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Tilladelse til etablering af to boringer og foreløbige indvindings/ 
udledningstilladelser.
Ringsted Kommune har den 21. april modtaget Jystrup Vandværks ansøgning om 
etablering af to vandforsyningsboringer og foreløbig indvindings/ 
udledningstilladelse på arealerne tilhørende ejendommene Ålbækvej 26 og 
Slettebjergvej 40, 4174 Jystrup. 

I forbindelse med ansøgningen er der af kommunen gennemført VVM screeninger 
for de to boringer 7. juli 2015. Ved screeningerne er vurderet, at anlæggene ikke 
vil give anledning til en væsentlig indvirkning på miljøet.

Ringsted Kommune har i oktober 2015 givet tilladelse til etablering af ovennævnte 
boringer. Jystrup vandværk valgte dog på det tidspunkt at arbejde videre med 
andre placeringer, men på sidste bestyrelsesmøde er det nu besluttet at ansøge 
om disse boringsplaceringer igen.

Ringsted Kommunes afgørelse
Ringsted Kommune giver hermed tilladelse til udførsel af to indvindingsboringer på 
h.h.v: 

 Ejendommen Ålbækvej 26, Jystrup, matrikel 6ab, Jystrup by, med en 
prøvepumpning på max. 2.500 m3 

 Ejendommen Slettebjergvej 40, Jystrup, matrikel 4b, Jystrup by, med en 
prøvepumpning på maksimalt 5.000 m3. Tilladelsen omfatter bortledning 
af prøvepumpningsvand til nærmeste recipient.

Tilladelsen gives efter vandforsyningslovens §§ 20 og 21.

Tilladelsen er gyldig indtil 7. juli 2018. 

Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og de blå sider.

Borearbejdet kan først startes op når klagefristen på 4 uger er udløbet. 
Klagefristen udløber den 7. juli 2017

Når borearbejdet er afsluttet, fremsendes materiale til kommunen. Med baggrund i 
disse resultater fremsender kommunen den endelige indvindingstilladelse. Det 
skal påpeges, at der er 4 ugers klagemulighed til de klageberettigede.

Afgørelsen om at vandindvindingen ikke udløser VVM har været offentliggjort på 
Ringsted Kommunes hjemmeside.

Tilladelsen gælder kun for udførslen af boringerne og ikke vandværkets 
indvindingstilladelse. Boringer der ikke mere anvendes til indvinding skal sløjfes 
efter gældende regler.

Jystrup Vandværk
Ålbækvej 10
Att.: Niels Bruun de Neergaard
4174 Jystrup



Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Boringernes formål er indvinding af råvand til Jystrup Vandværk. Hvis/når 
boringerne ikke længere ønskes anvendt som indvindingsboringer, skal 
disse sløjfes efter gældende regler.

2. Der skal laves et fredningsbælte på mindst 10 m omkring boringerne. 
Fredningsbæltet skal afgrænses med en blivende egnskarakteristisk 
beplantning, hegn eller kampesten. Indenfor fredningsbæltet må der ikke 
gødes eller anvendes gifte eller bekæmpelsesmidler. Der må desuden ikke 
håndteres, anbringes eller bruges stoffer på en måde, der udsætter 
boringerne – og dermed grundvandet – for fare.

Indenfor en afstand af 25 m fra boringerne må der desuden ikke dyrkes 
afgrøder, gødes eller anvendes pesticider til erhvervsmæssige og offentlige 
formål. Tilsyn udføres af plantedirektoratet.

Det er aftalt, at arealerne på matr. nr. 6ab, Jystrup, Jystrup By, og matr. nr. 
4b Jystrup by, Jystrup hvorpå boringerne etableres samt en afstand af 
minimum 25 meter omkring boringen, erhverves af Jystrup vandværk, 
såfremt boringen fremadrettet kan anvendes som drikkevandboring.

3. Indenfor et beskyttelsesområde af 300 m fra boringerne er det ikke tilladt at 
etablere nedsivningsanlæg eller andre indretninger, hvor forurenende 
stoffer kan sive ned til grundvandet. 

4. Tidsfrist for udløb af udnyttelse af foreløbig indvindingstilladelse er den 7. 
juli 2018, som svarer til det tidsrum hvor VVM afgørelsen er gyldig. 

Vilkår under etablering og prøvepumpning:

5. Boringerne skal etableres på matr.nr. 6ab, Jystrup, Jystrup By, og matr. nr. 
4b, Jystrup by, Jystrup, som kan ses på vedlagte kortbilag. Borestedernes 
placeringer skal overholde afstandskravene i Dansk Ingeniørforenings norm 
for almene vandforsyningsanlæg, DS 442. Borestederne må ikke flyttes 
uden aftale med kommunen.

6. Boringer og overbygning skal udføres efter gældende bekendtgørelse om 
udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, nr. 1260 af 28. oktober 
2013. Indberetning af boredata til Danmarks og Grønlands Geologiske 
Undersøgelse (GEUS) skal også ske efter gældende bekendtgørelse. 

7. Pumpeydelsen må ikke overstige henholdsvis 20 m3/t for Jystrup Ålbæk 
boringen og ca. 10 m3/t for Jystrup Slettebjerg boringen, uden at kommunen 
har givet samtykke 

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

9. Boringerne 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 tage prøver, dvs. 
med en fri afstand på mindst 50 cm under denne.



10. Prøvepumpningen skal bestå 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 (bilag 2).

11. 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.

12. Råvandsprøverne skal udtages og udføres af et akkrediteret laboratorium. 
Råvandet skal analyseres for de parametre der indgår i en boringskontrol, jf. 
seneste vejledning.

13. Der skal indberettes til GEUS i henhold til boringsbekendtgørelsens 
Nr. 1260 af 28/10/2013 kapitel 5. Kopi af borerapporter, råvandsanalyser, 
data fra ren- og prøvepumpning skal ligeledes indsendes til kommunen.

14. Der skal indsendes en vurdering af muligheden for at indvinde den ønskede 
vandmængde på grundlag af den foretagne prøvepumpning.

Vilkår under drift og indberetning:

15. Boringernes vandspejl skal pejles en gang i kvartalet. Inden pejling skal 
oppumpning være standset i mindst 4 timer. Boringerne bør i samme 
omfang pejles under drift. 

16. Pejleresultater og oppumpede vandmængder skal indsendes til kommunen 
en gang om året eller indberettes elektronisk når dette er muligt.

17. Boringerne må ikke anvendes til råvandsforsyning før kommunen har givet 
en ibrugtagningstilladelse. Vandværket skal forinden fremsende følgende

1. Borejournal på de nye boringer.
2. Data fra prøvepumpningen, herunder beregning af boringernes T-

værdi.
3. Resultater fra den nye borings råvandsanalyse. Analysepakken skal 

indeholde stofferne beskrevet i bilag 3.



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. Kommunen dækker i første omgang udgifterne til 
taksationsmyndigheden bortset fra vederlag til formand og sekretær. 
Taksationsmyndigheden kan dog pålægge parterne helt eller delvist at refundere 
kommunens udgifter.

Endvidere må vandværkets indvinding ikke i væsentligt omfang reducere 
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 
retningslinier fra kommunen.



Baggrund 

Anledning til ansøgning
Jystrup Vandværk ansøger om etablering af 2 nye boringer, idet deres 
vandforsyningssituation er meget usikker og p.t kun baserer sig på en boring med 
DGU nr. 212. 2C som grundet dets alder er i fare for at styrte sammen.  

Jystrup Vandværk er inddelt i henholdsvis Ålbækvej Vandværk med DGU 
boringerne: 211.472 og 211.395 (ikke i brug) og Slettebjerg Vandværk med DGU 
nr. 212.2C. 

Den ønskede boring ved Ålbækvej Vandværk er en ny boring for boring DGU nr. 
211.395 som er faldet sammen. Den nye boring ønskes placeret væk fra 
byområdet i forhold til den nuværende boring som ligger meget bynært. 

Boringen ved Slettebjerg Vandværk er som supplement til boring 212. 2C som er 
en ældre boring etableret tilbage i 1957 hvilket gør faren for sammenstyrtning stor.

I vandforsyningsplanen 2010-2021 konkluderes det samlet, at Jystrup Vandværk 
har utilstrækkelig forsyningssikkerhed og problemer med vandkvaliteten.

Vandbehov
Jystrup Vandværk har en samlet tilladelse på 160.000 m3/år med en tilladelse til 
Ålbækvej Vandværk på 120.000 m3/år og en tilladelse på 40.000 m3 til Slettebjerg 
Vandværk. 

Fra 2014 har det været nødvendigt helt at lukke Ålbækvej Vandværk ned grundet 
funktionsproblemer med værket og i stedet øge indvindingen på Slettebjerg 
Vandværk. Indvindingen er siden 2014 blevet suppleret med ca. 6000 m3 vand fra 
Ringsted Forsyning. Den aktuelle indvinding er på ca. 70.000 m3/år i 2016. 
Fordelingen er vist i nedenstående tabel 1. 

 

Dato                                                                    Ålbækvej / Slettebjerg
Oppumpet vand (m3/år)

Januar 2016         0  / 70.328 

Januar 2014  4.981  / 52.827

Januar 2013 15.169 / 54.642

Januar 2012 29.830 / 42.496

Januar 2011 67.122 / 6.697

Januar 2010 71.935 / 0

Tabel 1. Oppumpede vandmængder for Jystrup Vandværk – henholdsvis Ålbækvej og 
Slettebjerg

Den ønskede boring ved Ålbækvej Vandværk forventes at skulle have en ydelse 
der svarer til den udgåede boring, DGU nr. 211.395 på 20 m3/t. 

Boringen ved Slettebjerg Vandværk forventes at skulle have en ydelse der svarer 
til den gamle boring, DGU nr. 212.2C på 9 m3/t.

Det anbefales, at der pumpes på alle boringer over så store dele af døgnet som 
muligt for at undgå et trække forurening til. 

Der er med de nye boringer ikke tale om en forøgelse af vandværkets samlede 
vandindvinding, men udelukkende en mere sikker vandforsyning. Indvindingen vil 



såvidt muligt blive fordelt på de eksisterende to boringer med DGU nr. 211.472 og 
212.2C samt de 2 nye boringer.

Ålbækvej Vandværk
Geologi
Ålbækvej Vandværk indvinder fra det øvre Sand 2 magasin i ca. 40 meters dybde 
(figur 1). Den nye boring vil blive filtersat i samme Sand 2 magasin. 
Sandmagasinet har en regional udbredelse i området og er op til 20 meter tykt på 
det udpegede borested. Indvindingsmagasinet er beskyttet af et ca. 25 meter 
reducereret lerdække til terræn. Sandmagasinet der indvindes fra bertegnes som 
ikke sårbart. 

Figur 1. Vest – Øst profil gennem Ålbækvej Vv og Slettebjerg Vv. Nye boringssteder er markeret 
med sorte stjerner (ca. placering).

Hydrologi
Ålbækvej Vandværk indvinder fra det sekundære Sand 2 magasin. Potentialet 
ligger ved indvindingsboringerne i kote ca. +55 m (fig.1). Potentialet i sandet viser 
en strømningsretning fra nord mod syd (fig.2). 
Ålbækvej Vandværk får deres vand fra et spændt magasin, hvor trykniveauet i 
boringerne overstiger toppen af sandmagasinet. 

Grundet en forholdsvis stor lerdæklagstykkelse på ca. 30 meter over Sand 2 
magasinet til terræn ved den nye boring, vurderes indvindingen i sandmagasinet 
ikke at påvirke det terrænnære grundvandsspejl og hermed ikke at påvirke de 
overfladenære recipienter. 

Potentiale i Sand 2

Potentiale i kalk



Figur 2. Lerlagstykkelse over Sand 2, potentialer (stiblet linje), indvindings-
oplande (grøn/rød polygon). Nye boringer markeret med gule stjerner (ca. placering). 

Vandkvalitet
Råvandet i boringerne er stærkt reduceret, uden nitrat og med et lavt sulfat- og 
kloridindhold. Analyser af drikkevandet viser gentagne overskridelser af 
grænseværdien for opløst organisk materiale (NVOC), også ved seneste analyse i 
2013. Herudover har vandværket i dag ingen kvalitetsproblemer med 
drikkevandet.

Kommunen forventer, at grænseværdien for NVOC bliver overholdt i den nye 
boring.  

Slettebjerg Vandværk

Geologi
Slettebjerg Vandværk indvinder ligeledes fra Sand 2 magasinet i ca. 55 meters 
dybde (figur 1). 
Sandmagasinet er dækket af ca. 40 meter reduceret ler og betegnes som ikke 
sårbart (figur 1). Den nye boring vil blive filtersat i samme magasin som den 
nuværende indvindingsboring. Sandmagasinet har en regional udbredelse i 
området og er vurderet til at være minimum 10 meter tykt på borestedet.

Hydrologi
Slettebjerg Vandværk indvinder fra det sekundære Sand 2 magasin. Potentialet 
ligger ved indvindingsboringerne i kote ca. +50 m (fig.1). Potentialet i sandet viser 
en strømningsretning fra nord mod syd (fig.2). 
Slettebjerg Vandværk får deres vand fra et spændt magasin, hvor trykniveauet i 
boringerne overstiger toppen af sandmagasinet. 



Grundet en stor lerdæklagstykkelse på over Sand 2 magasinet til terræn ved den 
nye boring vurderes indvindingen i sandmagasinet ikke at påvirke det terrænnære 
grundvandsspejl og hermed ikke at påvirke de overfladenære recipienter.  

Vandkvalitet
Råvandet i boringen er stærkt reduceret, uden nitrat og med et lavt sulfat- og 
kloridindhold. Vandværket har i dag ingen kvalitetsproblemer med drikkevandet.

Afstande og påvirkning af Natur og vandløb

Ålbækvej Vandværk
I forhold til den ansøgte boring ved Ålbækvej Vandværk er der ca. 380 meter til 
den naturbeskyttede Valsølille Sø som er Natura 2000 område og ca. 650 meter til 
den naturbeskyttede Hvidsø. Jystrup sø ligger 400 meter væk. Det nærmeste 
beskyttede vandløb Ålbæk Mølleå ligger ca. 400 meter væk (Figur 3). 

Figur 3. beskyttet natur, nye boringer (blå stjerner, ca. placering,), geologisk 
profil (rød streg).

Den ønskede nye boring kommer til at ligge i et natur område med en del 
overfladerecipienter (figur 3). I henhold til den statslige geologiske model vurderes 
det, at det forholdsvist tykke lerdæklag på mere end 20 meter over 
indvindingsmagasinet, betyder, at der ikke er hydraulisk kontakt mellem Sand 2 og 
det terrænnære vandspejl og, at påvirkningen fra indvindingen vil være minimal og 
uændret i forhold til den nuværende tilstand. 

Slettebjerg Vandværk
Den ansøgte boring ved Jystrup - Slettebjerg Vandværk er beliggende med en 
afstand på ca. 100-200 meter til to mindre naturbeskyttede søer/moser beliggende 
syd for det udpegede borested (figur 3). 
Boringen er placeret i ca. samme afstand til de nærmeste beskyttede naturtyper 
(sø/mose) som den eksisterende boring DGU nr. 212.2C.
Tilsvarende for Ålbækvej Vandværk viser den geologiske model, at det tykke 
lerdæklag på ca. 50 meter over indvindingsmagasinet, betyder, at der ikke er 
hydraulisk kontakt mellem Sand 2 og det terrænnære vandspejl og, at 
påvirkningen fra indvindingen vil være minimal og uændret i forhold til den 
nuværende tilstand 



Forureningskilder
I henhold til data fra Region Sjælland er der indenfor oplandet til Jystrup – 
Ålbækvej Vandværk udpeget fire V2 kortlagte grunde beliggende i Jystrup by 
(figur 4) hvor der er konstateret forureninger med olieprodukter og tungmetaller.

Fig. 4. Røde grunde V2, blå grunde V1 kortlagt

Vest for Jystrup har regionen lokaliseret en V1 kortlagt grund. Den nye boring 
placeres opstrøms byen og væk fra dens forureninger. 

Inden for oplandet til Jystrup - Slettebjerg Vandværk har Region Sjælland ikke 
registreret hverken V1 eller V2 kortlagte grunde. 

Vurdering
Ringsted Kommune vurderer, at de nye boringer er nødvendige for Jystrup 
Vandværks fremtidige forsyningssikkerhed. Vandindvindingen foregår i dag fra en 
boring som er gammel og i risiko for at falde sammen. Dette gør den nuværende 
vandforsyningssikkerhed meget sårbar.  Ved etablering af de to nye boringer øges 
forsyningssikkerheden og vandværket vil være fremtidssikret. 

Ringsted Kommune finder det sandsynligt, at der kan indvindes grundvand med 
tilfredsstillende kvalitet og mængde på de ansøgte boresteder. Placeringerne 
virker hensigtsmæssige i forhold til beskyttelse mod forureninger fra byen samt 
påvirkning af omgivelserne. 

Generelt er grundvandsmagasinerne i henhold til vandplanen for Ringsted 
Kommune i en kritisk kvantitativ tilstand, idet magasinerne er tæt på at være 
overudnyttede. I Ringsted Kommune gives der som udgangspunkt derfor ikke 
tilladelse til ny indvinding, men da der ikke er tale om en øget indvinding, vurderes 
den samlede påvirkning af grundvandsmagasiner og recipienter at være uændret 
og acceptabel.

Ansøgning om endelig indvindingstilladelse/ibrugtagningstilladelse
Boringerne må ikke anvendes til vandforsyning førend kommunen har givet en 
endelig indvindingstilladelse (ibrugtagningstilladelse). Dette kan først ske, når 
kommunen har vurderet det materiale som fremkommer i forbindelse med 
etableringen af boringerne; se vilkår 18).



Tilsyn
Ringsted Kommune fører tilsyn med indretning og driften af vandforsynings-
anlægget, samt med de indvundne vandmængder.

VVM
Det er vurderet ved screening ud fra de kriterier der skal anvendes ved vurdering 
om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på miljøet, at dette ikke vil være 
tilfældet. 

Partshøring
Udkast til tilladelse er sendt i 2 ugers partshøring hos Vandværket, ejerne af 
matriklerne hvorpå boringerne placeres samt naboer for eventuelle kommentarer. I 
forbindelse med tidligere partshøring i 2015 er der indkommet et høringssvar til 
Ringsted kommune. Her gøres Ringsted Kommune opmærksom på, at der 
indenfor 300 meter zonen til den ansøgte boring ved Slettebjerg Vandværk er 
beliggende et nedsivningsanlæg. Den nye boring vil blive placeret ca. 220 meter 
fra det pågældende nedsivningsanlæg. Det er vurderet under forureningsrisiko, at 
placeringerne virker hensigtsmæssige i forhold til beskyttelse mod forureninger fra 
byen samt påvirkning af omgivelserne. 
I forbindelse med høringen i 2017 er der ikke indkommet kommentarer eller 
bemærkninger.

Offentliggørelse
Denne afgørelse vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside den 9. juni 
2017.

Klagevejledning
Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til vandforsyningsloven kan 
påklages inden 4 uger efter afgørelsens annoncering – det vil sige at klagefristen 
udløber den 7. juli 2017 kl 23.59.

Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i 
sagen. I klageperioden er afgørelsen endvidere annonceret på kommunens 
hjemmeside www.ringsted.dk
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet.
Du klager via klageportalen, som du finder via dette link http://nmkn.dk/klage/ 
Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk  Du logger på 
www.borger.dk  eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagens sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet 
afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når 
du klager, som privat person skal du betale et gebyr på 900 kr. og som 
virksomhed eller organisation skal du betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med 
betalingskort i Klageportalen. Hvis Klagenævnet giver dig medhold i din klage, får 
du tilbagebetalt dit gebyr.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du 
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet 
anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 

Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- Fødevareklagenævnet, 
som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

http://www.ringsted.dk/
http://nmkn.dk/klage/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/


Klagen skal være godkendt i klageportalen og gebyret betalt, eller en faktura 
bestilt, inden midnat på fristdagen for at være rettidig.

Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger. 

Afgørelser efter Miljøbeskyttelsesloven kan påklages af landsdækkende 
foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete 
afgørelse, jf. Miljøbeskyttelseslovens§§ 99 og 100, og af lokale foreninger og 
organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som 
formål, og som har meddelt kommunen, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra 
afgørelsen er meddelt.

Vedrørende klagebestemmelser i øvrigt henvises til Vandforsyningslovens kapitel 
13, jf. Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, kapitel 7 og til 
Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Borearbejdet kan ikke påbegyndes inden klagefristens udløb. 

Venlig hilsen

Susanne Hartelius
Miljøsagsbehandler

Kopi af afgørelsen er sendt til: 
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Naturstyrelsen: nst@nst.dk, 
Sundhedsstyrelsen: sjl@sst.dk
Naturfredningsforeningen i Ringsted: dnringsted-sager@dn.dk
Forbrugerrådet: fbr@fbr.dk
Danmarks sportsfiskerforbund: post@sportfiskerforbundet.dk
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1. Kortbilag (Placering af nye boringer, Geologiske profiler, Påvirkning af natur)
2. Prøvepumpningsvejledning
3. Analysepakke
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Bilag 1. Kortbilag – Placering af nye boringer

Figur 1. Placering af nye boringer (pink stjerner)



Placering af boring på Ålbækvej 26, Jystrup, matrikel 6ab, Jystrup by

Slettebjergvej 40, Jystrup, matrikel 4b, Jystrup by



Bilag 2. Anbefalinger til prøvepumpning

Prøvepumpning har til formål at bestemme det vandførende lags 
vandledningsevne, magasinegenskaber og rumlige udbredelse og så vidt muligt 
lækage gennem dæklag ved spændt/artesiske reservoir og boringens 
virkningsgrad. Brøndborer bør kunne give disse resultater ud fra 
prøvepumpningen. 

OBS: Brøndboreren skal være opmærksom på den maksimale ydelse og/eller 
maksimale sænkning som står i boringstilladelsen. Det er af yderste vigtighed at 
denne maksimale/ydelse og/eller maksimal sænkning overholdes da for kraftig 
indvinding kan ødelægge/forringe råvandet og i værste fald gøre en egnet boring 
uegnet til fremtidig drift. Vandværket bør holde brøndboreren op på at tilladelse og 
prøvepumpningsvejledning følges nøje.

Renpumpning
Renpumpning har til formål, at gøre boringen klar til prøvepumpningen ved at 
fjerne slam og boremudder. Brøndborer skal være opmærksom på, at der under 
ingen omstændigheder må pumpes kraftigere end hvad der står som maksimal 
pumpeydelse under prøvepumpning. Det samme gælder den maksimale 
sænkning af magasinet. 

Trinvis prøvepumpning
Efter renpumpning af boringen udføres trinvis prøvepumpning med mindst 3 trin af 
60 minutters varighed med stigende kapacitet for hvert trin. Trinvis prøvepumpning 
foretages uden pumpestop mellem de enkelte trin. 
Der skal ikke udføres tilbagepejling efter trinvis prøvepumpning. Kapaciteten skal 
være konstant i de enkelte trin.

1. og 2. trin skal have en kapacitet på hhv. 1/4 og ½ af 3. trin. 3. trins kapacitet 
skal svare til boringens forventede fremtidige ydeevne.

Pejlinger udføres med de tidsintervaller der er angivet på side 2. Når der skiftes 
trin er det fra start af skemaet igen med de hyppige intervaller. 

Brøndborer skal være opmærksom på maksimal sænkning og ydelse der kan 
være stillet i boringstiladelsen/den foreløbig indvindingstilladelse. Hvis 



brøndboreren kan se allerede efter det første trin at der ikke kan pumpes så 
kraftigt som vurderet i tilladelsen må der ikke fortsættes til de næste trin. Den 
trinvise prøvepumpning må derefter begyndes igen med lavere ydelse så sidste 
trin og langtidsprøvepumpning kan gennemføres. 

Ved udsyring
Brøndborer skal noterer om prøvepumpning er udført før eller efter syring af 
boringen. Hvis magasinet syres skal det begrundes, hvorfor der er udsyret. 
Udsyring har kun betydning for boringens egensænkning, som kan vurderes ud fra 
virkningsgraden af boringen som bestemmes under den trinvise prøvepumpning.

Langtidsprøvepumpning
Prøvepumpningen foretages med konstant kapacitet. Kapaciteten skal være 
mindst 2/3 og højest 1,5 gange den fremtidige driftskapacitet. Kapacitetens 
størrelse skal kontrolleres hyppigt ved hjælp af målekar, vandmåler, overfald eller 
lignende. Langtidsprøvepumpning bør udføres i mindst 1 uge. 
Ugen før prøvepumpningen startes, foretages daglig pejling af ro-vandstanden i 
pumpeboringen og i de observationsboringer, der eventuelt indgår i 
pejleprogrammet. For hver boring vælges et fast målepunkt og alle pejlinger 
angives i centimeter i forhold til dette. Tidspunktet for pejling af ro-vandstanden 
noteres.

Sidste daglige pejling foretages umiddelbart før pumpestart.

Starttidspunktet for pumpningen noteres og alle senere pejlinger i pumpeboringen 
og eventuelle observationsboringer angives i minutter efter starttidspunkt. I praksis 
noteres klokkeslættet, hvor prøvepumpningen påbegyndes og efter at have 
benyttet stopur til de første pejlinger angives de efterfølgende pejletidspunkter 
som klokkeslæt. Prøvepumpningens samlede varighed fastsættes i tilladelsen på 
grundlag af de geologiske og hydrogeologiske forhold i det enkelte tilfælde. 

Pejlinger i pumpeboringen bør foretages med nedenstående intervaller:

Intervalskema
Pejle nr. Pejletidspunkt Pejle nr. Pejletidspunkt Pejle nr. Pejletidspunkt
1 1 min 10 40 min 19 1,5 døgn
2 2 min 11 60 min 20 2 døgn
3 3 min 12 90 min 21 3 døgn
4 5 min 13 150 min 22 4 døgn
5 7 min 14 4 timer 23 5 døgn
6 10 min 15 6 timer 24 6 døgn
7 15 min 16 9 timer 25 7 døgn
8 20 min 17 14 timer
9 30 min 18 1 døgn

26 Efterfølgende 
1 gang pr. uge

Husk: Før start af pumpningen noteres afstanden til vandspejlet.



Hyppigheden af pejlinger i observationsboringer og prøvepumpningens varighed 
aftales med kommunen.

Umiddelbart før stop af pumpningen foretages en pejling af vandstanden i 
pumpeboringen og eventuelle observationsboringer. Efter stop af pumpningen 
foretages tilbagepejling af vandstanden efter samme regler og med samme 
hyppighed, som i ovenstående skema. Tilbagepejling skal udføres indtil 
vandstanden er tilbage ved ro-vandspejl, eller mindst af samme varighed som 
prøvepumpningen.

Det er ønskeligt, at ovennævnte pejlehyppighed overholdes, men hvis praktiske 
forhold umuliggør dette, udføres så mange af de ovennævnte pejlinger som 
muligt. Det er mindre væsentligt, at de ovenfor beskrevne pejleintervaller 
overholdes helt præcist. Det er derimod vigtigt at de nøjagtige tidspunkter for de 
enkelte pejlinger anføres.



Bilag 3 – Analysepakker

Boringskontrol på vandværkets boringer:

Temperatur 

Nitrat 

pH 

Nitrit 

Ledningsevne 

Totalt fosforindhold 

Inddampningsrest 

Fluorid 

NVOC 

Ilt 

Calcium 

Aggressiv kuldioxid 

Magnesium 

Svovlbrinte

Natrium 

Metan

Kalium 

Ammonium 

Nikkel 

Jern 

Arsen

Mangan 

Barium

Bikarbonat 

Bor



Klorid 

Sulfat 

Pesticider og nedbrydningsprodukter:
Aktiv stof 2,4-D

Atrazin
Bentazon
Dichlobenil
Dichlorprop
Diuron1
ETU 
(Ethylenthiourea)
Glyphosat
Hexazinon
MCPA
Mechlorprop
Metribuzin2
Simazin

Nedbrydningspr
odukter

2,6-
Dichlorbenzosyre
2,4-Dichlorphenol3
2,6-Dichlorphenol3
4CPP (2-(4-
chlorphenoxy)propi
onsyre)3
2,6-DCPP (2-(2,6-
dichlorphenoxy-
propionsyre)) 3
4-Nitrophenol4
AMPA 
(Aminomethylphosp
horsyre)
BAM (2,6-
Dichlorbenzamid)
DEIA 
(Desethyldesisoprop
yl-atrazin)
Desethyl-hydroxy-
atrazin
Desethyl-atrazin
Desethyl-
terbuthylazin
Desisopropyl-
atrazin
Desisopropyl-
hydroxy-atrazin
Didealkyl-hydroxy-
atrazin
Hydroxy-atrazin
Hydroxy-simazin
Metribuzin-
desamino-deketo2



Metribuzin-diketo2
Metribuzin-
desamino2

Andre organiske mikroforureninger:
Aromater: Benzen

Toluen
Xylener
Naftalen

Organiske 
klorforbindelser

Trichlormethan
Tetrachlormethan
Trichlorethen
Tetrachlorethen
1,1,1-trichlorethan
1,2-dichlorethan

Methyl-tertiær-butylether, MTBE


