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7.5.38) Meddelelse af tilladelser til indvinding af grundvand samt udbygning
og drift af vandforsyninger må ikke være til hinder for opfyldelse af
vandplanens målsætninger i vandløb, søer, grundvandsforekomster,
kystvande og terrestriske naturtyper.

a. Som udgangspunkt bør indvindingen ikke medføre en reduktion af
vandløbenes vandføring pa over 5 % hhv. 1025 % af
medianminimum, hvor miljømålene for vandløbet er høj økologisk
tilstand hhv. god økologisk tilstand. Den nærmere fastsættelse af den
tilladelige reduktion af vandføringen sker dog på baggrund af en
konkret vurdering i forhold til vandløbstypen og vandløbets sårbarhed
i øvrigt, hvor også andre parametre end medianminimumsvandføring
kan indgå. Det afgørende krav til fastsættelse af den tilladelige
reduktion af vandføringen er, at miljømålene uanset vandindvinding
vurderes at kunne nås.

c. Med hensyn til de terrestriske økosystemer skal der forud for
tilladelser til vandindvinding, jf. bekendtgørelsen om internationale
naturbeskyttelsesområder mv., foretages en vurdering af, om
indvindingen kan medføre væsentlig skade på et Natura 2000
område. Særligt naturtypen ”tidvis våde enge på mager eller kalkrig
bund”, ”kilder” og ”rigkær” er relevante i den forbindelse.

d. Som udgangspunkt kan den udnyttelige grundvandsressource
beregnes som 35 % af grundvandsdannelsen.

e. I oplande, hvor vandløb er påvirket af eksisterende almene
vandforsyningsanlæg, således at de ikke kan opfylde miljømålene, kan
opfyldelse af vandløbenes kravværdier for median
minimumsvandføringer ske ved flytning af indvinding eller tilledning af
vand.
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7.5.39) I områder, hvor vandressourcen ikke er tilstrækkelig til at tilgodese
alle behov for vandindvinding og alle behov for vand i vandløb, søer og
vandafhængige terrestriske naturtyper, bør der som udgangspunkt
prioriteres således:

a. befolkningens almindelige vandforsyning, der omfatter bl.a.
husholdning og institutioner, samt andre vandindvindinger hvortil der
stilles krav om drikkevandskvalitet og regelmæssig kontrol, jf. kapitel
2 og 3 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med
vandforsyningsanlæg

b. opretholdelse af en miljømæssig acceptabel vandføring og
vandstand i vandløb samt vandudskiftning og vandstand i søer og
vandafhængige terrestriske naturtyper i overensstemmelse med
vandplanens målsætninger

c. andre formål, hvortil der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet og
regelmæssig kontrol, og som omfatter indvinding til mere
vandforbrugende industrier, vanding i jordbrugserhvervene bortset fra
vanding og vask af spiselige gartneriafgrøder, vanding af golfbaner og
andre vandforbrugende fritidsaktiviteter, varmeudvinding og
køleformål samt virkninger af råstofindvinding under
grundvandsspejlet, prioriteret efter en samfundsmæssig
helhedsvurdering.

7.5.40) Ved placering og indretning af anlæg indenfor allerede kommune
og lokalplanlagte erhvervsarealer samt ved udlæg af nye arealer til
aktiviteter og virksomheder, der kan indebære en risiko for forurening af
grundvandet, herunder deponering af forurenet jord, skal der tages hensyn
til beskyttelse af såvel udnyttede som ikke udnyttede grundvandsressourcer
i områder med særlige drikkevandinteresser samt indenfor
indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Særligt grundvandstruende
aktiviteter må som udgangspunkt ikke placeres inden for områder med
særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande til almene
vandforsyninger med krav om drikkevandskvalitet, der ligger uden for
disse. Som særligt grundvandstruende aktiviteter anses fx etablering af
deponeringsanlæg og andre virksomheder, hvor der forekommer oplag af
eller anvendelse af mobile forureningskomponenter, herunder organiske
opløsningsmidler, pesticider og olieprodukter.

7.5.41) Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande

til almene vandforsyninger uden for disse skal så vidt muligt friholdes for
udlæg af arealer til byudvikling. Der kan dog udlægges arealer til
byudvikling, hvis det kan godtgøres, at der ikke er alternative placeringer,
og at byudviklingen ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af
grundvandet. Ved byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser
og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse skal det af
kommune og lokalplaners retningslinjer fremgå, hvordan
grundvandsinteresserne beskyttes.

7.5.42) Grundvandsindvinding fra dybereliggende, velbeskyttede
grundvandsmagasiner med god vandkvalitet bør som udgangspunkt kun ske
til almen vandforsyning eller anden indvinding med krav om
drikkevandskvalitet.

7.5.43) Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven og
husdyrgodkendelsesloven inden for nitratfølsomme indvindingsområder skal
leve op til indsatsplanen efter vandforsyningsloven. Afgørelser efter
miljøbeskyttelsesloven inden for nitratfølsomme indvindingsområder, hvor
der ikke er udarbejdet en indsatsplan, skal sikre, at der ikke sker nogen
merbelastning, hvis udvaskningen fra rodzonen overskrider 50 mg nitrat/l i
eftersituationen. Afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven inden for
nitratfølsomme indvindingsområder, hvor der ikke er udarbejdet en
indsatsplan, skal sikre, at husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens
beskyttelsesniveau vedr. nitrat til grundvand overholdes.

Halsnæs Kommunes egne retningslinjer for fornyelser af tilladelser til
vandindvinding efter vandforsyningsloven. Hovedparten af tilladelser til
vandindvinding i Halsnæs Kommune skal fornys senest et år efter den første
vandhandleplan efter miljømålsloven er godkendt i Byrådet. De lokale
retningslinjer er grundlaget for administrationspraksis ved fornyelse af
tilladelserne. De lokale retningslinjer må ikke være til hinder for, at
vandplanens miljømål for vandforekomsterne opfyldes. De lokale
retningslinjer om enhedsforbrug (25) er den nuværende
administrationspraksis fra Regionplan 2005.

HKGrundvand1: Forlængelse af indvindingstilladelser sker på en konkret
vurdering af fremtidig behov, forudgående forbrug og med behørig hensyn
til naturinteresser.

HKGrundvand2: Som udgangspunkt meddeles vandindvindingstilladelse
efter følgende enhedsforbrug:

Boliger

45 m3/person/år

Sommerhuse

45 m3/hus/år

Kolonihaver

25 m3/have/år

Institutioner

55 m3/ansat/år

Byerhverv

20 m3/ansat/år

Landbrug

24 m3/ækv. stk. hornkvæg/år

Svind, Filterskylning mv.[2]

Maks 8 % af det totale forbrug

HKGrundvand3: Som udgangspunkt meddeles vandindvindingstilladelse
til mark og gartnerivanding efter følgende enhedsforbrug angivet i mm/år:
Afgrøde

Leret Sandjord

Sandet Lerjord

Kartofler

100

60

Frøafgrøder

50

0

Græs uden for omdrift

25

0

Græs og grøntfoder

100

90

Specialafgrøder

100150

Bær og frugtavl

100

Containerkulturer

800

Væksthuse

1.000  1.500

HKGrundvand4: Som udgangspunkt meddeles vandindvindingstilladelse
til vanding af golfbaner efter følgende enhedsforbrug angivet i mm/år:
Teesteder

100

Greens

275

Forgreens (maks. 1,5 gange arealet på greenen)

125

Øvrige baner

0

HKGrundvand5: Som udgangspunkt meddeles vandindvindingstilladelse
til vanding af idrætsanlæg og udvalgte seværdigheders græsplæner efter
følgende enhedsforbrug angivet i mm/år:

Græsplæner

Fodnoter:

20

[2] Vandværker som forsyner sommerhusområder har typisk et relativt
stort ledningsnet og lille samlet forbrug. Det betyder, at vandværker som
overvejende forsyner sommerhuse har et større svind i % af det totale
forbrug end vandværker som forsyner tætbebyggede byområder.

