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Sorø Kommunes vandforsyning er baseret på en decentral vandforsyningsstruktur med flere 
almene vandforsyningsanlæg. 

Den fremtidige almene vandforsyning i Sorø Kommune er baseret på de eksisterende 12 al-
mene vandforsyninger. Kun hvis almene vandforsyninger ikke selv kan sikre driften og deres 
forsyningspligt, skal Sorø Kommune gå ind i sagen og sikre driften, enten ved frivillig sam-
menlægning af vandforsyninger, eller ved at en anden vandforsyning overtager driften. 

Alle ejendomme i Sorø Kommune skal kunne forsynes med drikkevand fra en almen vandfor-
syning. 



Sorø kommune skal 2021- i hvilke områder der 
skal indføres pesticidfri drift. 

De almene vandforsyninger skal sikre forsyningssikkerheden med nødforbindelser, parallelle 
vandbehandlingsanlæg, højdebeholdere og/eller nødstrømsanlæg sådan, at også større arbejder 
på det tekniske anlæg kan udføres, uden forbrugerne må undvære vandforsyning. 

Vandindvindingstilladelser til almene vandforsyninger skal sikre Sorø Kommunes borgere, så 
de også i fremtiden kan forsynes med rent og tilstrækkeligt drikkevand. 



De almene vandforsyninger skal løbende planlægge etablering af nødvendige erstatningsborin-
ger, således at forsyningssikkerheden ikke trues af boringernes alder. 

Vandforsyningerne bør mindst hvert 5. år gennemgå og optimerer indvindingsstrategien. 

De almene vandforsyninger skal have ajourførte ledningsplaner med oplysninger om lednings-
dimension, materiale, alder og beliggenhed. Ledningsplanerne skal ajourføres på digital form. 



Alle almene vandforsyninger bør inden udgangen af 2021 have konkrete planer for, hvordan 
forsyningssikkerheden sikres bedst muligt i tilfælde af tekniske eller forureningsmæssige for-
styrrelser. 

De almene vandforsyninger bør gennemgå særligt udsatte forbrugstyper for at sikre, at alle 
tilsluttede ejendomme har forsvarlige tilbagestrømningssikringer. 

Alle ejendomme i Sorø Kommune skal kunne forsynes med drikkevand fra en almen vandfor-
syning. 
Sorø Kommune giver ikke tilladelse til nye ikke-almene vandforsyninger eller nye vandindvin-
dingsanlæg til ikke-almene vandforsyninger, der alene har til formål at forsyne ejendomme 
med drikkevand. S 

Sorø Kommune vil føre et aktivt tilsyn med vandkvaliteten og forholdene på de almene vand-
forsyninger.  
Kommunen vil løbende vurdere analyserapporterne, herunder om vandforsyningerne har sør-
get for, at laboratorierne straks kontakter vandforsyning og kommune i tilfælde af analysere-
sultater, som overskrider de gældende grænseværdier.  
Vandforsyningernes kontrolplaner efter drikkevandsbekendtgørelsen opdateres mindst hvert 
5. år.  
Sorø Kommune udfører teknisk-hygiejniske tilsyn på de almene vandforsyninger med cirka 3 



Sorø Kommune giver kun tilladelse til nye ikke-almene vandforsyningsanlæg, hvis den forsy-
ningspligtige almene vandforsyning ikke kan levere tilstrækkeligt vand på rimelige vilkår. 

Der gives normalt ikke tilladelse til etablering af erstatningsbrønde eller -boringer til enkelt-
indvindere. 

Ikke-almene vandforsyninger skal kontrollere vandkvaliteten efter reglerne i drikkevandsbe-
kendtgørelsen. Sorø Kommune træffer afgørelse om kontrolprogram for vandforsyninger som 
udpumper mere end 10 m³ i døgnet. Kontrolprogrammer revideres mindst hvert 5. år. 

Sorø Kommune opfordrer mindst hvert 5. år ejere af enkeltindvindingsanlæg til at få vandet un-
dersøgt.  

Sorø Kommune kan fastsætte en hyppigere kontrol, hvis vandkvaliteten ikke overholder grænse-
værdierne i drikkevandsbekendtgørelsen.



De ikke almene vandforsyninger, som ligger uden for de almene vandforsyningers naturlige for-
syningsområde, skal ikke have vandindvindingstilladelse, hvis de kun forsyner én ejendom med 
drikkevand. 
Anvendes vandet til andet end drikkevand, skal der normalt søges om tilladelse til dette, bort-
set fra indvinding af overfladevand til kreaturvanding.   

Der gives ikke tilladelse til etablering af avanceret vandbehandling som ultrafiltrering og lig-
nende, hvis ejendommen for en rimelig pris kan få tilfredsstillende vandkvalitet fra en almen 
vandforsyning. 

Den enkelte vandforsynings ejer har ansvar for, at vandkvaliteten i drikkevandsforsyningen er 
hygiejnisk forsvarlig. 
Sorø Kommune følger op på, at drikkevandskvaliteten bliver kontrolleret efter drikkevandsbe-
kendtgørelsen, og at drikkevandskvaliteten er sundhedsmæssig forsvarlig. 
Hvis Sorø Kommune bliver opmærksom på, at vandet i et enkeltindvindingsanlæg kan være 
sundhedsskadeligt, træffes afgørelse om at sikre, at vandkvaliteten bliver forsvarlig. 



Sorø Kommune giver kun tilladelse til vandindvinding fra tidligere drikkevandsbrønde, hvis 
indvindingen har et erhvervsmæssigt formål, herunder indvinding til et dyrehold, som miljø-
mæssigt er registreret som erhvervsmæssigt, og har et væsentligt vandforbrug. 
Sorø Kommune giver ikke tilladelse til indvinding af vand alene til havevanding, bilvask og 
sprøjtepåfyldning. 

Sorø Kommune giver normalt tilladelse til vandindvinding til husholdningsbrug til eksisterende 
ikke-almene vandforsyninger og enkeltindvindingsanlæg, hvis vandforsyningen kan levere vand 
af tilfredsstillende drikkevandskvalitet og vurderes ikke at være sundhedsfarligt. 



Sorø Kommune giver normalt tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med råstofindvin-
ding under grundvandsspejl, hvis indvinder dokumenterer, at grundvandssænkningen ikke på-
virker andre vandforsyninger, vådområder, søer eller vandløb væsentligt i negativ retning. Til-
ladelserne kan indeholde vilkår om begrænsninger af indvindingen i sommerhalvåret, fordi det 
kan påvirke den omgivende natur negativt. 
Tilladelserne skal altid indeholde bestemmelser om pejlinger af grundvandsstanden. 

Nye markvandingstilladelser gives kun, hvis der er grundvand til rådighed, når drikkevand og 
natur er prioriteret. 

Markvandingstilladelse fornyes, hvis der fortsat er brug for vandet, og hvis der ikke er væsent-
lige, negative naturpåvirkninger. 



Anlæg til grundvandskøling reguleres på baggrund af bekendtgørelse om varmeindvindingsan-
læg og grundvandskøleanlæg, nr. 1716/2015. 

Sorø Kommune giver normalt tilladelse til indvinding til grusvask og vanding af råstofgravens 
veje, hvis det vurderes, at det kan ske uden at påvirke vandforsyninger, vådområder, søer eller 
vandløb væsentligt. 



Ejere og brugere af anlæg til opsamling af regnvand til brug for toiletskyl og tøjvask er ansvar-
lige for, at anlægget er etableret og drives i overensstemmelse med Rørcenteranvisning 003 og 
reglerne i drikkevandsbekendtgørelsen.  
Ejeren af anlægget er ansvarlig for at anlægget er anmeldt til Bolig- og Bygningsregisteret 
(BBR) hos Sorø Kommune og til den almene vandforsyning, som ejendommen er tilsluttet. 

Sorø Kommune giver normalt påbud om at sløjfe brønde og boringer, der ikke anvendes til 
vandindvinding eller er blevet overflødige som drikkevandsforsyning. 
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Kontaktoplysninger
Teknik, Miljø og Drift

Rådhusvej 8
4180 Sorø

Telefon 57 87 60 00
teknik-miljoe@soroe.dk

www.soroe.dk


