KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13,
GRUNDVANDSREDEGØRELSE FOR OSD OG BYVÆKST

Hvad er et Kommuneplantillæg?
En kommuneplan er en plan for hele kommunen. Den beskriver retningslinjer og rammer for udviklingen i hele kommunen. Kommunen kan ikke forudse alle de projekter, der opstår i løbet af en kommuneplans levetid.
Derfor sker det af og til at det er nødvendigt at ændre kommuneplanen i løbet af planperioden. Det gør man ved at udarbejde et kommuneplantillæg. Et kommuneplantillæg udarbejdes sædvanligvis sammen med en lokalplan, hvor man
samtidig lokalplanlægger for det aktuelle projekt.
Kommuneplantillæg skal gennemgå den samme offentlighedsprocedure som en lokalplan. Procedure ser således ud:

Lokalplananmodning
ForslagtilKommuneplantillæg
Høring8uger
Indkomneforslagbehandles
Kommuneplantillægvedtages


KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13

til Stevns Kommuneplan 2013

Dette kommuneplantillæg har været I 8 ugers høring fra den 10. juli - 4. september 2015.
Der er indkommet et høringssvar i høringsperioden fra Museum Sydøstdanmark.
Ændringsforslag og kommentarer kan sendes til:
Adressen er:
Stevns Kommune
Postboks 83
4660 Store Heddinge
eller e-mail: plan@stevns.dk
Yderligere oplysninger kan fås hos:
Kommuneplanlægger Lilian Schmidt, PLAN, telf.: 56 57 51 61
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INDLEDNING
Denne rapport behandler byudvikling i Stevns Kommune, i forhold til de potentielle problemstillinger der kan være overfor grundvandets beskyttelse.
Ifølge ”Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 om byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande” /1/ kan kommunerne:
”…fremover planlægge for placering af boliger og mindre grundvandstruende
virksomheder og anlæg i OSD og indvindingsoplande, herunder nitratfølsomme
indvindingsområder (NFI), hvis der for et givent område er kortlagt og tilstrækkeligt redegjort for både planbehov og grundvandsbeskyttelse. I OSD kan potentielt
grundvandstruende virksomheder og anlæg endvidere placeres efter en supplerende redegørelse for planbehov og for hvilke tekniske tiltag, kommunen vil
iværksætte for at sikre grundvandsbeskyttelsen.
Hovedreglen er dog fortsat, at OSD og indvindingsoplande så vidt muligt skal
friholdes for byudvikling, og i OSD og indvindingsoplande - herunder NFI - må
der ikke placeres særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg.”
Endvidere står der i den statslige udmelding /1/ at:
”Der er muligheder for undtagelse, hvis alternative beliggenheder uden for OSD
og indvindingsoplande er afvejet og ikke fundet mulige, og hvis der er vægtige
planlægningsmæssige hensyn til stede. Kommunerne skal udarbejde en redegørelse herom, jf. Planlovens § 11 e, stk. 1, nr. 4. Formålet med redegørelsen er at
sikre fokus på grundvandsbeskyttelsen i forbindelse med planlægning for byudvikling og anden ændret arealanvendelse, så OSD- problematikkerne håndteres
samlet ved en overordnet planlægning samt, at offentligheden bliver opmærksom på planlægning i OSD og indvindingsoplande og konsekvenserne af den. ”
Ovenstående gælder også indenfor NFI.
Denne rapport er en sådan grundvandsredegørelse for hele Stevns Kommune.
Der præsenteres opdaterede kort over OSD, indvindingsoplande og NFI. Desuden gennemgås grundvandsressourcens størrelse, naturlige beskyttelse og kvalitet mht. naturligt forekommende og forurenende stoffer. Forsyningssituationen i
kommunen og relevante nabokommuner beskrives og forholdet til vandplaner,
kommunale handleplaner, indsatsplaner og regionale råstofplaner vurderes.
Desuden gennemgås befæstelsesgrad, nedsivningspotentiale og forhold til
grundvandsdannelse samt arealanvendelse i forhold til byudviklingens potentielle
forureningstrussel mod grundvandet.
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Endelig beskriver rapporten vægtning af de statslige interesser, bymønster i
forhold til OSD og indvindingsoplande, det særlige behov for udlæg i OSD og
indvindingsoplande, restrummelighed, muligheden for alternative placeringer
samt uudnyttede arealudlæg i OSD, indvindingsoplande og NFI.
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DEFINITIONER
Definition på OSD, indvindingsoplande og NFI fremgår af bilag 1 i de statslige
udmeldinger /1/:


Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD): Områder i Danmark, hvor der sker en målrettet beskyttelse af den nuværende og fremtidige grundvandsressource, der kan bruges til drikkevand.



Indvindingsopland: Det område, hvor grundvandet strømmer hen til indvindingsboringens filter projiceret op på jordoverfladen. Indvindingsoplandenes størrelse og antal er variable, alt efter hvor store tilladelser
til indvinding er, og hvor der indvindes.



Nitratfølsomme Indvindingsområder (NFI): Områder, der er særligt sårbare overfor forurening af grundvandet med nitrat. Udpeget på baggrund
af nitratsårbarhed og nogen/stor grundvandsdannelse, se /2/ og /3/.

Udgangspunktet for udmøntningen af den statslige udmelding er vandplanernes
retningslinjer 40 og 41:
”40) Ved placering og indretning af anlæg inden for 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 inden for 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. ”
”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.”
Udmøntning af retningslinjerne 40 og 41 fremgår af de statslige udmeldinger /1/.
Retningslinje 40 er rettet mod lokalisering af konkrete virksomheder og anlæg,
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hvor der oplagres, håndteres eller anvendes mobile forureningskomponenter.
Virksomhederne fremgår af bilag 1 til de statslige udmeldinger /1/ i 3 lister:
1. ”Tilladelsesliste” – Boliger og mindre grundvandstruende virksomheder
og anlæg
2. ”Opmærksomhedsliste” – Potentielt grundvandstruende virksomheder og
anlæg
3. ”Forbudsliste” – Særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg
Retningslinje 41 er rettet mod byudvikling generelt, dvs. også ændret arealanvendelse i allerede kommuneplanlagte områder. Hovedreglen er, at OSD og
indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor OSD så vidt muligt skal
friholdes for byudvikling og anden ændret arealanvendelse.
Ønsker en kommune byudvikling og anden ændret arealanvendelse i OSD og
indvindingsoplande, samt NFI, skal man følge en trin-model i planlægningen for
området /1/:


Trin 1: Byudvikling og anden ændret arealanvendelse inden for OSD og
indvindingsoplande, men uden for NFI.



Trin 2: Byudvikling og anden ændret arealanvendelse inden for NFI.

Trin 1 og 2 gennemgås for hele Stevns Kommune i kapitel 7.
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3
3.1

VANDFORSYNING
Vandindvinding
I Stevns Kommune findes der 23 almene vandværker, hvoraf de 4 er beliggende
inden for OD (områder med drikkevandsinteresser). De øvrige vandværker ligger
i OSD. Vandværkernes placering samt deres indvindingsoplande fremgår af
Figur 3.1. Den tilladte indvindingsmængde og den aktuelle indvindingsmængde
fremgår af Tabel 3.1.

Figur 3.1 Oversigt over OSD, OD, almene vandværker og deres indvindingsoplande i
Stevns Kommune.
.
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Vandforsyning

Antal
boringer

Tilladelse
(m³/år)

Indvinding
i 2013
(m³/år)

Lyderslev Vandværk

4

60.000

46.797

Korsnæbsvejens Vandværk

1

10.000

2.353

Rødvig Vandværk

7

160.000

116.342

Renge Vandværk

2

10.000

2146

Magleby Vandværk

3

30.000

18.315

Klippinge Vandværk

2

50.000

33.676

Højerup Vestre Vandværk

1

7.000

3.939

Holtug Vandværk

2

20.000

16.603

10

280.000

224.700

Strøby Egede Vandværk

8

250.000

180.156

Strøby Ladeplads Vandværk

2

60.000

40.949

Tommestrup Vandværk

1

15.000

6.493

Vallø Stift Vandværk

2

7.500

2.933

Tåstrup Vandværk

1

6.000

1.252

Store Tårnby Vandværk I/S

2

35.000

12.106

Arnøje Vandværk

1

10.000

13.702

Strøby By Vandværk

3

85.000

37.533

Vandværk

2

9.500

8.754

Havnelev Vandværk

3

30.000

18.975

Hellested Vandværk

5

16.000

15.036

Frøslev Vandværk

1

25.000

8.319

Store Heddinge Vandværk

6

350.000

234.780

Skørpinge Vandværk

1

14.000

17.696

Bakkehældets Vandværk

1

45.000

14.089

Strøby Ladeplads Vandværk

2

60.000

40.948

Haarlev Vandværk I/S

Bækager Vandværk ‐ Hellested

Tabel 3.1 Almene Vandværker i Stevns Kommune, samt boringer, indvindingstilladelse
samt aktuel indvindingsmængde 2013.

Ud over indvinding af grundvand til almene vandværker, sker der i Stevns Kommune også indvinding af grundvand til bl.a. markvanding/gartneri, afværgeanlæg, bortledning af vand og privat husholdning. Beliggenhed af indvindingsanlæggene er vist på figur 3.2. Oplysningerne stammer fra Jupiter databasen /4/.
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Figur 3.2 Beliggenhed af ikke-almene indvindingsanlæg for Stevns Kommune

Der er findes ca. 28 markvandings-/gartnerianlæg som alle ligger spredt i OSD.
Ud af de 66 private fælles vandforsyningsanlæg ligger 54 af dem indenfor OSD.
Fordelingen af den tilladte og faktiske indvinding, vurderet ud fra de indberettede
vandmængder og fordelt på de enkelte indvindingstyper er vist på figur 3.3. Data
er opgjort indenfor OSD. Indberettet data er fra 2013.
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Figur 3.3 Fordeling af tilladte og indberettet indvindingsmængder for Stevns Kommune,
indenfor OSD.
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3.2

Forsyningsstruktur
I Stevns Kommunes vandforsyningsplan 2010-2020 står der om forsyningsområder, nødforsyning og import/eksport af vand over kommunegrænsen /5/:
”På baggrund af de førte drøftelser er kommunen inddelt i fire områder, hvor der
i hvert område er udpeget et såkaldt "moder-vandværk". De fire områder består
af følgende vandværker:





Rødvig, Lyderslev, Havnelev, Skørpinge, Frøslev og Korsnæbsvejen
samt det lille ledningsnet Ll. Heddinge.
Store Heddinge, Højerup Vestre, Holtug, Sigerslev, Sigerslev Asylcenter, Renge, Tommestrup og Lilledal.
Haarlev Hellested, Arnøje, Tåstrup, Store Tårnby, Varpelev samt Bækager Vandværk, der er overtaget af Hellested Vandværk.
Strøby Egede Strøby, Strøby Ladeplads, Klippinge, Bakkehældet, Vallø
Stift, Magleby samt Valløby ledningsnet og Skovrækken ledningsnet.

De med fed markerede vandværker er betegnet som "moder-vandværkerne", der
ud over at have ansvaret for eget område har påtaget sig at vedligeholde en
kapacitet, der muliggør forsyning af hele lokalområdet.
Dette betyder, at handleplanen skal indeholde aktiviteter, der sikrer at denne
struktur understøttes. Dette gælder bl.a. nødforsyningsledninger.

LeveringskaVandværk

3

pacitet, m pr.
døgn

Gennemsnit-

Gennemsnitligdøgn-

Gennemsnitligdøgn-

ligdøgnpro-

produktion for de to

produktion i hele mo-

duktion i m

3

største værker i m

3

derværkets område i
3

2008

2008

m i 2008

Haarlev

1840

620

670

Ca. 780

Store Heddinge

2760

560

612

Ca. 720

Strøby Egede

2000

457

577

Ca. 925

Rødvig

576

320

440

Ca. 570

Tabel 6.1 Leveringskapacitet og døgnproduktion hos "moder-vandværkerne".
For at have tilstrækkelig kapacitet skal et vandværk have en leveringskapacitet,
der mindst er lig med 1,5 gange døgnproduktionen.
Som det fremgår af tabel 6.2 har tre af "moder-vandværkerne" rigelig reservekapacitet, medens Rødvig kun har en vis reservekapacitet, idet både indvindingskapaciteten og udpumpningskapaciteten er tilstrækkelig, medens filterkapaciteten er i underkanten. Alle fire værker har kapacitet til at dække egne forbrugere
og samtidig dække alle forbrugerne i det næststørste vandværk, hvis dette vandværk skulle blive udsat for en større forurening. De tre værker vil endda have
kapacitet til at dække hele det forsyningsområde, som de er beliggende i.
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3

Vandværk

3

Leveringskapacitet, m pr.

Behov udtrykt i m pr. døgn (lig 1,5 gange

døgn

ovennævnte gennemsnitsproduktion)

Haarlev

1840

1170

Store Heddinge

2760

1080

Strøby Egede

2000

Rødvig

576

1388
855

Tabel 6.2 Leveringskapacitet og behov ved ny struktur.
Når den nye forsyningsstruktur implementeres bør der ske en nærmere analyse
af kapaciteten på Rødvig Vandværk, for at belyse i hvilken udstrækning Rødvig
Vandværk kan fungere som "moder-vandværk". Mens der i et gennemsnitsdøgn
er tilstrækkelig kapacitet viser figur 6.2, at der i spidsperioder vil være behov for
en større kapacitet på Rødvig Vandværk, hvilket kan opnås ved en udbygning af
filtrene eller ved en forbindelse til Store Heddinge.”
Efter at vandforsyningsplanen blev vedtaget er følgende vandværker lukket:
Sigerslev, Sigerslev Asylcenter, Lilledal og Varpelev. Endvidere står der i vandforsyningsplanen:
”Hovedtankerne bag den nye inddeling i fire store distrikter er at øge forsyningssikkerheden gennem etablering af nye nødforsyninger. Som nævnt er de fleste
vandværker i dag forbundet med mindst et andet vandværk.
Nødforsyning bør dog også kunne finde sted til de store værker. De fire store
værker dækker knap 70 % af det samlede forbrug, og den nuværende forsyningssikkerhed til disse forbrugere vil klart kunne forbedres ved sammenkobling
af ledningsnet.”
”Der er to vandværker i Stevns Kommune, der har eksport af vand: Haarlev
Vandværk, der forsyner 32 ejendomme i Faxe Kommune og Strøby Egede
Vandværk, der forsyner en ejendom i Køge Kommune. Der er i 2008 registreret
en eksport af vand på 3.122 m3.
Fire vandværker i henholdsvis Faxe Kommune og Køge Kommune eksporterer
vand til Stevns Kommune. Denne import til ca. 15 ejendomme skønnes at ligge
under 1.500 m3 pr. år.
Der er således tale om små vandmængder.”
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4

GRUNDVANDETS BELIGGENHED, KVALITET OG SÅRBARHED
Der er i perioden 2005-2015 gennemført kortlægning af de geologiske, hydrostratigrafiske og grundvandsmæssige forhold for Vallø Kortlægningsområde
/6/, af Naturstyrelsen, og Stevns Kortlægningsområde /7/, af det tidligere Storstrøms Amt, i hhv. den nordvestlige og syd til sydøstlige del af Stevns Kommune.

4.1

Geologi, magasiner og dæklag
Der skelnes mellem kvartære og prækvartære aflejringer i den geologiske opbygning, hvor de kvartære og dermed også øvre aflejringer i Stevns Kommune
hovedsagelig består af moræneler. Moræneleret er generelt for kommunen tyndt
(< 15 m) og yder derfor ikke større beskyttelse for grundvandsmagasinet. Under
de kvartære aflejringer findes de prækvartære aflejringer, der på Stevns består
af kalk, øverst af Bryozokalk og nederst af Skrivekridt, adskilt af et tyndt lag
Fiskeler. Figur 4.1 angiver en konceptuel geologisk model for Stevns Kommune.

Figur 4.1 Konceptuel geologisk model for Stevns Kommune

I størstedelen af Stevns Kommune udgøres de primære grundvandsmagasiner
af Bryozokalk (BK), dog udgøres de af Skrivekridt (SK) i de områder, hvor Bryozokalken ikke findes. Dæklaget for grundvandsmagasinet er moræneler (ML1,
ML2 og ML3). De kvartære sandlag (S1, S2 og S3) betegnes i kommunen ikke
som grundvandsmagasiner pga. begrænset udbredelse. Det kvartære sandlag
S2 har størst udbredelse, men er primært begrænset til den begravede dal i
Tryggevælde Ådal.

4.2

Hydrologiske forhold
Overordnet, i den sydøstlige del af Stevns Kommune, følger grundvandsspejlet
terræn, hvor grundvandet strømmer fra et højt potentiale ved Store Heddinge,
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ca. 26 meter over havniveau, ud mod kysterne og ind mod landet mod Tryggevælde Å.
I den nordvestlige del af Stevns Kommune er potentialet styret af Tryggevælde
Å, hvor grundvandet strømmer mod fra et højt potentiale syd for Vedskølle, ca.
20 meter over havniveau.
Grundvandsdannelsen til det primære kalkmagasin på Stevns varierer fra 0
mm/år til mere end 150 mm/år og er størst i den østlige del af kommunen, samt
betydelig i den sydlige og nordvestlige del. Grundvandsdannelsen i kalken er i
høj grad styret af overfladesystemer, hvor der flere steder i ådale og lavtliggende
områder ingen grundvandsdannelse sker som følge af, at trykniveauet i kalken er
højere end ved terræn. Den største grundvandsdannelse foregår i indvindingsoplandene til vandværkerne (200-300 mm/år). Her sker en induceret grundvandsdannelse som følge af indvindingen.

Det har ud fra grundvandskortlægningen af Stevns Kommune kun været muligt
at indsamle information vedrørende grundvandets alder i den nordvestlige del af
kommunen, hvor der indvindes forholdsvis ungt grundvand, dvs. vand fra de
sidste 50 år.

4.3

Grundvandskemi
Den generelle grundvandskvalitet i Stevns Kommune er præget af områdespecifikke problemstillinger, da der hovedsaligt indvindes fra kalk, hvorved der ofte
ses svingende koncentrationer af fluorid, nikkel, arsen og strontium Tilstedeværelsen af disse stoffer er flere steder så høj, at det kræver udvidet vandbehandling.
Der er fund af miljøfremmede stoffer i grundvandet og fundene er forholdsvis
hyppige i store dele af Stevns Kommune grundet det tynde lerdække over
grundvandsmagasinet. De miljøfremmede stoffer er pesticider og BAM (et restprodukt, der stammer fra pesticider anvendt mellem 1967 og 1997), olie og benzin stoffer samt chlorerede opløsningsmidler.
Ud fra kortlægningen af Stevns Kommune ses det, at der øst for Store Hedninge,
vest ved Haarlev og omkring Valløby er fundet nitrat i kalkmagasinet, hvilket er
sammenfaldende med begrænset lertykkelse. Grundvandet må i områderne
derfor betegnes som nitratsårbart.

De nordligste vandværker i kommunen indvinder grundvand af vandtypen C og
D. Nitratsårbarheden er nogen til stor for alle vandværkerne, med undtagelse af
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Strøby Ladeplads, Vallø Stift og Bakkehældets vandværker, hvor nitratsårbarheden er vurderet lille.

4.4

OSD, indvindingsoplande og NFI
Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) er de områder, hvor grundvandet er særlig vigtigt for indvindingen af drikkevand. OSD udpeges i forbindelse med grundvandskortlægning, hvor der bliver taget hensyn til grundvandets
naturlige beskyttelse, kvalitet og bæredygtig indvinding, så der stadig er vand i
vandløb og moser.
De nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) er afgrænset på baggrund af vurderingen af grundvandsmagasiner nitratsårbarhed i OSD og indvindingsoplande
udenfor OSD. Indenfor NFI er afgrænset indsatsområder (IO), hvor der er behov
for en særlig indsats i forhold til at beskytte grundvandet i forhold til nitrat.
Indvindingsopland er det areal på jordoverfladen hvorunder grundvandet strømmer hen til den givne indvindingsboring.
Figur 4.2 angiver et samlet kort over OSD, indvindingsoplande og NFI for hele
Stevns Kommune.
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Figur 4.2 Oversigtskort for Stevns Kommune, hvor OSD, IO og NFI er angivet.

5
5.1

FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING
Vandplaner og kommunale handleplaner
Stevns Kommune ligger indenfor 3 hovedvandoplande for Vanddistrikt Sjælland i
Vandplan 2009-2015:


Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt /8/



Hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet /9/



Hovedvandopland 2.6 Østersøen /10/

Indenfor disse hovedvandoplande findes i Stevns Kommune de grundvandsforekomster, der ses på tabel 5.1. I tabellen er også angivet grundvandsforekomsternes tilstand og indsatsbehov.
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Forekomst

Kvantitativ
tilstand

Kemisk
tilstand

Samlet
tilstand

Påvirkning

Indsatsbehov

DK 2.4.11
Terrænnær
forekomst

Ringe

Ringe

Ringe

Kvantitativ:
Vandindvinding

Kvantitativ:
Flytning af kildepladser, reduceret

Kemisk:
Pesticider og
klorerede

vandindvinding eller
kompenserende
udpumpning.

opløsningsmidler
Kemisk:
Ingen indsats, da den
varetages af generelle
reguleringer og kommunale indsatsplaner
DK 2.4.2.1
Regional
forekomst

Ringe

Ringe

Ringe

Kvantitativ:
Vandindvinding

Kvantitativ:
Flytning af kildepladser, reduceret

Kemisk:
Pesticider og
klorerede

vandindvinding eller
kompenserende
udpumpning.

opløsningsmidler
Kemisk:
Ingen indsats, da den
varetages af generelle
reguleringer og kommunale indsatsplaner
DK 2.6.2.11
Regional

God

Ringe

Ringe

Kemisk:
Nikkel

forekomst

Kemisk:
Ingen indsats, da den
varetages af generelle
reguleringer og kommunale indsatsplaner

DK 2.6.3.2
Dyb forekomst

Ringe

God

Kvantitativ:
Vandindvinding

Kvantitativ:
Reduktion/flytning af
vandindvinding. Behovet skal kvantificeres.

Tabel 5.1 Tilstand og indsatsbehov for grundvandsforekomster i Stevns Kommune, jf.
Vandplan 2009-2015 /8/, /9/, /10/. Hovedvandooplandene fremgår af forekomstnummeret,
så f.eks. er forekomst DK 2.6.3.2 i Hovedvandopland 2.6 Østersøen.

I 3 grundvandsforekomster ses behov for:


flytning af kildepladser



reduceret vandindvinding og/eller



kompenserende udpumpning

Disse tiltag skal gøres, for at forbedre den kvantitative tilstand. For 3 grundvandsforekomster skal forbedringen i denne planperiode varetages af generelle
reguleringer og kommunale indsatsplaner. For DK 2.6.3.2 gælder det, at kun en
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meget lille snip af grundvandsforekomsten ligger i Stevns Kommune, så det antages at indsatsen gennemføres af Køge Kommune.
I Stevns Kommunes forslag til kommunale handleplaner står der om indsatser
/11/:
”Statens vandplaner for de to hovedvandoplande 2.4 Køge Bugt og 2.6 Østersøen indeholder ingen tiltag i forhold til vandindvinding i indsatsprogrammet for 1.
vandplanperiode.
Der skal derfor i Stevns Kommune ikke gennemføres indsatser i forhold til vandindvinding i kommunen, som følge af indsatsprogrammet for 1. planperiode i
statens vandplaner.
Drikkevandskvalitet og -kvantitet er omfattet af de kommunale indsatsplaner. Der
er udarbejdet indsatsplaner for den sydlige del af kommunen (Gl. Stevns Kommune). Der skal udarbejdes indsatsplaner for den nordlige del af kommunen (Gl.
Vallø Kommune) i 2015/16 som i detaljer skal beskrive, hvad der skal gøres for
at sikre gode ressourcer af drikkevand, jf. bekendtgørelse om indsatsplaner.
Der er som udgangspunkt ikke problemer med kvantiteten i forhold til behovet i
Stevns Kommune. Der er kvalitetsmæssige problemer, som forventes at kunne
imødekommes ved flytning af indvinding mellem kommunens vandværker.
Vandplanerne er udarbejdet under forudsætning af, at drikkevandet beskyttes
under den eksisterende indsatsplanlægning – som en grundlæggende foranstaltning.”

5.2

Kommuneplan
I miljøredegørelsen for kommuneplanen fra 2013 står der under punkt 4.2.3
Vand /12/:
”Grundvand og drikkevandsinteresser
Der er ikke sammenfald mellem arealudlæg for potentielt skadelige anlæg og de
områder, der er udpeget som OSD (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser). Den muliggjorte øgede skovrejsning kan medvirke til at sikre drikkevandsressourcernes kvalitet for fremtiden. Planforslaget indeholder altså ikke initiativer, der kræver særlig opmærksomhed på grundvandet og beskyttelse af vores
drikkevand. Dog skal der, hvis der ansøges om placering af store fælles biogasanlæg og store husdyrbrug uden for de udpegede områder foretages en konkret
vurdering ift. OSD.”

5.3

Indsatsplaner
I Stevns Kommune er der vedtaget 4 indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
/13/, /14/, /15/, /16/:
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Bjælkerup vandværk (overgået til Store Heddinge Vandværk)
Holtug Vandværk
Sigerslev Vandværk (lukket)
Store Heddinge Vandværk

Af relevans for byudvikling i OSD er følgende indsatser, der gælder for alle 4
indsatsplaner:
Tilsyn med agerbrug: ”Den nuværende praksis hos Stevns Kommune i det lovpligtige tilsyn med landbrugsejendomme er specielt rettet mod ejendomme med
erhvervsmæssigt dyrehold. Der føres kun tilsyn med planteavlsbrug ved klager
eller forespørgsler.
For at sikre grundvandet mod forureningskilder vil Stevns Kommune fremover
udvide tilsynet til også at omfatte de planteavlsbrug og eventuelle maskinstationer og gartnerier, der ligger indenfor indsatsområdet.
Der planlægges ét indledende tilsyn pr. ejendom + opfølgning efter behov. Tilsynet ønskes planlagt således, at man i første omgang fører tilsyn inden for kildepladszonen (300 m omkring boringerne) (etape 1), dernæst i de grundvandsdannende områder (etape 2) og endelig indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (etape 3).”
Påbud om sløjfning af ubrugte brønde og boringer: ”I forbindelse med at en
ejendom bliver tilsluttet vandværk, bliver den oprindelige vandindvinding
(brønd/boring) overflødig som drikkevandsforsyning.”
Kampagne om privates brug af pesticider: ”En del af de forureninger af vandværksboringer, der er konstateret i Danmark, formodes at stamme fra privates
brug af sprøjtemidler. En begrænsning af forbruget og øget opmærksomhed på
korrekt brug, opbevaring og bortskaffelse kan mindske risikoen for forurening af
grundvandet – dette gælder især ved brug eller opbevaring i nærheden af såvel
ubenyttede som ibrugværende brønde og boringer.
I Stevns Kommunes Lokal Agenda 21-redegørelse (december 2004) indgår, at
begrænsning i anvendelse af pesticider m.v. skal udbredes til borgerne via oplysning og kampagne.”
Undersøgelse af forhold omkring sløjfning af brønde og boringer: ”Ubenyttede
brønde og boringer kan føre alle typer af forurening direkte ned i grundvandet.
Kontaktudvalget for vandværker på Stevns (KTU) undersøger, sammen med
kommunen, de praktiske og økonomiske forhold omkring sløjfning af ubenyttede
brønde og boringer, derunder sammenhængen med kommunens påbud, omkostninger ved lovformelig sløjfning, det sandsynlige antal brønde og boringer,
som skal sløjfes, andre kommuners erfaringer mv. Vandværkerne vil derefter
have større mulighed for at vurdere deres egen stilling til emnet.
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Kommunens register for ubenyttede brønde og boringer kan benyttes til en samlet registrering med vandværkernes oplysninger.”
Indsatsområde med hensyn til nitrat: ”I disse områder bør nitratudvaskningen
mindskes i forhold til det nuværende niveau. Metoder til dette inkluderer i første
omgang de gældende ordninger omkring tilskud til Miljø Venlige Jordbrugsforanstaltninger (MVJ) og skovrejsning.
Hvis der senere gives mulighed for andre metoder for at nedbringe nitratudvaskningen, bør disse benyttes.”

5.4

Råstofplan
I Stevns Kommune er der ifølge Råstofplan 2012-2023 /17/ for Region Sjælland
udlagt et regionalt graveområde, Stevns Graveområde for kalk og kridt på 93,1
hektar. Der er også udlagt et interesseområde på 410,79 hektar, også for kalk og
kridt, i samme område langs kysten, som det regionale graveområde. Figur 5.1
viser graveområder og interesseområder.
Hverken det ene regionale graveområde eller det ene interesseområde i kommunen har betydning for byudvikling i OSD og indvindingsoplande.
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Figur 5.1. Regionale graveområder og interesseområder. Der findes 1 regionalt graveområde og 1 interesseområde i Stevns Kommune
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6
6.1

GRUNDVANDSDANNELSE, BEFÆSTELSESGRAD OG NEDSIVNING
Grundvandsdannelse
Storstrøms Amt fik i 2005 foretaget en undersøgelse og grundvandsmodellering
af grundvandsdannelsen på Stevns /7/.
Grundvandsdannelsen til det primære kalkmagasin på Stevns blev beregnet til at
variere fra 0 mm/år til mere end 150 mm/år. Grundvandsdannelsen er størst i
den østlige del af indsatsområdet, men i den sydlige og nordvestlige del af
Stevns Kommune, er der også betydelig grundvandsdannelse.
Modelberegningen tog udgangspunkt i et detailmodelområde på 250 km2, hvor
grundvandsdannelsen til bryozokalkmagasinet, hvorfra indvindingen overvejende
foregår, blev beregnet til i gennemsnit at ligge på 88 mm/år. Dette giver en samlet grundvandsdannelse på ca. 22 mio. m3, hvoraf der på dette tidspunkt blev
indvundet ca. 9 mm (2,25 mio. m3 ), mens ca. 80 mm (20 mio. m3) strømmer
underjordisk ud i havet langs kysterne. I den østlige del af Stevns Kommune
forventes at være en relativ stor grundvandsdannelse omkring lokale nedhældningsbrønde, hvor store mængder overfladevand fra markdræn nedsives. Storstrøms Amts rapport konkluderer, at grundvandsdannelsen er stor i forhold til
den nuværende indvinding, men grundet forurening af miljøfremmede stoffer, er
der behov for grundvandsbeskyttelse.
Flere steder i ådalene og lavtliggende områder er der ingen grundvandsdannelse, som følge af, at trykniveauet i kalkmagasinet er højere end terræn. Dette
medfører at der ikke foregår nedsivning, men i stedet er der en opadgående
svag grundvandsstrømning, som i ådalene tilfører grundvand til vandløbene.
Derudover, er der i klimatilpasningsplanen for Stevns Kommune angivet /18/, at
klimaforandringerne påvirker grundvandsstanden. I forbindelse med klimatilpasningsplanen, er den fremtidige udvikling i den generelle grundvandsstand beregnet for kommunen. Det er i beregningen forudsat, at havvandspejlet stiger 0,3
meter i 2050 og 0,8 meter i 2100, og at nedbøren stiger 14 % frem mod 2100.
Dette medfører en stigning af grundvandsstanden med 0,2 til 2 meter i 2100
afhængig af de lokale forhold. Stigende grundvandsstand bør tages med i betragtningen ved både grundvandsbeskyttelsen og byudvikling.

6.2

Befæstelsesgrad
Den samlede befæstelsesgrad i Stevns Kommune er ikke kendt og det planlægges undersøgt. Befæstelsesgraden beskriver, hvor meget tag- og overfladevand,
der maksimalt må afledes til kloaksystemet fra en ejendoms areal uden forsinkelse. Hvis den angivne befæstelsesgrad overskrides anbefales det, at den
overskydende vandmængde fra arealet større end den tilladte befæstelsesgrad,
forsinkes inden afledning til kloaksystemet. Vandet fra en del af ejendommens
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areal kan nedsives eller der kan etableres et bassin eller lignende til forsinkelse
af vandet inden afledning.
Stevns Kommunes Spildevandsplan 2012-2020 /19/ angiver maksimal befæstelsesgrad for forskellige arealtyper jf. tabel 6.1. De anbefalede værdier for befæstelsesgrad er gældende ved opførelse af nyt byggeri, eller når der sker udvidelser af eksisterende byggeri.
Arealtype
Boligområder: åben lav og tæt lav
Bolig/serviceområder; Etageboligområder
Erhvervs- og serviceområder
Centerområder
Parker og grønne områder

Befæstelsesgrad
0,3
0,4
0,4
0,5
0,0

Tabel 6.1: Anbefalet maksimal tilladelig befæstelsesgrad for forskellige arealtyper (Stevns
Kommunes Spildevandsplan 2012-2020).

En befæstelsesgrad på 0 svarer til, at intet regnvand må afledes til kloaksystemet. En befæstelsesgrad på 1 betyder, at tag- og overfladevand fra hele ejendommens areal kan afledes til kloaksystemet uden forsinkelse.

6.3

Nedsivning
Klimaforandringerne medfører øget nedbør og skybrud, hvilket sætter det eksisterende kloaksystem under pres, og der gennemføres derfor løbende separatkloakering, hvor regn- og spildevand adskilles. Serviceniveauet for håndtering af
regn- og spildevand er angivet i Stevns Kommunes klimatilpasningsplan til 5 års
hændelser for separatkloakerede områder og 10 års hændelser for fælleskloakerede områder.
Overalt i Danmark opleves dog i stigende grad behov for at håndtere regnvand
over serviceniveau ved forsinkelse og nedsivning på overfladen i situationer med
intens nedbør og skybrud. I denne forbindelse har Stevns Kommunes spildevandsplans mål om, at der ikke skal foregå nedsivning i områder med særlige
drikkevandsinteresser (OSD), at der skal ske en generel begrænsning af nedsivning af spildevand, at regnvand fra tagarealer nedsives og utætte spildevandsledninger renoveres.
Det er i spildevandsplanen angivet, at lerdæklaget over grundvandsmagasinerne
generelt giver lille beskyttelse. De lokale forhold skal derfor tages i betragtning
ved enhver ansøgning ved konkret vurdering af mulighederne for at tillade nedsivning indenfor OSD.
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7

BYUDVIKLING
I den statslige udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 /1/ vurderes,
at det er nødvendigt at stille skærpede krav til placering og indretning af byudvikling og andre kommuneplanlagte aktiviteter i områder inden for OSD/ indvindingsoplande og NFI. Se også kapitel 1.
Disse skærpede krav beskrives som en udmøntning af retningslinjerne 40 og 41.
Udmøntning af retningslinje 40
Retningslinje 40 er rettet mod lokalisering af konkrete virksomheder og anlæg,
hvor der oplagres, håndteres eller anvendes mobile forureningskomponenter,
herunder organiske opløsningsmidler, pesticider og olieprodukter. Disse er oplistet i bilag 1, liste 1, 2 og 3 i /1/.
Udmøntning af retningslinje 41
Retningslinje 41 er rettet mod byudvikling generelt, herunder anden ændret arealanvendelse i allerede kommuneplanlagte områder. Hovedreglen er, at OSD og
indvindingsoplande så vidt muligt, skal friholdes for byudvikling og anden ændret
arealanvendelse.
Ønskes der alligevel byudvikling og anden ændret arealanvendelse i disse områder, skal nedenstående trin-model følges i forbindelse med planlægningen for
området. Trin-modellen er opbygget med:
Trin 1: for byudvikling og anden ændret arealanvendelse inden for OSD og
indvindingsoplande, men uden for NFI
Hovedregel:
OSD og indvindingsoplande bør så vidt muligt friholdes for byudvikling og anden
ændret arealanvendelse

Dog måske muligt, såfremt:
der ikke er alternative beliggenheder udenfor OSD og indvindingsoplande, og der er vægtige planlægningsmæssige hensyn

Hvad kan der planlægges for:
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Boliger og mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg (jf. Miljøog Naturstyrelsen liste 1 ): Ja
Potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg: Kræver konkret
vurdering og supplerende redegørelse
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Særligt grundvandstruende virksomheder (jf. Miljø- og Naturstyrelsen liste 3): Nej

Trin 2 for byudvikling og anden ændret arealanvendelse indenfor NFI
Hovedregel:
NFI bør friholdes for byudvikling og anden ændret arealanvendelse

Dog måske muligt, såfremt:
der ikke er alternative beliggenheder udenfor NFI, og - der er meget vægtige
planlægningsmæssige hensyn

Hvad kan der planlægges for:




7.1

Boliger og mindre grundvandstruende virksomheder (jf. Miljø- og Naturstyrelsen liste 1): Ja, såfremt der er redegjort herfor
Potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg (jf. Miljø- og Naturstyrelsen liste 2): Nej
Særligt grundvandstruende virksomheder (jf. Miljø- og Naturstyrelsen liste 3): Nej

Bymønster for Stevns Kommune
Stevns Kommunes bymønster fremgår af Kommuneplanen for 2013, der fastlægger rækkefølgen for kommunens byudvikling, se figur 7.1. Med bymønsteret
skabes der sammenhæng mellem de eksisterende byområder i tråd med Fingerplan 2013 /20/, der tillader ’en vis lokal udvikling ved kommunecentre og byudviklingsbyer samt afrunding af andre byer’.
I Kommuneplanen er der oplistet mål for byudviklingen, der fastsætter udvikling
og vækst til primært at foregå i kommunens to hovedbyer Hårlev og St. Heddinge. Rødby og Strøby Egede er udpeget som udviklingsbyer og Klippinge, Strøby,
Hellested og Valløby er udpeget som øvrige byer.
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Figur 7.1. Bymønster og infrastruktur

Siden kommuneplan 2013 er der udlagt arealer i kommunen, der ligger i forlængelse af kommuneplanens retningslinjer og målsætning for byudvikling. De nye
arealer giver anledning til ændret anvendelse i områder med OSD og/eller NFI,
der så vidt muligt skal friholdes for byudvikling. Derfor skal trinmodellerne 1 eller
2 benyttes for planlægningen af områderne, så de planmæssige hensyn og begrundelser indgår i indkredsningen og overvejelserne omkring mulige alternative
placeringer eller undtagelse fra hovedreglerne.
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7.2

Byudvikling i områder med OSD og/eller NFI
På baggrund af afgrænsningen af OSD og NFI samt kommunens udpegede
områder for byudvikling og anlæg fremkommer en række områder, hvor der er et
sammenfald mellem kommunens udlagte områder for byrelaterede aktiviteter og
statens grundvandsinteresser. Områderne er ved Hårlev, Stor Heddinge, Strøby
Egede, Klippinge, Havnelev-Boestofte og Strøby Ladeplads. De beskrives i det
følgende.
Derudover vurderes en foreslået placering af et stort biogasanlæg med baggrund
i kommunens udpegning af mulige steder for placeringen af store biogasanlæg.

Figur 7.2. Udviklingsområder beliggende i OSD og NFI

7.2.1

Hårlev
Hårlev er den ene af kommunens to hovedbyer. Byen er en stationsby og fungerer primært som boligby, men indeholder også handel og erhvervsområder.
Ifølge kommuneplanen skal byudvikling i Hårlev i fremtiden ske mod nord og
vest, begrundet i byens nærhed til Tryggevælde- og Stevns Å, der løber øst og
syd om byen, samt et ønske om at byudvikle i tæt relation til hovedgaden og
stationen.
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Byen rummer flere allerede lokalplanlagte restområder til byudvikling af boligområder mod nord og et erhvervsområde mod syd, samt flere udpegede rammeområder til boligformål.

Figur 7.3. Udviklingsområder beliggende i OSD og NFI

OSD Trin 1
Hårlev gennemskæres af OSD, der omfatter hele den vestlige del af byen. Byen
indeholder tre endnu ikke lokalplanlagte rammeområder til boligformål, beliggende inden for OSD.
Da aktiviteten ’boligformål og blandet bolig- og erhvervsformål’ er mindre grundvandstruende, kan der godt planlægges for aktiviteten i området, i fald alternativer uden for OSD ikke gives.
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NFI Trin 2
En mindre del af byen er udpeget som NFI-, hvilket berører en mindre del af det
ene rammebelagte boligområde.
Da aktiviteten ’boligformål og blandet bolig- og erhvervsformål’ er mindre grundvandstruende, kan der planlægges for den for den, såfremt det planlægningsmæssigt kan begrundes, tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelse og i fald
alternativer uden for NFI ikke gives.
Vurdering
De allerede udlagte områder knytter sig til eksisterende boligområder og overordnede veje og følger byens struktur.
Hårlev har begrænsede muligheder for udvikling af byen, hvilket gør det svært at
finde alternative byudviklingsområder.
Køgevej danner en naturlig afgrænsning af byen mod øst, og skaber en barriere
for, hvad der naturligt vil fungere som sammenhængende by. Og området øst for
Køgevej er desuden udpeget som bevaringsværdigt landskab. Jernbanen danner ligeledes en grænse for byudvikling mod nord, og mod syd afgrænses byen
af erhvervsområder. Derudover er byen omkranset af områder med åbeskyttelse, værdifulde kulturmiljøer, områder med høj kulturhistorisk bevaringsværdi og
fredning.
Øst for byen ud mod Køgevej er en mulighed for udpegning af et alternativt byudviklingsområde beliggende uden for OSD og NFI. Området ligger i forlængelse
af endnu ikke udnyttede restområder til byudvikling, og kan derfor først anvendes
på længere sigt.
De udpegede områder i Hårlev kan fastholdes til byudvikling i form af boligområder idet at der er tale om boligområder der er en mindre grundvandstruende
anvendelse.
På den baggrund vurderes, at den ændrede anvendelse er planmæssigt velbegrundet.
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner for områderne bør der indarbejdes
bestemmelser, der sikrer at de planlagte aktiviteter ikke udgør en trussel mod
grundvandet
I det omfang det er muligt, bør grønne fællesarealer placeres inden for NFI, der
således friholdes for byaktiviteter.

www.niras.dk

Stevns Kommune:
Redegørelse om byvækst i OSD i Stevns Kommune

28

Figur 7.4. Planmæssige bindinger i området

7.2.2

Store Heddinge
Store Heddinge er kommunens anden hovedby. Byen er købstad med en klart
defineret bymidte. Ifølge kommuneplanen skal Store Heddinge i fremtiden fungere som kommunens overordnede center for offentlig og privat service samt kulturelle aktiviteter. Det er et ønske at skabe gode rammer for vækst og fornyelse i
byen samt en koncentration og udvikling af byens centerområde.
Byen rummer flere, allerede lokalplanlagte restområder til byudvikling af boligområder, erhverv og offentlige formål. Derudover er der udpeget en række rammeområder til boligformål og et enkelt til blandet bolig- og erhvervsformål, der endnu ikke er lokalplanlagte.
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Figur 7.5. Udviklingsområder beliggende i OSD og NFI

NFI Trin 2:
Hele Store Heddinge er beliggende inden for NFI.
Da aktiviteten ’boligformål og blandet bolig- og erhvervsformål’ er mindre grundvandstruende, kan der planlægges for den, såfremt det planlægningsmæssigt
kan begrundes, tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelse og i fald alternativer
uden for NFI ikke gives.
Vurdering
Store Heddinge er en af kommunens hovedbyer, hvormed der må forventes en
vis udvikling af byen i fremtiden. De udlagte udviklingsområder er beliggende i
direkte forlængelse af byens eksisterende struktur og optræder som huludfyldning i bymassen.
Hele Store Heddinge er beliggende i NFI, hvorfor det ikke muligt at henvise til
alternative placeringer, hvor byaktiviteter vil være mindre grundvandstruende
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På den baggrund vurderes den ændrede anvendelse at være planmæssigt velbegrundet.
Fremtidige byaktiviteter i Store Heddinge bør begrænse sig til bolig og lettere
erhverv, mens tungere erhverv og industri bør placeres i kommunens øvrige
byer, der ikke er omfattet af NFI.
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner for områderne bør indarbejdes
bestemmelser, der sikrer, at de planlagte aktiviteter ikke udgør en trussel mod
grundvandet.

Figur 7.6. Planmæssige bindinger i området

7.2.3

Strøby Egede
Strøby Egede er i kommuneplanen udpeget som udviklingsby. Det forventes at
byen i fremtiden vil udvikle sig i sydøstlig retning, samt at der skal ske en koncentration og udvikling af byens centerområde.
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Byen er præget af den stærkt trafikerede Stevnsvej. Det er planen i fremtiden at
anlægge en omfartsvej syd og vest om byen, omkring de nye udviklingsområder.
Strøby Egede er beliggende ud mod kysten. Mod vest findes Tryggevælde Å
samt et område med høj kulturhistorisk bevaringsværdi. Området vest for byen
er desuden udpeget som bevaringsværdigt landskab.
Byen indeholder flere lokalplanlagte restrummeligheder til boligformål, samt et
rammeområde til boligformål, der endnu ikke er lokalplanlagt. Dertil har kommunen udpeget større områder til byudvikling, der endnu ikke er rammebelagte.

Figur 7.7. Udviklingsområder beliggende i OSD og NFI
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OSD Trin 1
Strøby Egede berøres af OSD og NFI i byens sydvestlige ende.
Det udlagte område mod øst er for en stor del omfattet af OSD, mens kun en
mindre del af det vestlige udlagte område er omfattet af OSD.
Da aktiviteten ’bolig’ er mindre grundvandstruende, kan der godt planlægges for
aktiviteten i området, i fald alternativer uden for OSD ikke gives.
NFI Trin 2:
De to østlige udviklingsområder i byen er udpeget som NFI, bortset fra den nordligste del af området. Da aktiviteten ’bolig’ er mindre grundvandstruende, kan der
planlægges for den, såfremt det planlægningsmæssigt kan begrundes, tekniske
tiltag sikrer grundvandsbeskyttelse og i fald alternativer uden for NFI ikke gives.
Vurdering
Strøby Egede har begrænsede muligheder for udvikling af byen. Mod nord danner kysten en grænse og mod øst et eksisterende sommerhusområde. Vest for
byen er Køgevej, Tryggevælde Å samt et bevaringsværdigt landskab. Mod syd
er byen omfattet af OSD og NFI.
De udlagte områder til byudvikling ligger i direkte forlængelse af byens eksisterende bygningsmasse og har gode infrastrukturelle forbindelser.
Med de mange begrænsninger for byudvikling omkring byen, er det ikke muligt at
udpege alternative beliggenheder til byudviklingsområder, hvor byaktiviteter vil
være mindre grundvandstruende. De udlagte områder følger byens struktur, og
skaber mulighed formindre grundvandstruende aktiviteter
På den baggrund vurderes den ændrede anvendelse planmæssigt velbegrundet.
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner for områderne bør indarbejdes
bestemmelser, der sikrer, at de planlagte aktiviteter ikke udgør en trussel mod
grundvandet.

www.niras.dk

Stevns Kommune:
Redegørelse om byvækst i OSD i Stevns Kommune

33

Figur 7.8. Planmæssige bindinger i området

7.2.4

Klippinge
Klippinge er en af kommunens mindre byer og er stationsby.
Byen har lokalplanlagte restrummeligheder til bolig samt blandet bolig- og erhverv. Dertil er to endnu ikke lokalplanlagte områder til bolig og blandet bolig- og
erhverve.
Det blandede bolig- og erhvervsområde er udlagt til erhvervsformål, lettere industri, lager- og håndværksvirksomhed, herunder enkelte boliger (bestyrer-, portnerbolig o.lign.) i tilknytning til den enkelte virksomhed.
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Figur 7.9. Udviklingsområder beliggende i OSD

OSD Trin 1
Hele Klippinge by er beliggende i OSD og derfor kan der ikke kan findes alternative placeringer uden for OSD og indvindingsoplande, der ligger i tilknytning til
byen. Da aktiviteten ’blandet bolig og erhverv’ er mindre grundvandstruende, kan
der godt planlægges for aktiviteten i området, i fald alternativer uden for OSD
ikke gives.
Vurdering
Da hele byen er omkranset af OSD, er det ikke muligt at henvise til alternative
placeringer af udviklingsområder i Klippinge med mindre risiko til følge.
De udlagte områder skaber mulighed for mindre grundvandstruende aktiviteter,
dog bør der i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner for områderne indarbejdes bestemmelser, der sikrer, at de planlagte aktiviteter ikke udgør en trussel
mod grundvandet.
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7.2.5

Havnelev-Boestofte
Havnelev Boestofte er en mindre landsby i kommunen. I byen er udlagt et rammeområde til skole- og institutionsformål i form af efterskole med henblik på
muliggørelse af en udvidelse af Stevns idrætsefterskole.

Figur 7.10. Udviklingsområder beliggende i OSD

OSD Trin 1
Landsbyen ligger i udkanten af OSD, mens en større del af rammeområdet til
efterskole ligger inden for OSD..
Aktiviteten ’efterskole’ er mindre grundvandstruende og der kan godt planlægges for aktiviteten i området, i fald alternativer uden for OSD ikke gives.
Vurdering
Området til udvidelse af Stevns Idrætsskole ligger i direkte tilknytning til den
eksisterende skole, og er en mindre grundvandstruende aktivitet, der placeres i
udkanten af OSD. Den ændrede anvendelse vurderes derfor planmæssigt velbegrundet.
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7.2.6

Strøby Ladeplads
Stevns Kommune har haft ønske om at udlægge området til fritids- og ferieaktiviteter og -anlæg jf. kommunens turistpolitiske redegørelse fra 2011. I henhold til
kommuneplanen skal feriecenter/feriehotel opføres som tæt-lav bebyggelse, og
må som hovedregel ikke overstige en kapacitet på 200 lejlighedsenheder. Bebyggelsesprocenten for områderne må normalt ikke overstige 15 %. Stevns
Kommunen arbejder pt. for at flytte denne udpegning til arealet med Rødvig by
og Boesdal jf. kommunens kommende turistpolitiske redegørelse som bliver
vedtaget den 25. juni 2015. Når dette sker, vil der blive lavet en grundvandsredegørelse for området, se figur 7.11 og figur 7.12.

Figur 7.11. Udpegning af interesseområde for fritids- og ferieaktiviteter og -anlæg fra
kommuneplanen
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Figur 7.12. Udviklingsområder beliggende i OSD og NFI

OSD Trin 1
Hovedparten af rammeområdet til feriecenter er beliggende i OSD og mulighederne for en alternativ placering uden for OSD og indvindingsoplande er meget
begrænsede. Da aktiviteten ’feriecenter’ er mindre grundvandstruende kan der
godt planlægges for aktiviteten i området i fald alternativer uden for OSD ikke
gives.
NFI Trin 2
En mindre del af rammeområdet mod vest er beliggende inden for NFI. Mulighederne for en alternativ placering uden for OSD og indvindingsoplande er meget
begrænsede. Dog er aktiviteten mindre grundvandstruende, hvilket betyderat der
kan der godt planlægges for den såfremt det planlægningsmæssigt kan begrundes i fald alternativer uden for NFI ikke gives og tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelse.
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Vurdering
Området til feriecenter er udpeget på baggrund af en samlet turistpolitisk redegørelse 2011 for Stevns Kommune, der fastlægger en strategi for turistdestinationer
i kommunen, hvorfor placeringen vurderes at være planmæssig velbegrundet.
Området ønskes jf. Stevns turistpolitiske redegørelse 2015 flyttet til et areal ml.
Rødvig og Boesdal. Når dette sker, vil der blive lavet en grundvandsredegørelse
for det nye område.

Figur 7.13. Planmæssige bindinger i området

7.2.7

Biogasanlæg
Stevns Kommune har udpeget områder til placering af store fælles biogasanlæg
med udgangspunkt i Biogassekretariatets Analyse /12/, landskabsanalysen anbefalinger i forhold til tekniske anlæg /21/ samt jordbrugsanalyser /12/.
Fælles biogasanlæg skal ligge indenfor områder;
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udenfor indvindingsoplande



nærhed til infrastruktur



med afstand til naboejendomme



med afstand til beskyttelsesområder

På den baggrund er der udpeget 3 ejendomme og en zone til store biogasanlæg,
se figur 7.14 og 7.15.

Figur 7.14 Mulige placeringer af biogasanlæg
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Figur 7.15. Udviklingsområder beliggende i OSD og NFI
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Figur 7.16. Udpegning af projektområde til Varpelev biogasanlæg

OSD Trin 1
Samtlige udpegede områder ligger indenfor OSD.
Projektområdet til Varpelev biogasanlæg ligger i udkanten af OSD.
NFI Trin 2:
Projektområdet til Varpelev biogasanlæg ligger ikke indenfor NFI. Et biogasanlæg defineres som en potentielt grundvandstruende virksomhed, og biogasanlæg må derfor ikke placeres i områder udpeget som NFI. Projektområdet til Varpelev solfangeranlæg ligger inden for NFI, men der er ikke alternative placeringsmuligheder i forhold til det aktuelle projekt og solfanger anlægget har en
væsentlig funktion i forhold til opfyldelse af CO2 reduktions mål. Der skal i forbindelse med projektet etableres tekniske tiltag der sikrer grundvandsbeskyttelsen.
Vurdering
Udpegningen for mulige placering af biogasanlæg er sket på baggrund af en
lang række parametre, hvorfor områderne vurderes at være planmæssig velbegrundede. Området for placeringen af Varpelev biogasanlæg er ikke omfattet af
kommunens udpegning for mulige placeringer af biogasanlæg bl.a. fordi at området ligger i NFI. Der er dog mulighed for at finde en placering i den nordlige del
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af projektområdet, der ikke er omfattet af NFI og hvor afstanden til naboejendomme kan vurderes tilstrækkelig.

8

KONKLUSION
I Stevns Kommune er der 23 almene vandforsyninger, hvoraf der 19 ligger i
OSD. Kommunen er inddelt i 4 distrikter med hvert sit ”modervandværk” der skal
kunne forsyne hele distriktet. Nødforsyning er således håndteret for hele kommunen. Import og eksport af vand over kommunegrænsen foregår kun i små
mængder.
I størstedelen af kommunen er de primære grundvandsmagasiner af kalk.
Dæklaget over kalkmagasinet er moræneler. De kvartære lag af smeltevandssand betegnes i kommunen ikke som grundvandsmagasiner pga. begrænset
udbredelse. Kalkmagasinet er derfor kommunens vigtigste grundvandsressource.
Overordnet strømmer grundvandet mod havet. Grundvandsdannelsen til det
primære kalkmagasin på Stevns varierer fra, at der i ådale og lavtliggende områder ingen grundvandsdannelse sker til en forholdsvis høj grundvandsdannelse.
Grundvandet er også ungt, dvs., dannet indenfor ca. 50 år. Både grundvandets
strømningsmønster og grundvandsdannelsen er meget styret af vandværkernes
indvinding, så en ændring i indvindingsmønstret vil også ændre grundvandsstrømning og -dannelse. Grundvandsdannelsen er for kommunen generelt stor i
forhold til vandindvindingen, dvs. der bliver overordnet dannet grundvand nok til
indvindingsformål. Dette skal tages i betragtning hvis befæstelsesgraden øges i
konkrete byudviklingsområder. Desuden skal klimascenariernes fremtidige stigning af grundvandsstanden med 0,2 til 2 meter i 2100 tages med i betragtningen
ved både grundvandsbeskyttelsen og byudvikling.
Problemer med grundvandskemien er overvejende miljøfremmede stoffer, herunder sprøjtemidler, og nitrat. Størstedelen af kommunen er udpeget som OSD
og områder ved Hårlev, Strøby Egede-Klippinge samt et større område omkring
Store Heddinge er udpeget som NFI.
Af forholdet til anden planlægning gælder overordnet, at grundvandsinteresserne
varetages gennem vandplaner, kommunale handleplaner og kommuneplan dels
ved generel regulering i dansk lovgivning og dels via målrettet regulering i indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Byudvikling i forhold til grundvandsinteresser vil derfor i konkrete tilfælde skulle forholde sig til indsatsplanerne. Der er
ingen konfliktpotentiale i forhold til råstofplanen.
Stevns Kommunes spildevandsplan har mål om, at der ikke skal foregå nedsivning i OSD, at der skal ske en generel begrænsning af nedsivning af spildevand,
at regnvand fra tagarealer nedsives og utætte spildevandsledninger renoveres.
I Kommuneplanen er der mål for byudviklingen, til primært at foregå i kommu-
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nens to hovedbyer Hårlev og St. Heddinge. Rødby og Strøby Egede er udpeget
som udviklingsbyer og Klippinge, Strøby, Hellested og Valløby er udpeget som
øvrige byer. For nogle af Stevns Kommunes udpegede områder for byudvikling
og anlæg er der er et sammenfald mellem kommunens udlagte områder for byrelaterede aktiviteter og statens grundvandsinteresser.
Hårlev: De udpegede områder kan fastholdes til byudvikling i form af boligområder. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner for områderne bør der indarbejdes bestemmelser, der sikrer at de planlagte aktiviteter ikke udgør en trussel
mod grundvandet i det omfang det er muligt, bør grønne fællesarealer placeres
inden for NFI, der således friholdes for byaktiviteter.
Store Heddinge: Fremtidige byaktiviteter bør begrænses til bolig og lettere erhverv, mens tungere erhverv og industri bør placeres i kommunens øvrige byer,
der ikke er omfattet af NFI. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner for
områderne bør indarbejdes bestemmelser, der sikrer, at de planlagte aktiviteter
ikke udgør en trussel mod grundvandet.
Strøby Egede: Med de mange begrænsninger for byudvikling omkring byen, er
det ikke muligt at udpege alternative beliggenheder til byudviklingsområder, hvor
byaktiviteter vil være mindre grundvandstruende. De udlagte områder følger
byens struktur, og skaber mulighed formindre grundvandstruende aktiviteter. I
forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner for områderne bør indarbejdes bestemmelser, der sikrer, at de planlagte aktiviteter ikke udgør en trussel mod
grundvandet.
Klippinge: De udlagte områder skaber mulighed for mindre grundvandstruende
aktiviteter, dog bør der i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner for områderne indarbejdes bestemmelser, der sikrer, at de planlagte aktiviteter ikke udgør en trussel mod grundvandet.
Havnelev-Boestofte: Området til udvidelse af Stevns Idrætsskole ligger i direkte
tilknytning til den eksisterende skole, og er en mindre grundvandstruende aktivitet, der placeres i udkanten af OSD.
Strøby Ladeplads: Området til fritids- og ferieaktiviteter er udpeget på baggrund
af en samlet turistpolitiks redegørelse for Stevns Kommune fra 2011. Stevns
Kommune vil ultimo juni 2015 vedtage en ny turistpolitiks redegørelse, der henviser interesseområdet til fritids- og ferieaktiviteter til en beliggenhed ved Rødvig
og Boesdal. Når det sker, vil der blive lavet en grundvandsredegørelse for det
nye område.
Derudover vurderes en foreslået en placering af Varpelev biogasanlæg, der ligger delvist indenfor NFI.. Området for placeringen af er ikke omfattet af kommu-
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nens udpegning for mulige placeringer af biogasanlæg, som er sket på baggrund
af en lang række parametre, hvorfor områderne vurderes at være planmæssig
velbegrundede. Der er dog mulighed for at finde en placering af Varpelev biogasprojektet i den nordlige del af det foreslåede projektområde, der ikke er omfattet af NFI og hvor afstanden til naboejendomme kan vurderes tilstrækkelig stor
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ANDEN LOVGIVNING OG PLANLÆGNING

Anden lovgivning og planlægning
Miljøvurdering
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal der udarbejdes en miljøscreening, når en myndighed tilvejebringer planer og programmer eller foretager ændringer i planer og programmer. Der skal gennemføres
en miljøvurdering, hvis planerne kan få væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø. Dette kommuneplantillæg
vurderes ikke at få en væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø. Den samlede miljøscreening er vedhæftet
som bilag til kommuneplantillægget.
Museumsloven
Som ejer eller bygherre anbefales det, at der altid indhentes en udtalelse hos Museum Sydøstdanmark før der graves, jf. museumslovens §25. Hvis ejer eller bygherre kontakter museet i god tid inden anlægsstart mindskes risikoen
for standsning og fordyrende stop af anlægsarbejdet samt udgifter til arkæologiske undersøgelser, jf. museumslovens §27. Hvis der under grave – og anlægsarbejdet findes arkæologiske levn som eks. samlinger af sten, sortfarvet
jord, knogler, potteskår eller mønter, skal arbejdet altid standses og museet underrettes. Ejer eller bygherre er ikke
fritaget denne forpligtelse, selvom der er indhentet en udtalelse fra museet.
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VEDTAGELSESPÅTEGNING

Vedtagelsespåtegnelse
Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 13 blev udsendt i 8 ugers høring af Stevns Kommunalbestyrelse
den 21. maj 2015.
På Kommunalbestyrelsens vegne

Mogens Haugaard-Nielsen

Per Røner

Borgmester

Kommunaldirektør

Kommuneplantillæg nr. 13 blev endeligt godkendt af Stevns kommunalbestyrelse den 8. oktober 2015.
På Kommunalbestyrelsens vegne
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Mogens Haugaard-Nielsen

Per Røner

Borgmester

Kommunaldirektør
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Strategisk Miljø Vurdering (SMV).

SMV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål.
Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet.

Generelle oplysninger
Navn på plan
Grundvandsredegørelse for OSD og Byvækst i Stevns Kommune
Dato for screeningen
12. juni 2015
Screenet af
Lilian Schmidt
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13,
Materiale der er
screenet på
Grundvandsredegørelse for OSD og Byvækst

1
a
b
c
d
e
f
g
h
i
2
a
b

c

d

Planens påvirkning på miljøet

Biologisk mangfoldighed
Dyreliv:
Planteliv:
Sjældne, udryddelsestruede eller
fredede dyr, planter eller naturtyper:
Habitat områder:
Spredningskorridor:
Naturbeskyttelse jvf. §3:
Grønne områder:
Skovrejsning/ skovnedlæggelse:
Fredning:
Befolkningen og sundhed
Har projektet betydning for
sundhedstilstanden:
Indendørs støj- og
vibrationspåvirkning:

Påvirkninger fra specifikke
risikofaktorer ift. fx sundhed,
belastningsfaktorer som støj,
luftforurening og stresspåvirkninger:
Friluftsliv/rekreative interesser fx
skaber planen mulighed for
udendørsophold – herunder leg og
sport mv. Mulighed/ adgang til
rekreative oplevelser:

Ja

Nej
X
x

Bemærkninger

x

Ikke
relevant
Negativ
påvirkning
Neutral
påvirkning
Positiv
påvirkning
Undersøges
nærmere

Løbe nr.

Indledende screening
Planen omfattet af lovens bilag 3 og 4
Planen kan påvirke internationalt
naturbeskyttelsesområde væsentligt
Planen kan påvirke miljøet i almindelighed

Bemærkninger

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

Side 1 af 3

Strategisk Miljø Vurdering (SMV).

e

f

g
h
i
3
a
b
c
d
4
a
b
c
d
5
a
b
6
a
b
7
a
b
c

Planens påvirkning på miljøet

Ikke
relevant
Negativ
påvirkning
Neutral
påvirkning
Positiv
påvirkning
Undersøges
nærmere

Løbe nr.

SMV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål.
Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet.

Boligmiljø fx skabes der oplevelsesrige
og trygge boligmiljøer med
overskuelige byrum, serviceydelser og
mødesteder/ legepladser af god
kvalitet:
Er der grundlag for et godt nærmiljø
med klare tilhørsforhold:
Påvirkes eksisterende boligmiljøer af
planen:

X

Planens konsekvenser for nærområdets
beboere:
Lighed i sundhed - Hvordan påvirkes
socialt udsatte eller sårbare grupper:
Har projektet betydning for sociale
kontakter/ frivillighed/ tryghed:
Landskab og jordbund
Landskabelig værdi:
Geologiske særpræg:
Risiko for jordforurening.
Jordhåndtering/ flytning:
Vand
Overfladevand, herunder vandløb og
vådområder:
Udledning af spildevand:
Grundvandsforhold:
Risiko for forurening af
grundvandsressourcen:
Luft
Luftforurening (støv og andre
emissioner):
Emissioner fra trafik til og fra området:
Støj
Støj:
Vibrationer:
Trafik
Færdselsarealer: fx sikres der
velafgrænsede vej- og stiforløb med
udsyn og overblik:
Sikres overskuelige parkeringsforhold:
Belysning: fx sikres der tilstrækkelig
belysning, særligt på stier, tilpasset
områdets karakter:

X

Bemærkninger

X

X
X

x
x
x
x
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Side 2 af 3

Strategisk Miljø Vurdering (SMV).

d

Planens påvirkning på miljøet

b

Vil området opleves som et trygt og
sikkert sted at færdes:
Trafikafvikling/ -kapacitet: fx
tilgængeligheden til området med bil,
offentlig transport og for cyklende og
gående. Skaber det en øget
trafikmængde:
Energiforbrug:
Risiko for ulykker:
Klimatiske faktorer
Eventuel påvirkning af klimaet:
Påvirker planen retningslinjerne ift.
klimatilpasning i Stevns Kommuneplan:
Kulturarv
Kulturhistoriske værdier:
Kirker:
Fredede eller bevaringsværdige
bygninger:
Ressourcer og affald
Arealforbrug:
Energiforbrug:
Vandforbrug:
Produkter, materialer og råstoffer:
Kemikalier, miljøfremmede stoffer:
Affald, genanvendelse:
Visuel effekt
Arkitektonisk udtryk:
Lys og/eller refleksioner:
Æstetisk udtryk:
Sikkerhed
Har projektet betydning ift.
kriminalitet:
Brand, eksplosion, giftpåvirkning:

13

Socioøkonomiske effekter

a
b

Påvirkning af sociale forhold:
Påvirkning af erhvervsliv:

e

f
g
8
a
b
9
a
b
c
10
a
b
c
d
e
f
11
a
b
c
12
a

Ikke
relevant
Negativ
påvirkning
Neutral
påvirkning
Positiv
påvirkning
Undersøges
nærmere

Løbe nr.

SMV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål.
Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet.

Bemærkninger

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Side 3 af 3
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