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Indledning
Dette tillæg til ”Vandforsyningsplanen 2010-202” for Slagelse Kommune er udarbejdet for at skabe mulighed for, at
dele af det særlige erhvervsområde ved Stigsnæs kan forsynes med drikkevand fra SK Vand A/S. Med tillægget udlægges der et ”dobbeltdækket” forsyningsområde, hvor
drikkevand leveres af SK Vand A/S, og ikke-drikkevand leveres af Stigsnæs Vandindvinding I/S (SVIS).
Vandforsyning af erhvervsområdet ved Stigsnæs
I dag er hele det særlige erhvervsområde ved Stigsnæs
udlagt som forsyningsområde for SVIS. Ifølge vandindvindingstilladelsen til SVIS levere selskabet vand til virksomheder indenfor erhvervsområdet, leveret som råvand. I det
omfang at virksomhederne har brug for vand af drikkevandskvalitet, er det op til den enkelte virksomhed at etablere den nødvendige vandbehandling.
For virksomheder, der har et meget svingende vandforbrug,
kan det være vanskeligt at opnå en tilfredsstillende drikkevandskvalitet. Det vil f.eks. ofte være tilfældet, hvis virksomhedens vandbehandlingsanlæg er væsentlig overdimensioneret i forhold til perioder med lavt vandforbrug.
Grundlag for det dobbeltdækkede forsyningsområde
Stigsnæs Vandindvinding I/S, som har forsyningsretten i
det særlige erhvervsområde, har på et bestyrelsesmøde
den 23. marts 2012 besluttet at give tilladelse til, at virksomhederne DONG Energy og Inter Terminals får leveret
drikkevand fra SK Vand A/S. Referat fra mødet er sendt til
Slagelse Kommune den 12. juni 2012. Kommunen har den
13. juni 2012 skrevet til SVIS med kopi til DONG Energy,
Inter Terminals, SK Vand A/S og sundhedsstyrelsen, at
kommunen vurderer, at levering af drikkevand fra SK Vand
A/S er en god løsning på problemer med at opnå tilfredsstillende drikkevandskvalitet ved lokal vandbehandling. SK
Vand A/S har den 14. juni 2012 som reaktion på kommunens tilkendegivelse oplyst, at det er en forudsætning for
deres vandleverance, at de får tillagt de relevante områder
som forsyningsområde. Da det fortsat er meningen, at de
virksomheder, som ønsker at få leveret drikkevand fra SK
Vand A/S, skal have dækket behov for vand af ikkedrikkevandskvalitet af SVIS, har kommunen spurgt Naturstyrelsen om det er muligt at udlægge et ”dobbeltdækket”
forsyningsområde. Naturstyrelsen har svaret, at der ikke er
bestemmelser i lovgivningen, som er til hinder for at udlægge dobbeltdækkede forsyningsområder.
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DONG Energy
Virksomheden DONG Energy ønsker af flere årsager, at deres matrikler fremover kan forsynes med drikkevand fra SK
Vand A/S. Dels har der været problemer med at opretholde
en tilfredsstillende drikkevandskvalitet fra selskabets eget
vandværk, dels vil der fra årsskiftet 2012/13 ikke længere
være fast bemanding på anlægget på Stigsnæs og dermed
ikke nogen til at passe vandværket.
I den umiddelbare fremtid (fra årsskiftet og et par år frem)
er der behov for drikkevand til 5 helårs udlejningsboliger på
matr. 10i. Desuden ønsker DONG Energy stik med drikkevandsforsyning til matr. nr. 10h og 21 med en kapacitet på
1,5 l/s. Efter 31/12 – 2012 og indtil der evt. kommer aktivitet på kulhavnen og/eller i DONG Energy´s administrationsbygninger, vil der dog ikke være noget reelt drikkevandsbehov på de to matrikler. ”Sommerhuse” på matr.
nr. 2b, 2c, 2e og 2l vil ind til videre være uden vandforsyning. Fra årsskiftet kan husene ikke længere lejes af DONG
Energys medarbejdere.
Inter Terminals
Inter Terminals har besluttet, at de ikke vil udnytte muligheden for at få leveret drikkevand fra SK Vand A/S.
To privatejede huse
Der findes to privatejede huse på matr. nr. 10e og 10f, som
allerede i dag får vand fra SK Forsyning. Nærværende tillæg
til vandforsyningsplan får ingen praktisk betydning for de to
matrikler men medfører blot, at forsyningsgrænsen i planen
bringes i overensstemmelse med virkeligheden.
Møde mellem parterne
Den 29. oktober 2012 er der afholdt et møde mellem DONG
Energy, SVIS, SK Vand A/S og Slagelse Kommune. På mødet blev det aftalt hvilke matrikler, der skulle være omfattet
af det dobbeltdækkede forsyningsområde, samt at kommunen hurtigst muligt udarbejder et forslag til tillæg til vandforsyningsplanen.
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Eksisterende planforhold
Den gældende ”Vandforsyningsplan 2010-2020” for Slagelse Kommune er vedtaget af byrådet den 26. april 2011.
Nedenfor er placeringen af den nuværende forsyningsgrænse mellem SVIS og SK Vand A/S vist.

Eksisterende forsyningsgrænse i henhold til Vandforsyningsplan 2010-2020
for Slagelse Kommune

SK Vand A/S forsyner områder nord for den røde linje, SVIS
forsyner områder syd for linjen. I praksis har SK Vand A/S
dog forsynet de to huse på Holtengårdsvej 7 og 9 siden
1989.
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Kommende planforhold
Forsyningsgrænsen ændres med dette tillæg således, at
følgende matrikler fremover vil være omfattet af det dobbeltdækkede forsyningsområde:
2b, Holten By, Magleby (DONG Energy)
2c, Holten By, Magleby (DONG Energy)
2e, Holten By, Magleby (DONG Energy)
2l, Holten By, Magleby (DONG Energy)
10h, Holten By, Magleby (DONG Energy)
10i, Holten By, Magleby (DONG Energy)
21, Holten By, Magleby, (DONG Energy)
10e, Holten By, Magleby (Dann Langgaard, Krogagervej 9,
9670 Løgstør
10f, Holten By, Magleby (Steen Sture Schøldberg,
Skovgårdskrogen 5, 3460 Birkerød)
Behov for vand af drikkevandskvalitet på ovenstående matrikler skal leveres af SK Forsyning A/S, og behov for vand
til industriformål af ikke-drikkevandskvalitet skal leveres af
SVIS.

Fremtidigt dobbeltdækket forsyningsområde
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Tidsplan
SK Vand A/S forsyner allerede de to huse på matr. nr. 10e
og 10f.
Drikkevandsforsyning til matr. nr. 10h og 10i kan etableres
primo 2013, hvis vejrforholdene tillader det.
Der etableres ikke i første omgang drikkevandsforsyning til
matr. nr. 2b, 2c, 2e, 2l og 21, men dette tillæg til vandforsyningsplanen giver mulighed for at matriklerne senere kan
vandforsynes fra SK Vand A/S.

Godkendelsesprocedure
I henhold til Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning, nr. 1450 af 11. december 2007 udarbejder og godkender byrådet vandforsyningsplaner, herunder tillæg til
vandforsyningsplaner.
Byrådets forslag til vandforsyningsplan eller tillæg hertil
skal offentliggøres med oplysning om, at der indenfor en
frist på mindst 8 uger efter offentliggørelsen er adgang til at
fremsætte indsigelse mod forslaget.
Efter udløb af indsigelsesfristen forhandler Byrådet i fornødent omfang sagen på ny med de berørte parter, hvorefter
Byrådet vedtager planen.

Miljøscreening
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009)
skal der foretages en screening af, hvorvidt nærværende
tillæg til Vandforsyningsplan 2010-2020 medfører væsentlig
indvirkning på miljøet.
Ved en indledende screening undersøges det, om planforslaget er omfattet af lovens bilag 3 og 4, eller om planen
kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.
Nærværende planforslag, som giver mulighed for at etablere af drikkevandsforsyning fra SK Vand A/S til de omhandlede matrikler, er ikke omfattet af lovens bilag 3 og 4, og vil
ikke medføre nogen væsentlig påvirkning af internationale
naturbeskyttelsesområder. Der skal derfor ikke foretages en
miljøvurdering af planforslaget.
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Fremtidigt dobbeltdækket forsyningsområde hvor drikkevand leveres fra SK
Vand A/S og ikke-drikkevand leveres af Stigsnæs Vandindvinding I/S

MATRIKELKORT MED
OMRÅDEAFGRÆNSNING

Matr. nr.: 2b, 2c, 2e, 2l, 10e, 10f,
10h, 10i og 21, alle Holten By, Magleby
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