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Tilladelse til etablering af indvindingsboring og foreløbig indvindingstilladelse på
Hyldevangen 12 matr. nr. 16p i Sengeløse
Høje-Taastrup Kommune har den 10. maj 2012 modtaget jeres ansøgning om tilladelse til
etablering af en vandforsyningsboring på Hyldevangen 12, matr. nr. 16p i Sengeløse.
Ejendommen vandforsynes på nuværende tidspunkt fra boringen med DGU nr. 200.340 A på
Hyldevangen 10. For at sikre rettigheder til en fremtidig vandforsyning på ejendommen har
ansøger ønsket at etablere egen boring.
Kommunen vurderer, at der ved etablering af en indvindingsboring sandsynligvis vil kunne
indvindes grundvand i det primære grundvandsmagasin, der overholder gældende kvalitetskrav til drikkevand i henhold til bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011). Ud fra kommunens potentialekort
fra 2009 ses, at grundvandets strømningsretning overvejende er fra vest til øst. Det betyder
at den påviste forurening med BAM på Hyldevangen 6 formodentlig ikke vil påvirke den kommende indvindingsboring.
Høje-Taastrup Kommune giver hermed tilladelse til etablering af boring og foreløbig indvindingstilladelse på Hyldevangen 12, matr. nr. 12p i Sengeløse. Tilladelsen er givet med hjemmel i § 20 og § 21 i lov om vandforsyning m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010
på følgende vilkår:
Boringens placering
1. Boringens ejer og dermed ansvarlige er ejeren af ejendommen Hyldevangen 12, matr.
nr. 16p, Sengeløse.
2. Indvindingens formål er at vandforsyne ejendommen Hyldevangen 12.
3. Boringen må maksimalt indvinde 300 m3 pr. år.
4. Boringens placering er Hyldevangen 12, matr. nr. 16p, Sengeløse. Boringen skal så
vidt muligt placeres således, at terrænet ved boringen ligger højere end det umiddelbart omgivende terræn.
5. Borestedet skal overholde vejledende afstandskrav mellem indvindingsanlæg og forureningskilder jf. Dansk Ingeniørforenings norm for mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg (DS 441). Indvindingsanlægget skal være omgivet af et fredningsbælte
med en radius på mindst 5 meter. Inden for dette må der ikke gødes, bruges ukrudtsdræbende midler eller i øvrigt anbringes eller bruges stoffer, der kan udsætte indvindingsanlægget for forurening.
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Boringens udførelse
6. Boringen udføres som ansøgt. Boringen skal udføres i henhold til bekendtgørelse om
udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land (bekendtgørelse nr. 1000 af 26.
juli 2007) og i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for mindre ikkealmene vandforsyningsanlæg (DS 441).
7. Etableringen af boringen skal udføres af personer, der opfylder de fastsatte krav i bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land (Bekendtgørelse nr. 1453 af 11. december 2007).
8. Høje-Taastrup Kommune skal godkende borestedet og senest 10 dage før borearbejdet påbegyndes, skal den, der udfører borearbejdet, underrette kommunen, om tidspunktet for arbejdets påbegyndelse.
9. Boringen skal kunne pejles manuelt.
10. Boringen skal renpumpes efter udførelsen, og kommunen skal informeres om hvornår
dette forventes påbegyndt. Tilladelse til afledning af vand fra prøvepumpningen med
angivelse af vandmængde skal indhentes særskilt afhængig af udledningsstedet (kloak/recipient). Den oppumpede vandmængde til renpumpning og prøvepumpning måles og oplyses til kommunen.
11. Den, der forestår udførelsen af boringen, skal inden 3 måneder efter udførelsen indberette oplysninger om boringen til Danmarks Geologiske Undersøgelser (GEUS). Indberetning skal ske i digital form på et format fastsat af GEUS.
12. Alle boringer skal påsættes et blivende kotemærke (boringsfikspunkt), der entydigt
angiver, hvor indmåling af koten for boringen foretages.
13. Boringen skal forsynes med DGU nummer og skal kunne aflåses forsvarligt.
14. Findes der forurening i forbindelse med borearbejdet, skal kommunen underrettes.

Analyser
15. Råvandet fra boringen skal analyseres for de parametre, der er angivet i bilag 8 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Bekendtgørelse nr.
1024 af 31-10-2011). Der skal analyseres for pesticider og nedbrydningsprodukter
samt andre organiske mikroforureninger jf. bekendtgørelsens bilag 7. Prøverne skal
udtages af og analyseres på et laboratorium, der er akkrediteret, hertil mindst en
gang umiddelbart inden prøvepumpningen stoppes. Resultater af fysiske, kemiske og
mikrobiologiske analyser foretaget i forbindelse med etableringen af boringen skal
fremsendes til Høje-Taastrup Kommune, Teknik- og Miljøcenter, Bygaden 2, 2630
Taastrup eller pr. mail til tmc@htk.dk umiddelbart efter modtagelsen.
16. På baggrund af resultaterne fra råvandsanalysen, fremsendes en beskrivelse og tegning af eventuelt behandlingsanlæg til Høje-Taastrup Kommune.
Generelt
17. Den foreløbige indvindingstilladelse gælder for en periode af 12 måneder, hvorefter
der skal ansøges om endelig tilladelse til vandindvinding og etablering af indvindingsog behandlingsanlæg. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet 1 år fra tilladelsens dato.
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Kommunen gør opmærksom på, at ejeren af et vandforsyningsanlæg i henhold til § 23 i lov
om vandforsyning, er erstatningspligtig for skade, som voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden under prøveboringer og prøvepumpninger og under anlæggets
udførelse og drift. I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmål af taksationsmyndighederne.
Lovgivning
Tilladelsen er givet med hjemmel i § 20 og § 21 i lov om vandforsyning m.v. (lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010).
Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan efter § 75 i bekendtgørelse om lov om vandforsyning m.v. påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, uanset tidspunktet for eventuel individuel underretning.
Klage til Natur- og Miljøklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med myndighedens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter.
Når myndigheden videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, sender den samtidig en
kopi af sin udtalelse til de i klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til
Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales
et gebyr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra kommunen. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives
hel eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat og Sundhedsstyrelsen og enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet kan ikke påklage afgørelser efter §
20 stk. 1 nr. 1 og 2 om tilladelse til vandindvinding jf. § 80 stk. 3 i lov om vandforsyning m.v.
Det samme gælder tilladelser efter § 21, der vedrører vandindvindingstilladelser efter § 20,
stk. 1, nr. 1 og 2.
Et eventuelt søgsmål til prøvelse af kommunens afgørelse skal ifølge § 101 i bekendtgørelse
af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.
Afgørelse om ikke VVM-pligt
Der er udført en VVM-screening af projektet jf. bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december
2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af
lov om planlægning. Kommunen har på baggrund af VVM-screeningen vurderet, at projektet
ikke vil have nogen væsentlig virkning på miljøet og derfor ikke er VVM-pligtigt. Der skal derfor ikke udarbejdes en VVM-redegørelse. Vurderingen er foretaget i henhold til bekendtgørelsen bilag 2, punkt c, der omhandler ”dybdeboringer”.
Høje-Taastrup Kommune finder ikke anledning til at antage, at den ansøgte vandforsyningsboring vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Påvirkningen ved den ansøgte private vandforsyningsboring vurderes at være meget begrænset og af meget lokal karakter. Boredybden forventes at blive på 20-25 meter under terræn og med maksimal årlig indvinding på 300 m³.
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Indvindingen forventes ikke at påvirke andre private vandforsyningsboringer eller vandindvindinger i området. Indvindingen vil ikke påvirke vandstanden i Sengeløse Mose eller på anden
måde påvirke Natura 2000 området eller påvirke andre beskyttede arter i området.
Screeningsresultatet kan ændres, hvis projektet eller andre forudsætninger ændres. Ansøger,
ejer eller andre kan i tvivlstilfælde kontakte Høje-Taastrup Kommune, Teknik- og Miljøcenter
for at få en vurdering
Offentliggørelse
Afgørelsen bliver offentliggjort den 13. november 2012 på kommunens hjemmeside
www.htk.dk.
Klagevejledning til afgørelse om ikke VVM-pligt
Der kan klages over VVM-screeningen efter reglerne i planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Natur- og
Miljøklagenævnet tager stilling til retlige spørgsmål i sagen.
Klagen skal være skriftlig og modtaget af Høje-Taastrup Kommune, Bygaden 2, 2630 Taastrup eller på mail tmc@htk.dk inden 4 uger efter denne annoncering. Klagen skal være modtaget inden for kommunens normale åbningstid. Høje-Taastrup Kommune sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales
et gebyr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra kommunen. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives
hel eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Miljøministeren og enhver med retslig interesse i sagens udfald kan også klage over afgørelsen inden 4 uger efter offentliggørelsen. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. planlovens §§ 58 og 59.
Eventuel klage bliver afgjort af Natur- og Miljøklagenævnet, og afgørelsen kan ikke påklages
til anden administrativ myndighed.
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra
afgørelsens offentlige bekendtgørelse, jf. planlovens § 62, stk. 1.
Med venlig hilsen

Lene Bagh
Miljøteknisk medarbejder
Vedlagt: VVM-screening af vandforsyningsboring på Hyldevangen 12
Kopi af tilladelsen er sendt til:
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, hvs@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dnhoeje-taastrupl-sager@dn.dk
Naturstyrelsen, nst@nst.dk
Kurt Ravn, Hyldevangen 14, Sengeløse, 2630 Taastrup,
Birgit Lillian Sonne, Hyldevangen 10, st. Sengeløse, 2630 Taastrup
Grith Meulengracht, Hyldevangen 6, Sengeløse, 2630 Taastrup
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