
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1/6 

  
Tilladelse til ny boring ved Villingebæk Vandværk 
Matrikel nr. 1rt, Dronningmølle, Esbønderup. 
 
Gribskov Kommune giver hermed tilladelse til etablering af vandindvindingsboring 
ved Villingebæk Vandværk på matrikel nr. 1rt, Dronningmølle, Esbønderup. 
Boringen er en erstatningsboring for udtjent boring i området og boringer med 
DGU nr. 182.573 der er givet tilladelse til i 2021, men som er forkastet af tekniske 
årsager. Tilladelsen er givet efter vandforsyningslovens § 20.  
 
Vilkår 
Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

• Boringen skal udføres som ansøgt efter Bekendtgørelse om udførelse og 
sløjfning af boringer og brønde på land nr. 1260 af 28.oktober 2013. 

• Den forkastede boring med DGU nr. 182.573 skal sløjfes efter samme 
bekendtgørelse. 

• Boringen skal være udført og sløjfning gennemført inden for 1 år fra dato. 
• Der må maksimalt indvindes 30 m3/time fra boringen.  
• At etablering af boring, råvandsledning, prøvepumpning mv. foregår som 

beskrevet i ansøgning.  
• Øvrige rettigheder og forpligtigelser forbliver uændrede i forhold til 

vandværkets indvindingstilladelse af 29. maj 2015. 
• Gravearbejde reetableret med eksisterende græstørv og lægges tilbage i den 

rækkefølge der er gravet op.  
• At opbevaring af anlægsmaterialer og deponering af opgravet materiale ikke 

sker på naturbeskyttede arealer, herunder den nærliggende § 3-beskyttede 
mose.  

• At råvandsstationens overjordiske del holdes i mørke jordfarver. 
 
Ansøgning 
Villingebæk Vandværk har i aug. 2022 ansøgt om tilladelse til ny 
vandindvindingsboring som erstatning for en boring 182.573 der blev etableret i 
2021 som erstatning af en ældre boring. Boring med DGU nr. 182.573 er forkastet, 
da der var problemer med indtræng af sand i filtret. Afstanden mellem den 
forkastede boring og placeringen af den nye boring er på 50 meter. 
 
Villingebæk Vandværk søgte således tilbage i juli 2020 om tilladelse til at udføre en 
ny boring til erstatning for en udtjent boring DGU nr. 182.211. Den nye boring 
udføres ikke langt fra den gamle boring og føres til samme grundvandsmagasin. 

Sag: 13.02.03-K08-1-20 
 
13. december 2022 

Villingebæk Vandværk (A.m.b.a.) 
Pandehavevej 5 
3120 Dronningmølle 
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Boringen placeres syd for jernbanen således, at det kommende BNBO ikke 
omfatter jernbanen og pesticidforbrug på denne. 
 
Ansøger har bl.a. oplyst at; 

• der ud over etablering af boringen skal etableres en rå-vandledning frem til 
eksisterende samlebrønd på nordsiden af jernbanen,  

• råvandsledningen vil blive fremført i lige linje mellem boring og samlebrønd 
og at der under jernbanen skydes et føringsrør der afsluttes i en banebrønd 
på hver side af banen på samme måde som den eksisterende 
råvandsledning, 

• vand (omkring 4200 m3) fra prøvepumpning udledes på jordoverfladen nord 
for boringen, 

• det oppumpet boremudder mv. køres til godkendt deponering, 
• der etableres kørevej på køreplader fra Vagtelvej ud for nr. 25 og til 

boreområdet, 
• køreplader fjernes efter etablering af boringen, råvandsledninger, el- og 

vandtilslutning, 
• at boringen afsluttes med råvandsstation bestående af grønt hus på 1x1x1,6 

meter, 
• boringen forventes etableret snarest og etableringen vil tage ca. 3 uger. 

 
Boringens placering 
Villingebæk Vandværk har en indvindingstilladelse fra 29. maj 2015 til 
vandindvinding af 110.000 m3 grundvand fra tre boringer placeret i det fredede 
naturområde Rusland. Reelt indvindes der gennemsnitligt ca. 90.000 m3/år. 
 
Der er indgået aftale mellem vandværket og de grundejerforeninger der ejer 
arealet om udførelse, drift og vedligeholdelse af boringen. 
 
Boringen skal filtersættes i Alnarpmagasinet, som ligger 50 til 70 meter under 
terræn.  
 
På kort herunder er angivet placering af boringen med en rød ring og placeringen 
af den gamle boring grøn ring, der sløjfes ifm. etablering af den nye boring.  
 

 
Kort fra ansøgning med placering af ny boring markeret med rød cirkel og den forkastede boring 
markeret med grøn cirkel.  
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Påvirkning af omgivelserne 
Ansøgningen er screenet i overensstemmelse med VVM-bekendtgørelsen. 
Vandforsyningsanlæg er omfattet af bilag 2, pkt. 2c og 11l i VVM-bekendtgørelsen: 
grundvandsboringer og grundvandsindvinding. Anlæg som fremgår af 
bekendtgørelsens bilag 2, er kun omfattet af VVM-pligten, hvis det konkret 
skønnes at kunne påvirke miljøet væsentligt. For at kunne afgøre dette er der 
gennemført en VVM-screening, jf. bilag 3 i VVM-bekendtgørelsen. 
 
Indvindingen foretages fra et dybtliggende, artesisk sandmagasin og forbliver på 
samme niveau som tidligere. Indvindingen er vurderet at være bæredygtig i 
forhold til grundvand og natur, idet grundvandsmagasinet udnyttes med 14 % mod 
den i vandområdeplaner (Hovedvandopland 2.3 Øresund) tilladte 30 %. 
 
Det ansøgte vurderes derfor ikke til at give væsentlige påvirkninger på miljøet. Det 
vurderes derfor, at anlægget ikke er VVM pligtig. Afgørelsen om ingen VVM-pligt 
annonceres. 
 
Vandområdeplaner 
Indvindingen er omfattet af Vandområdeplan for Hovedvandopland 2.3 
Øresund. Der ændres ikke på den samlede indvindingsmængde. Den nuværende 
indvinding svarer til maksimalt 14% vandindvinding i området, mod den i 
vandområdeplan (Hovedvandopland 2.3 Øresund) fastsatte maksimale 30%. Med 
en maksimal indvinding på 30% er det vurderet, at der fortsat vil være god 
økologisk tilstand i søer og vandløb og miljømål opfyldt. Da indvindingen er på 
14% er indvindingen således ikke i strid med vandområdeplanen. 
 
Habitatdirektivet - Natura 2000 og bilag IV-arter 
Der skal foretages en vurdering af, om en plan/et projekt i sig selv eller i 
forbindelse med andre planer/projekter kan påvirke et Natura 2000-område 
og beskyttede bilag IV-arter væsentligt, i følge habitatbekendtgørelse 
(Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, bek. nr. 1595 af 
06/12/2018, § 6). Kan en sådan påvirkning ikke afvises, skal der foretages en 
konsekvensvurdering. Konsekvensvurderingen skal afklare, hvorvidt der er en 
påvirkning og om planen kan vedtages. Det skal vurderes, om en eventuel 
påvirkning er så væsentlig, at der ikke kan opretholdes gunstig bevaringsstatus. 
Naturtyperne og arterne skal vurderes at være stabile eller i fremgang, før en plan 
eller projekt kan vedtages. 
 
Ansøgningen er væsentlighedsvurderet efter Habitatbekendtgørelsen til ikke 
at have en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder eller medfører 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for 
de dyrearter som fremgår af Habitatdirektivets bilag-IV. 
 
I væsentlighedsvurderingen er konklusionen følgende:  
Boringen placeres i Natura 2000-området Rusland nr. 132, habitatområde H116, 
men uden for udpegede naturtyper. Der er min. 745 meter til nærmeste udpegede 
naturtype. Nærmeste bilag IV-art er markfirben der er registreret over 1 km syd 
for boringen.  
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Etableringen af boringen vurderes ikke at påvirke de i Natura 2000-området 
udpegede naturtyper, da etableringen med bore- gravearbejde samt udledning af 
vand ifm. prøvepumpning nord for boringen, finder sted relativ lang væk fra 
naturtyperne (745 meter) og dermed ikke vurderes at kunne påvirke dem. 
 
Drift, dvs. vandindvinding, vurderes ikke at påvirke naturtyperne. Eftersom der 
indvindes vand fra et magasin i 50-70 meters dybde, vurderes magasinet ikke at 
være i hydraulisk kontakt med de i området udpegede naturtyper, dette også til 
dels pga. afstanden fra placeringen af boringen til naturtyperne. Det vurderes på 
den baggrund, at der ikke vil ske ændringer i de hydrologiske forhold i 
naturtyperne.  
 
Der vil blive indvundet den samme mængde vand, ca. 90.000 m3/år, fra samme 
magasin som hidtil. Dette svarende til maksimalt 14 % vandindvinding i området 
mod den i vandområdeplan (Hovedvandopland 2.3 Øresund) maksimale 30 %. Der 
foregår derfor pt. en relativ lav indvinding af det der maksimalt kan tilladelse jf. 
vandområdeplanen og der vil ikke ske nogen ændring af den indvundne mængde. 
Der er desuden tale om et artesisk sandmagasin. På den baggrund vurderes det, at 
der ikke vil ske nogen påvirkning af de udpegede naturtyper. 
 
Samlet set vurderes det, at etablering af en ny boring og vandindvinding herfra, 
ikke vil påvirke den økologiske funktionalitet for bilag IV-arten negativt og ikke at 
påvirke udpegede naturtyper og dermed udpegningsgrundlaget i Natura 2000-
området. 
 
Erstatningsregler 
Ejer af vandværket er i henhold til Vandforsyningslovens §23 erstatningspligtig for 
skader, som voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, 
vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v. under anlæggets udførelse og 
drift. I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af 
taksationsmyndigheden. Det er den som søger erstatning som skal indbringe sagen 
for taksationsmyndigheden. 
 
Høring af øvrige myndigheder 
Matrikel hvor boringen ønskes placeret, er omfattet af Overfredningsnævnets 
afgørelse af den 28. oktober 1992, om fredning af arealer langs Pandehave Å. 
Fredningen har til formål at ”bevare og forbedre områdets biologiske og 
landskabelige værdier og at bevare dets kulturhistoriske indhold. Fredningen har 
endvidere til formål at regulere offentlighedens adgang til området".  
 
Fredningsnævnet har vurderet, at bl.a. følgende fredningsbestemmelser har 
betydning for afgørelse af sagen: 
§ 3, stk. 1: Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke udnyttes 
forekomster i jorden eller foretages afgravning, opfyldning eller planering.  
§4, stk. 3: Der må heller ikke etableres andre faste anlæg og konstruktioner end 
bygninger. 
 
Fredningsnævnet har vurderet, at de midlertidige terrænændringer der foretages i 
forbindelse med etablering af boringen vurderes at være af underordnet betydning 
for fredningens formål. Det vurderes bl.a. også, at anlæggelse af en råvandsboring 
og station har en samfundsmæssig vigtighed i forhold til at sikre rent drikkevand til 
borgerne i Dronningmølle. 
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Fredningsnævnet har d. 7. feb. 2021 truffet afgørelse i medhør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og givet dispensation til det ansøgte. Den nye 
placering er fremsendt til fornyet afgørelse i Fredningsnævnet, der d.11. dec. 2022 
har truffet afgørelse om dispensation til at Villingebæk Vandværk kan etablere en 
ny råvandsboring i Pandehave Eng.  
 
Klagevejledning 
Klagevejledning efter Vandforsyningslovens1 § 20 og § 49, stk. 1 i Bekendtgørelse 
af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)2.  
 
Reglerne fremgår af vandforsyningslovens kap. 13 og af Bekendtgørelse af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Denne 
afgørelse og dens vilkår kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af 
ansøgeren, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, 
Forbrugerrådet samt af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig 
interesse i sagens udfald.  
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. En tilladelse må  
ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.  
 
Forhold, der kan påklages  
Afgørelsen om at der ikke udarbejdes en VVM-redegørelse kan påklages for  
så vidt angår retlige spørgsmål, jf. § 49, stk. 1 i Bekendtgørelse af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Det vil  
sige, at der kan klages over spørgsmål om afgørelsens lovlighed, f.eks.  
kommunens hjemmel til at træffe afgørelsen. Afgørelsen efter Bekendtgørelse af 
lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
kan jf. § 54 også indbringelse for domstolene. 
 
Tilladelsen til vandindvinding kan påklages jf. vandforsyningslovens § 75.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. En 
sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at Miljø- og 
Fødevareklagenævnets afgørelse er meddelt. Uanset om der anlægges retssag, er 
man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil 
domstolen måtte bestemme noget andet.  
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og  
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til  
på forsiden af http://naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger 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. Klagen 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, skal du betale et gebyr på kr. 900. Du betaler gebyret med  
betalingskort i Klageportalen. 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- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om,  
hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Nævnet vil endvidere afvise  
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klagen, hvis gebyret ikke betales rettidigt og på den anviste måde. Yderligere 
vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside http://naevneneshus.dk/ 
 
Spørgsmål 
Ved spørgsmål kan jeg kontaktes på tlf. 72496351 eller email chrla@gribskov.dk 
 
Med venlig hilsen 
Christina Larsson 
Biolog 
 
Center for Teknik og 
Borgerservice 
Natur, Vand og Vej 
 
Gribskov Kommune 
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 
Telefon: 72 49 60 00 
 
Fodnoter: 
1: Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v., LBK nr. 602 af 10/05/2022. 
 
2: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1976 af 27/10/2021. 
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