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Knud Vindfeldt
Frederikssundsvej 380
3310 Ølsted

Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU 192.830, Frederikssundvej 380,
3310 Ølsted

Dines Jørgensen & Co har den 20 december 2017 på vegne af Knud Vindfeldt søgt om
bevarelse af boring DGU 192.830, samt tilladelse til indvinding af op til 350 m3 pr. år.
Ejendommen er fornylig blevet tilsluttet St. Havelse Strand Vandværk, men den hidtidige
vandforsyningsboring ønskes bevaret for at anvende vandet til følgende formål :
Vanding af heste og kvier
Bil- og maskinvask
Diverse, bl.a. vanding af ridebane
Samlet indvinding

200 m3/år
50 m3/år
100 m3/år
350 m3/år

I ansøgningen er det oplyst, at
-

boringen står i en brønd med støbt bund, ca. 2 m under terræn og med brøndsider af
beton,
nærmeste nedsivningsanlæg er mere end 300 m væk,
møddingsplads eller gødningsoplag er mere end 25 m væk.

Tilladelse efter vandforsyningslovens (lov nr. 125 af 26.01.2017) § 20, stk.1 nr.1.
Det tillades, at der indvindes op til 350 m3 vand pr. år fra boring DGU 192.830, til ovenstående
formål. Tilladelsen er midlertidig og udløber ved udgangen af 2028. Tilladelsen gives på
følgende vilkår:

-

Brønd, boring og dæksel skal være udført så en forurening af grundvandet undgås.
Brønden med boringen holdes tør til alle tider.
Brøndkanten holdes min. 15 cm over terræn for at hindre overfalde vand i at trænge
ned i brønden.

Følgende afstandskrav skal overholdes
-

10 m zone hvor der ikke sprøjtes eller gødes.
25 m til oplag af gødningsstoffer, olietanke, vaskeplads.
50 m til evt. jordvarmeanlæg.

Da der ikke er krav om, at vandkvaliteten opfylder drikkevandskravet, skal
-

der ved hvert tappested være monteret skilt med ”Ikke drikkevand”
ledningsnettet være monteret med kontraventil, hvis vandet bruges til fyldning af
marksprøjte.

Desuden skal boringen være forsynet med måler, og ejeren af boringen skal kunne oplyse
vandindvindingens størrelse de foregående 5 år.

Halsnæs Kommune eller andre offentlige myndigheder skal have adgang til brønden for evt.
pejlinger. Evt. ønske om adgang vil blive adviseres.

Klageadgang (lovens § 80).
Denne afgørelse kan påklages af ejeren af boringen og enhver der må antages at have en
individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Afgørelsen vil blive sendt til orientering Region Hovedstaden, Miljøstyrelsen og St. Havelse
Strand Vandværk. Afgørelsen vil desuden blive offentliggjort på Halsnaes.dk
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