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Vedr.: Høringssvar til Råstofplan 2012 - 2023
Gevninge Vandværk anerkender at Region Sjælland har tilstræbt at udarbejde en råstofplan som
tager videst mulig hensyn til samfundets interesser om tilgængelighed og energieffektivitet.
I forbindelse med planen vil vi fremføre en specifik kommentar omkring interesseområde vest
for Gevninge by.
Vi noterer med glæde, at forslaget til råstofplan på side 29 fastslår at ” Ingen ny indvinding i
kildepladszoner i det tidligere Roskilde Amt”
I den anledning fremføres at Miljøcenter Roskilde i december 2010 udgav en grundvandsrapport
over Lejre Nord som af Roskilde Amt var udpeget som et af områderne hvor der skal gøres en
særlig indsats for at beskytte grundvandet.
Stor er vor forundring derfor da vi erfarer af bilagsmaterialet ” Oversigt over alle indstillinger og
tilhørende kortbilag”, at der er udpeget et interesseområde vest for Gevninge by som netop er
beliggende midt i det særlige indsatsområde for grundvandsbeskyttelse.
Yderligere fremgår af Miljøcenter Roskildes rapport at eksisterende kildeplads i Gevninge er i
risiko zonen på grund af forkastninger øst for råvandsboring. Gevninge Vandværk er geografisk
og miljømæssigt låst og har kun mulighed for at oprette en kommende ny råvandsboring vest for
Gevninge i det nu udpegede interesseområde.
Lejre Kommunes forsyningsplan har udpeget Gevninge Vandværk til at være
hovedforsyningsværk i Lejre Nord. Derfor kan vi være nødsaget til at udvide
indvindingskapaciteten hurtigere end forventet samt at oprette forbindelse tværs over
interesseområdet for at forsyne Lindenborg området.
Med baggrund i ovenstående forhold vil vi indstille at interesseområdet vest for Gevninge udgår
af planen subsidiært vil vi anføre at regionen må påregne at kompensere Gevninge Vandværk for
meromkostninger til udvidelser ved fremtidig behov.
Med venlig hilsen
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