto:jdla@lejre.dk


Side 2 af 16 

opsættende virkning. I så fald må tilladelsen tidligst udnyttes, når nævnet har afgjort klagen, og kun hvis klager 

ikke har fået medhold.  

 

Al udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb sker for ansøgers egen regning og risiko. 

Yderligere klagevejledning findes på side 14 - 15. 

 

Vilkår for tilladelsen 

Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår. 
 

1. Tilladelsen gælder fra dags dato, og frem til og med den 30. september 2023. Herefter udløber 

tilladelsen uden yderligere varsel. Hvis der opstår behov for at forlænge tilladelsens gyldighed, skal 

HOFOR uden ugrundet ophold informere Lejre Kommune herom.  

 

2. HOFOR skal udlevere en kopi af tilladelsen til den entreprenør, som engageres til at etablere det nye 

vandværk. Tilladelsen skal opbevares på byggepladsen under hele projektets udførelse, og skal være 

kendt af, samt være tilgængelig for, byggelederen eller dennes tilsvarende. 

 

3. Tilladelsen omhandler følgende: 

a) Udledning af oppumpet grundvand fra byggegruben til det nye vandværk, til Lejre Å  

b) Udledning af regn- og/eller smeltevand fra byggegruben til det nye vandværk, til Lejre Å. 

Ovenstående typer af vand benævnes i det følgende under ét som ”byggegrubevand”. 

Tilladelsen gør det ikke ud for tilladelser efter anden lovgivning eller andre bestemmelser, end hvad 

der er angivet i afsnittet om ”Lovgrundlag for tilladelsen” på forrige side. 

 

4. Udledningen af byggegrubevand skal foregå som beskrevet i ansøgningen, samt vist i bilag 1. Der må 

ikke etableres andre former for udledning af byggegrubevand, herunder til Fors A/S’ regnvandsbassin. 
 

5. HOFOR skal informere Lejre Kommune skriftligt, når udledningen opstartes, samt igen når den er 

afsluttet.  

 

6. Der må ikke udledes mere byggegrubevand, end hvad der er nødvendigt for akkurat at tørholde 

byggegruben til det nye vandværk. 

 

7. Mængden af udledt byggegrubevand må ikke overstige 3 liter pr. sekund. Dog må der udledes op til 7 

liter pr. sekund i én sammenhængende periode af 1 måneds varighed, når blot dette ikke falder 

tidsmæssigt sammen med udledningen på 47 hhv. 56 liter pr. sekund fra boregruberne AM2 hhv. AM8 

langs det nye ledningstracé, jf. udledningstilladelse meddelt den 24. marts 2021. Den totale mængde 

udledt byggegrubevand må ikke overstige 115.200 m3. 
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8. Alt byggegrubevand skal forinden udledning passere gennem egnede anlæg til iltning og sedimentation, 

i den nævnte rækkefølge. Iltning og sedimentation skal være fysisk adskilt fra hinanden således, at 

sedimentationen foregår i en uforstyrret vandsøjle. 

 

9. Bundfældet materiale fra sedimentationen skal bortskaffes i henhold til reglerne for jordflytning. 

 

10. Det udledte byggegrubevand må ikke indeholde synligt suspenderet materiale, såsom ler, mudder, kalk, 

okkerslam el.lign. Eventuelle synlige aflejringer af sådant materiale nedstrøms det punkt hvor 

byggegrubevandet ledes til drænledningen, herunder i den åbne grøft og det rørlagte vandløb, samt i 

Lejre Å og Gevninge Å, kan Lejre Kommune pålægge entreprenøren at fjerne uden beregning. 

 

11. Udledningen må ikke medføre overfladisk afstrømning over skel til anden mands grund, eller i øvrigt 

medføre gener for omkringboende. 

12. Udledningen må ikke medføre, eller medvirke til, øget brink-/bunderosion, aflejring, op-

/tilbagestuvning eller oversvømmelse nedstrøms det punkt hvor det oppumpede grundvand ledes til 

drænledningen. HOFOR samt dennes entreprenør skal løbende føre tilsyn med, at ingen af disse 

hændelser forekommer, mens udledningen står på. Skulle én eller flere af disse hændelser forekomme, 

så skal Lejre Kommune orienteres herom, og udledningen af byggegrubevand omgående neddrosles til 

et niveau, hvor hændelsen/hændelserne ikke længere forekommer.  

 

13. Udledningen må ikke medføre overskridelse af serviceniveau i Fors A/S’ tilstødende regnvandsbassin. 

Såfremt regnvandsbassinet måtte aflaste som følge af en regnhændelse, hvor det kan påvises at 

bassinet uden HOFOR’s udledning af byggegrubevand til drænledningen ville have kunnet rumme den 

ved regnhændelsen tilledte mængde regnvand uden at aflaste, vil det påhvile HOFOR at udbedre 

samt/eller godtgøre alle skader forårsaget af aflastningen. 
 

14. Hvis der konstateres, eller opstår mistanke om, forurening af jord og/eller vand i byggegruben, så skal 

udledningen af byggegrubevand straks indstilles og kommunens miljøafdeling kontaktes.  

 

15. Ved akut opstået forurening (såsom oliespild el.lign.) i eller omkring byggegruben, skal udledningen 

ligeledes straks indstilles, og Lejre Kommunes miljøvagt kontaktes via Alarm 112. Samtidig skal der 

iværksættes umiddelbare tiltag, med henblik på at begrænse forureningens udbredelse mest muligt. 

 

16. Standses udledningen i medfør af vilkår 14 - 15, så må den tidligst genoptages, når kommunens 

miljøvagt samt/eller miljøafdelingen har vurderet sagen og givet lov til genoptagelse. Ved forurening 

udenfor kommunens kontortid (link til kommunens hjemmeside med kontortider m.m.) kan udledningen 

således tidligst forventes genoptaget på den førstkommende hverdag, med forbehold for yderligere 

sagsbehandlingstid. 

 

https://www.lejre.dk/kontakt-kommunen/
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17. Ved konstateret forurening af jord og/eller byggegrubevand kan Lejre Kommune stille krav om 

supplerende rensning af byggegrubevandet, i form af olieudskiller, aktivt kulfilter el.lign., inden det 

ledes til drænledningen. Kravet vil afhænge af forureningens type, omfang samt alvorsgrad. 
Kommunen kan derudover bestemme, at der skal udtages vandprøver af byggegrubevandet til analyse 

for specifikke stoffer, evt. med en nærmere fastsat frekvens.  

Kravet om supplerende rensning samt prøvetagning og -analyse vil være gældende, indtil: 

a) analyser af byggegrubevandet ikke længere viser tegn på forurening, eller  

b) udledningen af byggegrubevand afsluttes.  

 

18. Lejre kommune kan i øvrigt når som helst kræve, at der indenfor en nærmere angivet tidsfrist udtages 

og analyseres en prøve af byggegrubevandet, med henblik på at kontrollere for indhold af forurenende 

stoffer. 

 

19. Alle udtagne vandprøver skal analyseres på et akkrediteret miljølaboratorium. I det omfang, at 

miljølaboratoriet ikke står for prøvetagningen, skal udtagning samt efterfølgende opbevaring af 

vandprøverne ske i henhold til miljølaboratoriets anvisninger. 

 

20. Alle udgifter forbundet med udtagning og analyse af vandprøver, samt evt. supplerende rensning af 

byggegrubevandet, afholdes af HOFOR. 

 

21. Ved vejrligsdag grundet nedbør skal udledningen indstilles, og må herefter kun genoptages i et sådant 

omfang, at vilkår 11 - 13 ikke derved tilsidesættes. Ved øvrige vejrligsdage skal udledningen ligeledes 

indstilles, i det omfang det på grund af det pågældende vejrlig ikke vil være muligt eller forsvarligt at 

føre de fornødne løbende tilsyn med udledningen i medfør af vilkår 12, samt vilkår 15 – 16. 

 

22. Lejre Kommune kan uden yderligere varsel foretage tilsyn på udledningen, med det formål at 

kontrollere for overholdelse af tilladelsens vilkår. Hvis der ved tilsynet konstateres manglende 

overholdelse af tilladelsens vilkår, så kan kommunen påbyde udledningen standset på stedet. 

Udledningen må herefter først genoptages, når de(t) påtalte forhold er bragt i orden og godkendt af 

kommunen. 

 

23. Tilladelsen er ikke omfattet af en lovmæssig retsbeskyttelse. Lejre Kommune kan således når som helst 

tage tilladelsen op til revision, hvis de stillede vilkår måtte vise sig utilstrækkelige eller 

uhensigtsmæssige. En evt. revideret tilladelse vil blive meddelt som et påbud om ændrede vilkår efter 

§ 30 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven, og der vil være klageadgang. 
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Projektbeskrivelse 

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.  

De pågældende matrikler har nr. 79 og 84, og ligger begge i ejerlavet Gevninge By, Gevninge. 

For at tørholde byggegruben til det nye vandværk, så er der behov for dels at sænke grundvandet i området 

midlertidigt, dels bortlede det regnvand samt evt. smeltevand, som ellers ville samle sig i udgravningen. Disse 

foranstaltninger vil være nødvendige, så længe vandværket vil være under opførelse. 

Vandværket forventes opført over en periode på ca. 2 år, med forventet start i sommeren 2021. 

Tilladelsens gyldighed er derfor sat til at udløbe den 30. september 2023. 

HOFOR forventer at udlede ca. 3 liter vand pr. sekund fra byggegruben. I starten af projektet forventes dog 

udledt op til 7 liter pr. sekund, da der i udgravningens første periode kan være terrænnære sandlommer som 

skal tørlægges. HOFOR forventer at denne forhøjede udledning vil stå på i én sammenhængende periode af 1 

måneds varighed. Den totale mængde udledt byggegrubevand fra etableringen af det nye vandværk forventes at 

blive på 115.200 m3. 

Grundvandet vil blive oppumpet ved brug af sugespidsanlæg. Øvrigt vand, i form af nedbørs-/tøbrudsvand, samt 

sekundært grundvand, vil blive fjernet fra byggegruben ved lænsning. 

Grundvandet vil skulle sænkes fra kote +19,70, til omkring kote +11,30. Den relativt store sænkning skyldes, at 

der på vandværkets matrikel er en forskel i terrænkote på godt 6 meter, fra ca. kote +20 i vest, til kote +14 i 

øst. Alle koter er angivet efter DVR90. 

Skitse over byggegrubens udstrækning ses i bilag 1. 

Byggegrubevandet vil blive udledt til Lejre Å via den drænledning, som tidligere har gennemløbet det område 

hvor vandværket vil blive etableret, men som nu er omlagt så den løber omtrent langs med skel til vandværkets 

matrikler.  

Nedstrøms fra hvor byggegrubevandet vil blive ledt til drænledningen, modtager drænledningen endvidere 

separat regnvand fra Fors A/S’ regnvandsbassin på matrikel 8if, Gevninge By, Gevninge.  

Regnvandsbassinet er etableret i 2019 og modtager separat regnvand fra erhvervsområdet på Godtfreds Høje. 

Herefter drejer drænledningen mod nordøst hen over matrikel 3a, hvor den efter ca. 130 meters forløb 

udmunder i en åben grøft, som leder til et privat, rørlagt vandløb omtrent ved skellet til matrikel 73, og 

herigennem til Lejre Å. Undervejs krydser det rørlagte vandløb skellet til matrikel 3ap. 

 

HOFOR har den 21. juni 2021 sendt underskrevne accepter på medbenyttelse efter vandløbsloven fra lodsejerne 

af ovennævnte matrikler, til Lejre Kommune. 
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Hvor det rørlagte vandløb mere præcist udleder til Lejre Å har kommunen ingen oplysninger om, men på høje 

målebordsblade (kort fra sidste halvdel af 1800-tallet) ses et åbent vandløb/grøft, som inkluderer den 

eksisterende, åbne grøft på matrikel 3a, at lede til Lejre Å ca. 140 meter opstrøms åens passage under 

Lindenborgvej. Det antages derfor, at det er det samme vandløb der nu er rørlagt, men som fortsat leder til 

Lejre Å på dette sted.  

Nedstrøms passagen under Lindenborgvej skifter Lejre Å navn til Gevninge Å, og udmunder i Roskilde Fjord ved 

Sluphuse. 

 

Kommunens vurdering 
Forhold til jordforureninger 
HOFOR’s nye vandværk vil blive etableret på matriklerne 79 og 84. Vandværkets grund vil desuden støde op til 

matriklerne 4ø, 8ie samt 81. Alle de nævnte matrikler ligger i ejerlavet Gevninge By, Gevninge.  

For hver af matriklerne har Lejre Kommune den 17. maj 2021 indhentet jordforureningsattester fra Region 

Sjælland. Med undtagelse af matrikel 4ø, så har regionen ingen oplysninger om jordforurening, ej heller 

oplysninger om tidligere aktiviteter der kan have givet anledning til jordforurening, på matriklerne. 

For matrikel 4ø er der viden om, at matriklen tidligere har været anvendt som losseplads, i perioden 1967 – 

1991. Der har dog ikke været grundlag for at kortlægge matriklen på hverken vidensniveau V1 eller V2. 

Tilladelsens vilkår 14 – 18 beskriver, hvordan HOFOR skal agere i situationer, hvor der opstår, konstateres, eller 

opstår begrundet mistanke om forurening af det oppumpede grundvand.  

 

Vilkårene opstiller ligeledes Lejre Kommunes muligheder for at håndhæve i sådanne situationer. Herunder 

kræve, at HOFOR udtager og analyserer prøver af det oppumpede grundvand, samt/eller etablerer supplerende 

rensning af vandet, inden det udledes. 

 

Hydrauliske forhold i Lejre Å og Gevninge Å 

Nedenstående vurdering af de hydrauliske forhold i vandløbene stammer fra tilladelsen til midlertidig udledning 

af byggegrubevand i forbindelse med udgravningen til det nye ledningstracé for rå- og rentvandsledningerne 

som skal forbinde HOFOR’s gamle vandværk ved Lejre, på Ledreborg Allé 1A - H, med det nye vandværk.  

Denne tilladelse er meddelt den 24. marts 2021, og gælder frem til og med 31. marts 2022. 

 

Fra udgravningen til selve det nye vandværk ønsker HOFOR at udlede i gennemsnit 3, og maks. 7, liter 

oppumpet grundvand pr. sekund til Lejre Å. Det er kommunens vurdering, at disse mængder ligger indenfor 

usikkerhedsintervallet for den model, der blev kørt på udledningen af oppumpet grundvand fra ledningstracéet, 

hvor HOFOR ønskede at udlede op til 56 liter pr. sekund til Lejre Å.  

Lejre Kommune har derfor ikke stillet krav om en ny modelkørsel for denne del af projektet. 

 
Påvirkning af vandstande i Lejre Å og Gevninge Å og oversvømmelse 
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Sweco har vurderet de maksimale midlertidige udledningers forventede påvirkning af vandstanden i Lejre Å og 

Gevninge Å og risiko for oversvømmelse langs vandløbene. Der er udført beregninger af vandspejl i vandløbene 

ved forskellige udledningsniveauer og afstrømningssituationer, se figur 1, 2 samt 3 på de følgende sider. 

Modeller vil altid være behæftede med usikkerhed, så beregningerne vil ikke svare præcist til virkeligheden. 

Modellen kan mere sikkert sige noget om forskellen mellem nuværende forhold og forholdene ved udledning, og 

dermed udgøre et godt grundlag for at vurdere, om udledningen vil medføre en væsentlig påvirkning.  

Gevninge Å kan naturligt være påvirket af høj vandstand i Lejre Vig helt op til Lindenborgvej. De tilstødende 

arealer ved Lejre Å og Gevninge Å er primært lavbundsarealer, som i varierende grad er fugtige eller våde, alt 

efter nedbørs- og afstrømningsforhold og påvirkning fra vandstanden i Lejre Vig. 

 

Sweco har vurderet, at vandstanden i Lejre Å øges med 3-6 cm, når der udledes 56 l/s fra byggegruber og 

vandstanden i Lejre Å i forvejen er høj. Påvirkningen aftager gennem Gevninge Å til Herslevvej, se figur 1 og 2. 

Sweco har desuden vurderet, at vandstanden i nedre Lejre Å og Gevninge Å øges med op til ca. 10-15 cm ved 

udledninger op til 77 l/s til nedre del af Lejre Å, når vandstanden i vandløbene inden udledning er middel. 

Påvirkningen aftager gennem Gevninge Å til Herslevvej, se figur 3. 

 

Sweco har desuden vurderet, at en høj udledning på 176 l/s ved høj vandføring i vandløbene (vinter-

medianmaksimum) ikke vil give anledning til oversvømmelser. Oversvømmelse ved Gevninge Å kræver, at der er 

en naturligt høj vandstand, f.eks. ved højvande i fjorden. Hvis der sker oversvømmelse på grund af en naturligt 

høj vandstand i vandløbene, er påvirkningen, selv af en stor udledning, begrænset. 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 1. Vandstand i Lejre Å ved udledning af 56 l/s, når vandføringen i åen er høj. Vandstanden i Lejre Å øges 
med op til 6 cm.
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Vi vurderer på baggrund af ovenstående, at udledning af op til 56 l/s kortvarigt vil øge vandstanden i Lejre å og 

Gevninge Å. Vandstandsforøgelsen er begrænset og af kort varighed og vil ikke øge risikoen for oversvømmelser.  

 

Afvandingsmæssige forhold ved udledning ved stor vandføring i Lejre Å og Gevninge Å 

Sweco har vurderet de maksimale midlertidige udledningers forventede påvirkning af de afvandingsmæssige 

forhold på arealer langs vandløbene. Der er udført beregninger af vandspejl i vandløbene ved forskellige 

Figur 2. Vandstand i nedre Lejre Å og Gevninge Å ved udledning af varierende vandmængder, 
når vandføringen i vandløbene er høj. Vandstanden i Gevninge Å øges med få cm ved 46 l/s. 
Herslevvej er ved høje brinker i figurens st. 5200.

Figur 3. Vandstand i nedre Lejre Å og Gevninge Å ved udledning af varierende vandmængder, når 
vandføringen i vandløbene er en vintermiddel. Vandstanden i vandløbene øges med op til 10-15 
cm ved udledning af op til 77 l/s (167 m3 svarer til 46 l/s). Herslevvej er ved høje brinker i 
figurens st. 5200.
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udledningsniveauer og afstrømningssituationer. Og der er beregnet afvandingsdybde på tilstødende arealer ved 

udledning af udvalgte vandmængder i en situation med stor vandføring i vandløbene og i en situation med 

middel vandføring i vandløbene. Afvandingsklasserne er inddelt i 25 cm intervaller. 

 

Afvandingskort over den berørte strækning af Lejre Å samt Gevninge Å ses i bilag 2. Foruden afvandingskortene, 

så indgår nedenstående materiale i vurderingen af vandløbenes hydrauliske kapacitet: 

 HOFOR Recipientvurdering Værket ved Gevninge, Sweco, dat. 20. juli 2020 

 Hydraulisk konsekvens i Lejre Å og Gevninge Å af udledning fra Værket ved Gevninge, Sweco, dat. 24. 

marts 2020 

 Tillægsnotat til recipient vurdering, Værket ved Gevninge – afvandingsmuligheder Gevninge Å/Lejre Å, 

2021 til 2024, dat. 03. februar 2021 

I den nedre del af Gevninge Å, samt ved Kattinge-vandløbene mod øst, ses nærmest ingen påvirkning ved 

udledning af 46 l/s, når vandføringen i vandløbene i forvejen er stor, se figur 1. Det skyldes, at udledningens 

andel af den samlede vandføring her er lille og derfor kun medfører lille påvirkning af åens vandspejl.  

 

I Gevninge Å mellem Lindenborgvej og Herslevvej ses mindre påvirkninger. Det er områder, som normalt er våde 

ved store vandføringer i åen. Her er en tydeligt afgrænset ådal med fugtige enge. Der er ingen påvirkning af 

udbredelsen af våde arealer. 

 

Der ses en lille påvirkning af afvandingsmæssige forhold ved nedre del af Lejre Å, samt ved Kornerup Moserende 

ved udledning af 56 l/s, se bilag 2 figur 3. Der ses små ændringer af afvandingsklasse, og dermed lidt vådere 

arealer omkring Lejre Å, nord for st. 2013 og st. 3185, øst for åen i st. 2730, og ved Kornerup Moserende. 

Udbredelsen af våde områder øges ikke. Der ses en lille påvirkning af afvandingsmæssige forhold i øvre del af 

Lejre Å, st. 0-1665, omkring st. 240 og ved st. 519-900. Der ses her lidt vådere arealer med små områder med 

blankt vand omkring disse stationer. Udbredelsen af våde områder øges ikke. 

 

Udledningen fra boregruber vil ske over terræn, sådan at en del vil infiltreres og forsinkes. Desuden sker 

grundvandssænkningen i det nære opland til åen. Dette kan betyde, at der samtidigt fjernes lidt af det vand, 

der ellers ville løbe til åen, sådan at nettoudledningen reelt vil være lidt mindre end det ansøgte. 

 

Vi vurderer på baggrund af ovenstående, at en udledning på maks. 56 l/s i en medianmaksimum-situation 

kortvarigt og lokalt vil medføre små påvirkninger af afvandingsmæssige forhold omkring øvre del af Gevninge Å, 

Lejre Å og Kornerup Moserende.  

Påvirkningen vil ikke medføre forhold, som ikke i forvejen forekommer på arealerne. Disse er i varierende grad 

fugtige, alt efter nedbørsforhold og vandføring i vandløbene og afhængigt af vandstanden i Lejre Vig, som kan 

påvirke vandstanden helt op til den nedre del af Lejre Å opstrøms Lindenborgvej. 

 
Afvandingsmæssige forhold ved udledning ved middel-vandføring i Lejre Å og Gevninge Å  

Beregninger er udført for en udledning af 33 l/s ved det kommende Værket ved Gevninge, ca. st. 2780 i Lejre Å, 

ved en vintermiddelvandføring. Der er ikke lavet beregninger for Lejre Å, st. 0-2800. 
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I den nedre del af Gevninge Å, samt ved Kattinge-vandløbene, ses tilnærmelsesvist ingen påvirkning. Mellem 

Lindenborgvej og Herslevvej ses en ændring i afvandingsklasse ved st. 279-743 samt ved st. 946. Nogle af 

områderne vil opleves lidt våde at gå på, men ikke sumpet. Der er ingen ændringer af udbredelsen af våde 

arealer, så det er arealer, der i forvejen er påvirket af varierende vandstande i Gevninge Å, der vil blive lidt 

vådere. 

 

Det samme gælder arealer ved Lejre Å omkring st. 3185-3562, og i området omkring Kornerup Moserende. 

Udledning af 33 l/s ved en vintermiddelsituation medfører her lokalt, at tilstødende arealer ved Lejre Å og 

Kornerup Moserende bliver lidt vådere generelt og skifter afvandingsklasse fra tør til fugtig eng. 

 

Udledning af op til 56 l/s vil medføre en lidt større påvirkning af vandløbsstrækningen, og det vil være lidt 

større arealer, der kortvarigt bliver lidt vådere og skifter fra tør til fugtig eng. Da der er gode faldforhold og 

kapacitet i Lejre Å, vurderer vi, at en udledning på 56 l/s kortvarigt vil medføre kun lidt vådere forhold på 

tilstødende arealer end uden udledning. 

Da påvirkningen er kortvarig, 1 uge på maks. 47 l/s og 1 uge på maks. 56 l/s, og det kun vil berøre arealer, der i 

forvejen i varierende grad er fugtige, vurderer vi, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af de 

afvandingsmæssige forhold. Dette understøttes af en sammenligning mellem afvandingsmæssige forhold i Lejre 

Å uden udledning ved en stor vandføring og ved en vintermiddel, bilag 2, figur 8. Her ses, at de pågældende 

arealer under de nuværende forhold kan være relativt våde, når vandføringen er stor. 

 

Vi vurderer på baggrund af ovenstående, at en udledning på maks. 56 l/s i en vintermiddel-situation kun 

kortvarigt og lokalt vil medføre små påvirkninger af afvandingsmæssige forhold omkring øvre del af Gevninge Å, 

Lejre Å og Kornerup Moserende. Påvirkningen vil ikke medføre situationer, som ikke i forvejen forekommer på 

arealerne. Disse er i varierende grad fugtige, alt efter nedbørsforhold og vandføring i vandløbene og afhængigt 

af vandstanden i Lejre Vig, som kan påvirke vandstanden helt op til den nedre del af Lejre Å opstrøms 

Lindenborgvej. 

 
Erosion 

Udledningen fra grundvandssænkningen i boregrube AM2 sker til den øverste del af Lejre Å. Her øges 

vandføringen med 47 l/s. Sweco har beregnet, at hvis udledningen falder sammen med en stor vandføring i 

Lejre Å, vil det medføre, at vandstanden stiger med ca. 6 cm. Vandhastigheden er uændret ca. 0,47 m/s, da 

åens tværsnit forøges med højden. Forskydningskraften, som har betydning for risikoen for erosion stiger ikke, 

og udledningen vil derfor ikke medføre forøget erosion på den øverste strækning i Lejre Å. 

 

Vi vurderer på den baggrund, at de maksimale udledninger ikke vil give anledning til forøget erosion i Lejre Å. 

Da vandløbenes tværsnit øges nedstrøms og faldet aftager, vurderer vi, at udledningen ikke vil give anledning til 

forøget erosion i Gevninge Å. 

 

Overordnet vurdering 
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Udledningen på op til 56 l/s vil kortvarigt øge vandstanden i Lejre å og Gevninge Å. Vi vurderer overordnet set, 

at påvirkningen af vandspejl og afvandingsmæssige forhold ved Lejre Å og Gevninge Å ved udledning af op til 56 

l/s er begrænset og at udledningen ikke vil øge risikoen for oversvømmelser. Hældningen på Lejre Å er relativt 

stor, og brinkerne langs åen er generelt høje, hvilket bidrager til, at der er en stor transportkapacitet. I 

Gevninge Å er faldet generelt mindre, men til gengæld stiger vandløbets kapacitet, jo tættere man kommer på 

udløbet i Lejre Vig. 

 

I bilag 2 ses, at nogle områder bliver lidt mere våde ved en udledning på 56 l/s, når man sammenligner med 

situationen uden udledning. De arealer, som påvirkes, er arealer, som i forvejen er våde eller fugtige i 

varierende grad afhængigt af årstid, nedbør og afstrømningsforhold i vandløbene og vandstanden i Lejre Vig. 

Der vil ikke ske en øget udbredelse af de våde områder. Påvirkningen er kortvarig, da de maksimale udledninger 

finder sted i 2 uger. Resten af perioden på knapt et år er der tale om små udledninger, der ikke medfører 

væsentlig påvirkning af vandspejl i vandløbene eller de afvandingsmæssige forhold. 

 

For at sikre, at udledningen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af Lejre Å og Gevninge Å og tilstødende 

arealer, har vi stillet vilkår om, at udledningen ikke må medføre eller medvirke til øget brink- eller 

bunderosion, aflejringer, opstuvning i vandløbene eller oversvømmelser. Desuden har vi stillet vilkår om, at 

HOFOR løbende skal føre tilsyn med dette og neddrosle udledningen straks, hvis vilkåret ikke overholdes. Dette 

sikrer også, at HOFOR fører tilsyn med, om den hydrauliske models forudsætninger er opfyldt og resultater er 

retvisende.    

 

Miljømæssig tilstand i Lejre Å, Gevninge Å og Roskilde Fjord 

Miljømålet for Lejre Å og Gevninge Å (nedstrøms Holbækmotorvejen), og for Roskilde Fjord er god økologisk 

tilstand. 

 

Den nuværende økologiske tilstand i Lejre Å og Gevninge Å (nedstrøms Holbækmotorvejen), er, jf. 

basisanalysen 2021-2027 og målt for de samlede parametre, dårlig. Tilstanden for fisk er dårlig, mens tilstanden 

for smådyr er moderat. Den økologiske tilstand i den indre del af Roskilde Fjord er, jf. vandområdeplanen 2015-

2021 for vanddistrikt Sjælland og for de samlede parametre, moderat. Tilstanden er for bundfauna god og for 

klorofyl og ålegræs moderat. 

 

Kvaliteten af det udledte vand forventes at være god, idet udledningen skal ske over en iltningstrappe og 

vandet renses for partikler og jern i sedimentationscontainere. Vi forventer, at miljøkravene, jf. 

bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand kan 

overholdes, fordi vandet behandles inden udledning. Vi vurderer derfor, at de midlertidige udledninger fra 

byggegruberne ikke vil påvirke vandkvaliteten i vandløbene negativt.  

 

En varig mertilførsel af rent vand af begrænset omfang ville potentielt kunne have en positiv effekt på de 

biologiske forhold. I toppen af Lejre Å tilføres vand fra Langvad Å netop for at sikre en basisvandføring i Lejre 
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Å. Da udledningen af grundvand er midlertidig, vil der næppe og potentielt kun kortvarigt være en positiv 

effekt. 

 

Da vi har vurderet, at udledningen ikke vil forøge risikoen for erosion i vandløbene, vurderer vi, at udledningen 

ikke vil påvirke de biologiske forhold i vandløbene som følge af øget erosion.  

 

Vi vurderer på ovenstående baggrund, at den midlertidige mertilførsel af vand til Lejre Å og Gevninge Å vil 

være uden væsentlig betydning for den miljømæssige tilstand i vandløbene og ikke være til hinder for 

målopfyldelse i vandløbene.  

 

Roskilde Fjord kan påvirkes af en ændret tilførsel af næringssalte, primært kvælstof. Ud fra Sweco’s skøn af de 

forventede udledte mængder kvælstof og fosfor i tilladelsen til udledningen fra det nye ledningstracé, samt de 

respektive totale udledte vandmængder, så estimerer Lejre Kommune at der i dette projekt vil blive udledt 210 

kg kvælstof og 16 kg fosfor, fra udgravningen til det nye vandværk.  

Lægges dette til de skønnede, forventede udledte stofmængder fra tilladelsen til udledningen fra 

ledningstracéet, ender vi således med udledte stofmængder – fra vandværket samt ledningstracéet - på i alt 

400 kg kvælstof, og 30 kg fosfor, i perioden frem til og med 30. september 2023.  

Heraf vil godt halvdelen blive udledt i perioden frem til og med marts 2022, hvor udledningen fra 

ledningstracéet forventes afsluttet. 

 

Der er et mål i vandområdeplanen om en lavere tilførsel af kvælstof til Roskilde Fjord. Målopfyldelse måles på 

biologiske parametre (ålegræs, klorofyl og bundfauna), der blandt andet påvirkes negativt af en øget 

koncentration af næringssalte i vandet. Koncentrationen af total kvælstof i udløbet fra Gevninge Å til Roskilde 

Fjord forventes at falde i etableringsfasen, da koncentrationen vil være lavere i det udledte vand end i 

vandløbene. Koncentrationen i det udledte vand forventes at være på samme niveau som koncentrationen i 

Roskilde Fjord. Da de biologiske parametre reagerer på koncentrationen af kvælstof, vurderer Sweco, at der vil 

være en ubetydelig (ikke målbar) positiv effekt af udledningen. 

 

Ifølge notatet ”Beregning af målbelastninger svarende til vandrammedirektivets fem tilstandsklasser”, Notat fra 

DCE og DHI af 24. januar 2016, er der for den indre del af Roskilde Fjord beregnet en afstand på ca. 45 t N/år til 

grænsen mellem moderat og ringe tilstand. Selv om der er et mål om lavere tilførsel til Roskilde Fjord, vurderer 

vi, at en ekstra tilførsel på 190 kg N, udgør en meget lille andel af afstanden. Da udledningen desuden er en 

midlertidig tilførsel indenfor en periode på ca. 2 år, vurderer vi, at udledningen ikke vil forringe tilstanden eller 

muligheden for at opnå miljømålet om god økologisk tilstand i Roskilde Fjord.  

 

Vi vurderer på den baggrund, at de ansøgte udledninger ikke vil påvirke tilstanden i Roskilde Fjord eller hindre 

muligheden for at opnå miljømålet om god økologisk tilstand. 

 

Udledning af miljøfremmede stoffer til Lejre Å og Gevninge Å 
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Projektet vil ikke indebære stoftilsætning 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 iltningen samt sedimentationen (jf. vilkår 8).  

Det udledte grundvand vil altså ikke indeholde andre stoffer, end hvad der er påvist i analyseprøver fra 

nærliggende vandindvindingsboringer, og stofferne vil ligeledes ikke forekomme i andre koncentrationer, end 

hvad der er målt i boringerne.  

 

I denne vurdering er der set på analyseresultater fra nedenfor oplistede vandindvindingsboringer.  

 DGU-nr. 206.1284 

 DGU-nr. 206.901 

 DGU-nr. 206.1439 

Der er vurderet på de i analyserne målte stoffer, som også er omfattet af et miljøkvalitetskrav for 

overfladevand i medfør af bekendtgørelse nr. 1625 af 19. december 2017 om fastlæggelse af miljømål for 

vandløb, søer og havet, bilag 2, del B. Resultaterne ses i nedenstående tabel.  

Der er valgt at sammenholde stofkoncentrationerne i vandboringerne med maksimumskoncentrationer i 

overfladevand (indlandsvand), fremfor generelle koncentrationer, da udledningen – og dermed stofpåvirkningen 

af recipienterne - kun vil være af midlertidig karaktér. 

 

Stof Målt koncentration 

i vandboringer 

[µg/L] 

Miljøkvalitetskrav 

for overfladevand 

[µg/L] 

Arsén 0,22 – 0,88 43  

Barium 72 - 98 145  

Bentazon < 0,01 450  

Bor 22 - 250 2080  

Dichlorprop < 0,01 41  

Ethylbenzén < 0,02 180  

Kobolt 0,01 18  

Mangan 0,02 – 7,0 420  

Mechlorprop < 0,01 187  

Strontium 0,24 - 440 5530  

Toluén < 0,02 380  

 

Som det fremgår af tabellen, så ligger de målte stofkoncentrationer i HOFOR’s vandindvindingsboringer under 

miljøkvalitetskravet for overfladevand i medfør af bekendtgørelse nr. 1625, når der ses på 

maksimumskoncentrationer.  
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For de undersøgte vandboringer gælder det endvidere, at mængden af ”pesticidrester, nedbrydningsprodukter 

og beslægtede stoffer” i de senest udtagne vandprøver alle ligger under detektionsgrænsen, som er på 0,01 

µg/L. Tilsvarende ligger følgende stofgrupper under detektionsgrænsen i de senest udtagne vandprøver: 

 Organiske mikroforureninger (detektionsgrænse 0,02 – 5 µg/L) 

 Halogenerede alifatiske kulbrinter + nedbrydningsprodukter (detektionsgrænse 0,02 – 0,1 µg/L) 

 Perfluorerede stoffer (detektionsgrænse 0,001 – 0,005 µg/L) 

Det vurderes derfor, at Lejre Å, såvel som øvrige recipienter nedstrøms, ikke vil blive påvirket negativt af 

miljøfremmede stoffer, som følge af udledningen. 

 

Klagevejledning 
Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (i det følgende benævnt MFKN), jf. kapitel 11 i 

Miljøbeskyttelsesloven. Klagefristen er 4 uger fra når afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside.  

 

Tilladelsen vil blive annonceret på Lejre Kommunes hjemmeside den 05. juli 2021. 

 

Hvem kan klage? 
Følgende personer/grupper er klageberettigede: 

1. Ansøger/adressaten for afgørelsen 

2. Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører 

3. Offentlige myndigheder 

4. Foreninger eller organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø 

5. Foreninger eller organisationer, som har en væsentlig interesse i sagens udfald 

6. Privatpersoner, som har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

For grupperne 4.-6. kan MFKN kræve dokumentation for klageberettigelse. Nævnet kan afvise en klage, hvis de 

vurderer at klager ikke har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 

 

Sådan klager du 
Klagen skal indgives skriftligt via Klageportalen inde på Nævnenes Hus. Klik her for at åbne Nævnenes Hus. 

Nævnenes Hus kan også tilgås gennem Virk.dk.  

 

Inde på Nævnenes Hus vælger du først ”Start din klage”. Under ”Miljø og Energi” vælger du herefter ”Miljø- og 

Fødevareklagenævnet”, og følger anvisningerne videre dérfra.  

Du skal bruge dit Nem-ID for at klage. Har du et login til Miljøportalen, så kan du alternativt bruge dette i 

stedet for dit Nem-ID. 

 

Din klage skal være indgivet til MFKN senest den 02. august 2021 klokken 23:59. 

 

Klagen vil i første omgang blive sendt til den myndighed, som har truffet afgørelsen. Myndigheden sender 

herefter klagen videre til MFKN, ledsaget af sine eventuelle kommentarer til klagen. 

http://www.lejre.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.virk.dk/
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En indgivet klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, medmindre MFKN bestemmer andet. 

Tilladelsen kan således udnyttes, så snart den er meddelt, dog for ansøgers egen regning og risiko. 

 

Du skal betale et klagegebyr  
Du skal betale et klagegebyr til MFKN for at klage over tilladelsen. Du kan se taksten for klagegebyret inde på 

Klageportalen. Du betaler klagegebyret med betalingskort i Klageportalen, når du indgiver din klage.  

Virksomheder, myndigheder og organisationer kan derudover bestille en faktura på klagegebyret, ligeledes i 

Klageportalen. 

 

Bemærk, at din klage kun betragtes som indgivet rettidigt, hvis du enten har betalt klagegebyret, eller bestilt 

en faktura, senest ved klagefristens udløb.  

 

Du får klagegebyret retur, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.  

 

Hvis du vil fritages for at klage digitalt 
MFKN skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre den pågældende 

klager er fritaget for at bruge Klageportalen.  

 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, så skal du sende en skriftlig, begrundet anmodning 

til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender herefter din anmodning til MFKN, der 

træffer afgørelse om hvorvidt de kan imødekomme din anmodning. 

 

 

Med venlig hilsen 
 
Jonas David Larsen 
Spildevandsmedarbejder 
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Bilagsliste 
Bilag 1 Kortskitse over byggegrubens udstrækning på vandværksgrunden 
Bilag 2 Afvandingskort over Lejre Å samt Gevninge Å 
 
 

Kopi af tilladelsen er sendt til 
HOFOR A/S’ hovedpostkasse, hofor@hofor.dk  

Fors A/S, fors@fors.dk  

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  

Naturstyrelsen, nst@nst.dk  

Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk  

Friluftsrådet, roskilde@friluftsraadet.dk  

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, lejre@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforenings hovedpostkasse, dn@dn.dk  

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk  

Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk  

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  
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Bilag 1. Kortskitse over byggegrubens udstrækning 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 1. Der ses tilnærmelsesvist ingen påvirkning af de afvandingsmæssige forhold omkring den nedre del af Gevninge Å ved en stor vandføring og med 
udledning af 46 l/s. Arealer skifter ikke afvandingsklasse og udbredelsen af våde områder øges ikke. Udledningen fra byggegruber vil maksimalt være 56 
l/s i 7 dage, altså en udledning, der er lidt større end den, der er udført beregninger for. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Der ses ingen væsentlig påvirkning af de afvandingsmæssige forhold omkring den øvre del af Gevninge Å ved en stor vandføring og med 
udledning af 46 l/s. I Gevninge Å mellem Lindenborgvej og Herslevvej ses mindre påvirkninger omkring st. 279-743. Det er områder, som normalt er våde 
ved store vandføringer i åen. Udbredelsen af våde områder øges ikke. Udledningen fra byggegruber vil maksimalt være 56 l/s i 7 dage, altså en udledning, 
der er lidt større end den, der er udført beregninger for. 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Der ses en lille påvirkning af afvandingsmæssige forhold i nedre del af Lejre Å, st. 1665-3645, og Kornerup Moserende, ved en stor vandføring og 
med udledning af 56 l/s. Der ses små ændringer af afvandingsklasse, og dermed lidt vådere arealer omkring Lejre Å, nord for st. 2013 og st. 3185, øst for 
åen i st. 2730, og ved Kornerup Moserende. Udbredelsen af våde områder øges ikke.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Der ses en lille påvirkning af afvandingsmæssige forhold i øvre del af Lejre Å omkring st. 360 og 700-900 ved en stor vandføring og med 
udledning af 56 l/s. Der ses kun marginalt skift af afvandingsklasse, altså lidt vådere arealer omkring disse stationer.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Der ses tilnærmelsesvist ingen påvirkning af afvandingsmæssige forhold ved nedre del af Gevninge Å ved en udledning på 33 l/s og en vinter 
middel vandføring i Gevninge Å. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Mellem Lindenborgvej og Herslevvej ses en ændring i afvandingsklasse ved st. 279-743 og ved st. 946 ved udledning af 33 l/s ved en vintermiddel 
vandføring i Gevninge Å. Det betyder lidt fugtigere forhold på de pågældende arealer. Der er ingen ændringer af udbredelse, så det er arealer, der i 
forvejen er påvirket af varierende vandstande i Gevninge Å. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Udledning af 33 l/s ved en vintermiddelsituation medfører lokalt, at tilstødende arealer ved Lejre Å og Kornerup Moserende bliver lidt vådere 
generelt og skifter afvandingsklasse fra tør til fugtig eng.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. Sammenligning mellem afvandingsmæssige forhold i Lejre Å uden udledning ved en vintermiddel-vandføring og en stor vandføring. Her ses, at 
de tilstødende arealer under de nuværende forhold kan være relativt våde, når vandføringen er stor. 
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