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Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport, (ikke VVMpligt), etablering af afværgeboring, Kurvej, matr. nr. 7000as Bagsværd
Baggrund
Rambøll har på vegne af Novafos A/S d. 30.01-2020 samt d. 09.03-2020 fremsendt ansøgning,
efter miljøvurderingsloven1, om etablering af en afværgeboring. Boringen etableres som
erstatning for en eksisterende afværgeboring, kaldet B13, der oppumper grundvand i
indvindingsoplandet til Bagsværd Vandværk. Afværgepumpningen har til formål at afskære
indvindingsboringerne i indvindingsoplandet fra forurening med chlorerede opløsningsmidler.
Der ansøges om at etablere en ny boring på det samme mindre grønne areal på den sydlige del
af Kurvej som den eksisterende boring er placeret. Boringen flyttes ca. 20 meter mod syd.
Gladsaxe Kommune vurderer, at projektet er omfattet af lovens bilag 2, der indeholder en liste
over anlæg, der muligvis kan medføre en påvirkning af miljøet. Projektet falder ind under
punkt 2d ”Dybdeboringer”.
Afgørelse
Gladsaxe Kommune, Klima & Natur har på baggrund af anmeldelsen vurderet, at projektet kan
gennemføres uden yderligere miljøvurdering efter Miljøvurderingsloven1.
På den baggrund træffes der, jf. miljøvurderingslovens1 § 21, afgørelse om at projektet ikke
omfattet af krav om miljøvurdering. Projektet kan derfor gennemføres uden udarbejdelse af
miljøkonsekvensrapport.
Afgørelsen er truffet på baggrund af en vurdering af, at projektet om at etablere en ny
afværgeboring som erstatning for en eksisterende afværgeboring, ikke har et omfang og
karakteristika der vil påvirke miljøet væsentligt.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Jf. lovbek. nr. 1225 af 25.
oktober 2018
1

Screening af projektet
Gladsaxe Kommune vurderer, at det fremsendte udfyldte skema omkring projektet, er udfyldt
korrekt. Vi har vurderet projektets karakteristika, placering samt arten af og kendetegn ved
den potentielle indvirkning på miljøet, bilag 6 i miljøvurderingsloven1.
I vurderingen er der lagt særligt vægt på:





At boringen placeres i umiddelbar nærhed af på den boring den skal erstatte, så der
med oppumpning fra boringen ikke ændres væsentligt på grundvandsstrømning eller
sænkning i området.
At boringen udføres, så det sikre, at der ikke er risiko for væsentlig spredning af
forurening.
At oppumpning af grundvand i området indgår i indvindingsstrategien og grundlaget
for indvindingstilladelsen for Bagsværd Vandværk.

Høring
Inden der træffes afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21, skal udkast til afgørelse sendes i
høring hos berørte myndigheder, jf. lovens § 35, punkt 1.
Udkast til denne tilladelse har derfor været sendt i 14 dages høring hos følgende enheder i
Gladsaxe Kommune: klimatilpasning, Byplan & Landskab og natur, samt hos
drikkevandsforsyningsselskabet Novafos.
Der er ikke indkommet kommentarer til udkast til tilladelsen.
Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på Gladsaxe Kommunes hjemmeside i overensstemmelse med
miljøvurderingslovens § 36. Afgørelsen vil være tilgængelig på kommunens hjemmeside
samme dag som den meddeles til jer.
Klage- og søgsmålsvejledning
Klage
Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet
efter lovens § 49, stk. 1.
Jf. lovens § 50, er de klageberettigede miljø- og fødevareministeren, enhver med en retlig
interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har
beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor
arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og sin
repræsenterer mindst 100 medlemmer.
En eventuel klage skal indsendes via klageportalen der findes på: www.naevneneshus.dk
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Klagen skal være oprettet på klageportalen senest 4 uger fra den dag afgørelsen er
offentliggjort, altså senest d. 1. maj 2020.
Vi gør opmærksom på, at der opkræves gebyr for at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Se mere om klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet her[1]
Søgsmål
Afgørelsen kan endvidere prøves ved en retssag. Retssagen skal anlægges ved byretten inden 6
måneder efter at afgørelsen er meddelt, det vil sige d. 3. oktober 2020 inden kontortids ophør.

Venlig hilsen
Anne Stalk
Vedlagt
Anmeldelsesskema, dateret 9. marts 2020.
Kopi til:
Miljøstyrelsen, sendt til mst@mst.dk
Danmarks Naturforening, hovedforening, sendt til dn@dn.dk
Ansøger, Rambøll, att. Johanne Urup, sendt til jnu@ramboll.dk

[1]

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/klagevejledning/
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