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Høringssvar vedr. BNBO-risikovurdering 

 

Vandværket har med interesse modtaget og læst BNBO-risikovurderingen for Stærkende Vandværk. 

I den forbindelse, har vi en bemærkning/kommentar til kap. 3.4 – Samlet vurdering af beskyttelsesbehov. 

Det drejer sig specifikt om: 

Når kommunen vurderer, at der ikke skal laves indsatser for at beskytte 
boringerne tilknyttet Stærkende Vandværk, så skyldes det, at vandværket 
forventes at blive tilsluttet et andet alment vandværk inden for en kortere 
årrække på 3-5 år i overensstemmelse med kommunens vandforsyningsplan. Da 
Stærkende Vandværk er relativt lille, vil det endvidere ikke være proportionelt 
at udføre indsatser, der kræver økonomiske tiltag fra vandværket. 

Vi er klar over at Vandværket tidligere har nævnt, at vi ønskede et samarbejde/sammenlægning med 

Reerslev Vandværk. Formålet fra Stærkende Vandværks side, var et samarbejde med Reerslev Vandværk, 

således at vandværkerne kunne bruge hinanden som backup/buffer i tilfælde af uregelmæssigheder. Det 

indebar også, at vores boringer blev bibeholdt og ikke nedlagt. Imidlertid var der på pågældende tidspunkt 

stor uenighed om projektet. Det skal bemærkes, at det er den samme personkreds, der stadig sidder i 

vandværkerne. 

I udkastet til BNBO udredning for almene vandværker i Høje-Taastrup fra 2014, bemærkes i kap. 16.6.3: 

Anbefalede tiltag over for fladekilder 

Da hele BNBO er udpeget som NFI og IO, anbefales det, at nitratbelastningen 
på golfbanen undersøges og evt. forsøges minimeret. 
Da området desuden er sårbart over for pesticider, anbefales det, at der gennemføres 
en pesticidkampagne i byområdet rettet mod områdets beboere med 
henblik på at minimere brugen af pesticider. 

Så derfor: Såfremt det ikke lykkes, inden for de 3-5 år, at få et kompromis op at stå – og for øjeblikket er der 

ingen ændring i status - hvad så? 

Det er ikke realistisk at få vand hverken fra Vindinge eller Tune; ej heller Hedehusene. 

Hvilken konsekvens har det for risikovurderingen? 

Skal der fremstilles en ny? 
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