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1 ANSØGNING VEDRØRENDE VANDVÆRK*
Vandværk
Birkevængets vandværk AMBA
Beliggenhedsadresse (vej, husnummer og postnummer)
Vasekær 1, 2630 taastrup
Matr. nr.
22ad

Ejerlav
AMBA

CVR-nr
35420290
*

Hvis vandværksbygningen ligger på et areal der ikke ejes af vandværket, skal kopi af aftale om arealets benyttelse og rådighedsindskrænkninger vedlægges. For
sikring af vandværkets fortsatte drift (levering af vand til forbrugerne), henstilles til, at placering og indvindingsret tinglyst på arealet. Vandværket står for udgifter i
forbindelse hertil.

2 KONTAKTOPLYSNINGER
Navn
Michael Kjerrumgaard

Rolle på vandværk
Bestyrelsesmedlem

Adresse (vej, husnummer og postnummer)
Vasekær 1, 2630 Taastrup
Telefon

E-mail
birkevaengetsvandvaerk@gmail.com

3 DER ANSØGES OM
Vandmængde (m3/år)
6000

Vejledning:
Grundvand og overfladevand må ikke indvindes uden tilladelse jf. Vandforsyningslovens § 18. Kommunalbestyrelsen meddeler tilladelse til vandindvinding og vandforsyningsanlæg jf. Vandforsyningslovens § 20 og § 21.
På side 4 findes et uddrag fra Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning (BEK nr 1451 af 11/12/2007) der fastlægger krav til ansøgning om endelig tilladelse til vandindvinding. Kravene er minimumskrav og kommunalbestyrelsen kan kræve
yderligere oplysninger og undersøgelser, hvis dette vurderes nødvendigt for at kunne gennemføre behandling af ansøgningen.
Ansøgningsskemaet udfyldes af ansøger og indsendes til kommunen sammen med nedenstående bilag og evt. andet der
ønskes inddraget i behandling af ansøgningen.
Følgende skal vedlægges som bilag til ansøgningen:
Indvindingsstrategi / pumpeprogram (inkl. fordeling mellem boringer, hvis flere haves)
Vurdering af ansøgt indvindingsmængde/strategi ’s påvirkning af grundvandsforekomst, omkringliggende natur, vandløb, søer, moser, biotoper, bilag IV arter mv.
Udførte håndpejlinger for de sidste 5 år (excel-ark eller andet elektronisk format)
Skitsetegning af anlægget (hvordan er vandets vej fra indgang til udgang vandværk)
Tegning som viser beliggenhed og udformning af ledningsnet med angivelse af materialer, dimensioner og trykzoner.
Ansøgning om udledning/afledning af skyllevand (spildevand)
Følgende er desuden vedlagt af ansøger og ønskes inddraget i sagens behandling (udfyld):

4 BORINGER OG INDVINDINGSANLÆG
DGU nr.
200.3029

Lokalt
boringsnr.
1

Funktion
(Indvinding
/ pejle/
monitering
/ reserve)
indvinding

Ønsket
maksimal
ydelse
(m3/time)

Andel af
årlig
indvinding
(%)

Beliggende på
matr. nr., ejerlav.

*Beliggende på
vandværkets
ejendom?

Sidste boringsinspektion /
renovering (år)

5

100

22ad

ja

2015

Råvandspumpe
Pumpetype

Kapacitet

Grundfos ms
402

5 m3/ 49m
løftehøjde

* Hvis boringen ligger på et areal der ikke ejes af vandværket, skal kopi af aftale om arealets benyttelse og rådighedsindskrænkninger vedlægges. For sikring af
vandværkets indvindingsret, for boringer som ikke er beliggende på arealer ejet af vandværket, henstilles til, at placering og indvindingsret tinglyst på arealet.
Vandværket står for udgifter i forbindelse hertil.

Styres oppumpning / pumpeydelse med frekvensomformer? Ja
Overvåger vandværket vandstanden i: boringer:
(overvågningsdata vedlægges)

/ vandløb:

/ Nej X

Har vandværket SRO-anlæg? Ja

/ andre steder:

/ Nej X

(angiv hvilke)

Hvor tit udføres håndpejlinger i indvindingsboringer? Er udført i 2011
(Pejledata vedlægges for de seneste 5 år – gerne i excelark)
Evt. bemærkninger:

5 UDPUMPNING OG DRIFT
Indberettet oppumpet vandmængde for år
3
2012
2522
m /år
3
2011
2530
m /år
3
2010
2400
m /år
3
2009
2798
m /år
3
2008
2864
m /år
Forsyningsbehov

Husstande i parcel
Husstande i etagebyggerier
Sommerhuse
Kolonihaver
Skoler
Institutioner
Hoteller, vandrehjem og campingpladser
Gartnerier
Landbrug uden dyrehold
Landbrug med dyrehold
Anden industri
Import fra andre vandværker
Eksport til andre vandværker
Andet
Filterskyl og anden drift
Forventet ledningstab

I ALT
ja, X nej)
Leverance til/fra andre vandværker (vandmåler:
3
Til__________________________ ________________ m
Fra_________________________

________________ m

3

Nuværende antal
(pr. 31-12-2012)

Årligt forbrug (m3/år)
(pr. 31-12-2012)

5 årig prognose
(m3/år)

27

2522

2623

6 BEHANDLING
Beluftning

Iltningstrappe

, risletrappe o.l.

, kompressor

, andet

hvilken:______________________

Filtrering

Åbne filtre

, Lukkede filtre, tryk

Antal filtre:__________,

, Lukkede filtre, gravitation

Enkelt-filtrering

Antal forfiltre:__________

, dobbelt-filtrering

Antal efterfiltre:__________

3

Samlet filterkapacitet: ________________m /timen
Anvendes tilsætningsstoffer: Ja

/ Nej
Hvis ja, da hvilke: (kalk, fældningsmiddel, klor, kaliumpermangenat, natriumhydroxyd etc.)

Beholder og udpumpningsanlæg

Rentvandsbeholder: Ja

/ Nej X,

samlet volumen_________m

3

Såfremt der haves flere rentvandsbeholdere bedes dette beskrevet under bemærkninger.
Rentvandspumper
Type

Hydrofor Ja X / Nej

Ydeevne (m3/time)

, volumen_____1____m

Højdebeholder, vandtårn Ja
Trykforøgerstation Ja

3

3

/ Nej X, volumen_________m (placering angives på kort)

/ Nej X, Antal___________ (placering angives på kort)

Kapacitet og spidsbelastninger

Vandmængde
3

Maksimal indvindingskapacitet (m /time)
3
Maksimal udpumpningskapacitet (m /time)
3
Maksimal filterkapacitet (m /time)
3
Maksimalt målt timeforbrug i de sidste 5 år (m /time)
3
Maksimalt målt døgnforbrug i de sidste 5 år (m /døgn)

5

Filterskyllevand og filterslam:

Filterskyllevand afledes til:
Spildevandledning:

/ Regnvandsledning:

/ Vandløb el. dræn:

/ Nedsives lokalt:

Håndtering af bundfældet slam (Oplys modtager og tømningshyppighed):
Udledning/afledning af skyllevand kræver tilladelse i henhold Spildevandsbekendtgørelsen. Ansøgning herom
skal vedlægges denne ansøgning.

7 ANDRE INDVINDINGSANLÆG I OMRÅDET
Er vandværket bekendt med, at der findes andre vandindvindingsanlæg nærmere end 500 meter fra indvindingsboringen (-erne). (Markvanding er undtaget)
Ja,
Nej
Hvis ”Ja”
Boring Brønd
Dybde (m)
Adresse, navn, evt. DGU nr.

Beliggenhed vises på kort.

8 OPLYSNINGER OM MULIGE FORURENINGSKILDER
Er vandværket bekendt med:
At der nærmere end 300 meter fra boring findes:
Lossepladser eller anden (eventuelt ældre) affaldshenlæggelse
Sivebrønde/sivedræn for spildevand og vejvand m.v.
Spildevandsførende ikke-tætte ledninger (drænrør, betonrør)
Industrianlæg med oplag af kemikalier
At der nærmere end 150 meter fra boring findes:
Rensningsanlæg og pumpestationer
At der nærmere end 50 meter fra boring findes:
Tanke for benzin, oile eller gas
Forsyningsledninger for olie og gas
Spildevandsledninger (PVC eller GT-beton)
Jordvarmeanlæg (varmeslanger)

X

Nej

X
X
X

X
X
X

Hvis ”ja”

Spildevandsledninger i vej

X

X

Eventuelle supplerende bemærkninger:

Olietanke til opvarming af huse

Ja

X

At der nærmere end 15 meter fra boring findes:
Drænledninger

Forureningskildens art (nedsivningsanlæg, olietank
etc.)
Regnvandsledning i vej

Vides
ikke

Adresse:
Vasekær
Vasekær
Vasekær

9 SUPPLERENDE OPLYSNINGER DER ØNSKES MEDTAGET I BEHANDLING AF ANSØGNINGEN

10 UNDERSKRIFT
Yderligere oplysninger kan indhentes hos
Navn

Telefon nummer

Adresse

Post nummer

Michael Kjerrumgaard
Vasekær 1

2630

___10/9-2016___
Dato

E-mail

birkevaengetsvandvaerk@gmail.com
By

Taastrup

__________________________________________
Ansøgers underskrift

Uddrag fra Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning:
(BEK nr 1451 af 11/12/2007)

§ 14. En ansøgning om endelig tilladelse til vandindvinding og til etablering af indvindings- og behandlingsanlæg m.v. skal udover oplysninger, som måtte være foreskrevet i en foreløbig indvindingstilladelse, jf. § 13, stk. 1, nr. 4, indeholde følgende:
1) Genpart af indberetning til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) om foretagne boringer, jf. bekendtgørelse om udførelse og sløjfninger af boringer og brønde på
land.
2) Analyse af råvandet, medmindre kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er unødvendigt.
For grundvandsanlæg skal der foreligge analyser for hver boring. For overfladevandsanlæg
skal anføres prøveudtagningssteder og oplysninger om kvalitetens årstidsvariation.
3) Beskrivelse af det planlagte indvindingsanlægs indretning.
4) Vurdering af, om det på grundlag af de foretagne prøvepumpninger eller vandføringsmålinger må antages muligt at indvinde den ansøgte vandmængde.
5) Redegørelse for et eventuelt behandlingsanlægs placering.
6) Beskrivelse af det ansøgte behandlingsanlæg med begrundelse for, at anlægget anses for
egnet til fremstilling af vand til det ansøgte formål ud fra den givne råvandskvalitet. Endvidere tegninger af anlægget.
7) Oplysning om, hvordan eventuelt skyllevand fra anlægget tænkes afledt, og hvordan eventuelt udfældet slam skal behandles.
8) For almene vandforsyningsanlæg planer over beliggenhed og udformning af ledningsnet med
angivelse af materialer, dimensioner og trykzoner. Endvidere foreliggende regulativ eller udkast til regulativ, eventuelt med tilhørende takstblad, og, hvis anlægget ikke ejes af en offentlig myndighed, vedtægt for anlæggets styrelse.
9) Angivelse af arealer, brugsrettigheder m.v., der eventuelt må erhverves ved ekspropriation,
herunder ejer- og brugerforhold, oplysning om matrikelbetegnelse og fornødent kortmateriale.
10) Fortegnelse over de grundejere og brugere, som ansøgeren ønsker inddraget under sagens
behandling.
Stk. 2. En ansøgning om etablering af almene vandindvindingsanlæg eller væsentlige udbedringer
eller væsentlige ændringer af bestående almene vandindvindingsanlæg skal med henblik på at tilstræbe en reduktion af omfanget af rensningen af vandet foruden de i stk. 1, anførte oplysninger
indeholde en teknisk, økonomisk og miljømæssig redegørelse for valget af indvindingssted og vandbehandling.
Stk. 3. Kravet om redegørelse, jf. stk. 2, gælder dog ikke, hvis vandet alene vil blive behandlet ved:
1) iltning med et normalt luft-vandforhold, hvilket i denne bekendtgørelse forstås som iltning på
vandværket, hvor vandet behandles for omsætning og fjernelse af indhold af jern (Fe),
mangan (Mn), metan (CH4), svovlbrinte (HS2) og kuldioxid (CO2),
2) filtrering gennem granulært filtermateriale, bortset fra aktivt kul til behandling af vandet for
fjernelse af jern (Fe), mangan (Mn) og ammonium (NH3) eller
3) neutralisering af aggressivt kuldioxid (CO2).

NOTAT
Skema til anmeldelse af projekter omfattet af VVM-bekendtgørelsen1

Teknik- og Miljøcentret

Vejledning til ansøger
Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaet
link. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger
angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på de angivne offentlige hjemmesider.
Farverne ”rød/gul/grøn” angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVMpligtigt. ”Rød” angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og ”grøn” en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej.
Høje-Taastrup Kommunes vurdering
Høje-Taastrup Kommune skal på baggrund af oplysninger fra ansøger vurdere om projektet grundet dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig
indvirkning på miljøet. Kommunen træffer herefter afgørelse om projektet er VVM-pligtigt. Afgørelsen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside www.htk.dk og kan påklages i 4 uger.
Basisoplysninger

Udfyldes af anmelder

Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Ny indvindingstilladelse

Navn, adresse, telefon nr. og e-mail på bygherre

Vasekær 1, 2630 Taastrup, birkevaengetsvandvaerk@gmail.dk

Navn, adresse, telefon nr. og e-mail på kontaktperson
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav

Michael Kjerrumgaard, vasekær 1, 2630 taastrup, kjerrumgaard@godmail.dk

Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner,
som projektet er placeret i, som den eller de
kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af
projektet).
Oversigtskort i målestok 1:50.000

Høje-Taastrup Kommune

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med
indtegning af anlægget og projektet (vedlægges
dog ikke for strækningsanlæg).

1:4535

Forholdet til VVM reglerne
1

Birkevængets Vandværk, vasekær 1, 2630 taastrup

Ja

Nej

Bekendtgørelse nr. 956 af 27-06-2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

Kommunens bemærkninger

Er projektet opført på bilag 1 i VVM- bekendtgørelsen
Er projektet opført på bilag 2 i VVMbekendtgørelsen

X
X

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligt.
Angiv punktet på bilag 1
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2
Punkt 11 Infrastrukturanlæg stk. l) Arbejder i
forbindelse med indvinding af grundvand og
kunstig tilførsel af grundvand.

Projektets karakteristika

Udfyldes af anmelder

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som
projektet omfatter angives navn og adresse på de
eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering
•
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m²
•
Det fremtidige samlede befæstede areal i m²

Boringerne er placeret på matr. nr. 22ad
Ejes af Michael Kjerrumgaard, Vasekær 1, 2630 Taastrup
Tinglyst deklaration

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning
•
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor
meget i m
•
Projektets samlede grundareal angivet i ha
eller m²
•
Projektets bebyggede areal i m²
•
Projektets nye befæstede areal i m²
•
Projektets samlede bygningsmasse i m³
•
Projektets maksimale bygningshøjde i m
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden
•
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og
mængde
•
Vand - mængde i anlægsperioden
•
Affaldstype og mængder i anlægsperioden
•
Spildevand - mængde og type i anlægsperioden
•
Håndtering af regnvand i anlægsperioden
•
Anlægsperioden angivet som mm/år - mm/år

Kommunens bemærkninger

Projektet omfatter 1 boring - dækker 7 m2
Projektet omfatter ikke nye bygninger. Vandværket er dimensioneret til at producere 6000 m3 pr. år
Der er udarbejdet en BNBO rapport

Ikke relevant for eksisterende vandforsyning.

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind
og ud samt angivelse af placering og opbevaring
på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:
•
•
•
•

Råstoffer – type og mængde i driftsfasen
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen
Vand – mængde i driftsfasen

Indvinding af 6000 m3

2

6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen:
•
Farligt affald
•
Andet affald
•
Spildevand til renseanlæg
•
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav
•
Håndtering af regnvand

Projektets karakteristika

Udfyldes af anmelder
Ja

7. Forudsætter projektet etablering af
selvstændig vandforsyning
8. Er anlægget eller dele af anlægget
omfattet af standardvilkår.
Se Retsinformation.dk
9. Vil anlægget kunne overholde alle de
angivne standardvilkår
10. Er anlægget eller dele af anlægget
omfattet af BREF-dokumenter.
Se BAT - bedst tilgængelige teknik
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter
12. Er anlægget eller dele af anlægget
omfattet af BAT-konklusioner.
Se BAT - bedst tilgængelige teknik
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner
14. Er projektet omfattet af en eller flere
af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj.
Se Oversigt over vejledninger og bekendtgørelser
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde
de vejledende grænseværdier for støj og
vibrationer – jf. ovenfor.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet
er udført, kunne overholde de vejledende
grænseværdier for støj og vibrationer –
jf. ovenfor
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens
vejledninger, regler og bekendtgørelser
om luftforurening.
Se Vejledninger og bekendtgørelser om
luftforurening

Kommunens bemærkninger

Nej
X

Projektet omfatter en eksisterende vandforsyning.

X

Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til punkt 10.

X

Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til pkt. 12.

X

Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil
kunne overholdes.
Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til punkt 14.

X

X

X
X

Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil
kunne overholdes.
Hvis ”ja” angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger
eller bekendtgørelser..
Hvis ”nej” gå til pkt. 17.

X
Hvis ”nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
Hvis ”nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

X

X

Hvis ”ja” angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger,
regler eller bekendtgørelser.
Hvis ”nej” gå til pkt. 20.

3

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde
de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor.
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for
luftforurening – jf. ovenfor.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener
•
I anlægsperioden
•
I driftsfasen
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener
•
I anlægsperioden
•
I driftsfasen
22. Vil anlægget som følge af projektet
have behov for belysning som i aften og
nattetimer vil kunne oplyse naboarealer
og omgivelserne
•
I anlægsperioden
•
I driftsfasen
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om
kontrol med risikoen for større uheld med
farlige stoffer nr. 1666 af 14. december
2006
Se Retsinformation.dk
Projektets placering

X

Hvis ”nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

X

Hvis ”nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder.
Se Arealinformation på Miljøportal.dk
28. Er projektet tænkt placeret indenfor
kystnærhedszonen.

Hvis ”ja” angives omfang og forventet udbredelse.

X

Hvis ”ja” angives omfang og forventet udbredelse.

X

Hvis ”ja” angives og begrundes omfanget.

X

Udfyldes af anmelder
Ja

24. Forudsætter projektet dispensation
fra eller ændring af den gældende lokalplan
Se Plansystem.dk
25. Forudsætter projektet dispensation
fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer.
Se Arealinformation på Miljøportal.dk
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer.

X

Kommunens bemærkninger

Nej
X

Hvis ”ja”, angiv hvilke:

X

Vandværksgrunden er ikke berørt af bygge- eller beskyttelseslinjer.

X

Boringerne ligger i et BNBO område, hvor der fremadrettet kan være
begrænsninger på anvendelsen, hvis kommunen vurderer, at aktiviteten
udgør en risiko for grundvandsressourcen.
X

X

4

Se Arealinformation på Miljøportal.dk
29. Forudsætter projektet rydning af
skov
(skov er et bevokset areal med træer,
som danner eller indenfor et rimeligt
tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større
end ½ ha og mere end 20 m bredt.).
30. Vil projektet være i strid med eller til
hinder for realiseringen af en rejst fredningssag.
Se Arealinformation på Miljøportal.dk
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til
nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.
Se Arealinformation på Miljøportal.dk

X

X

Det nærmeste § 3-beskyttede område er en lille sø på grundejerforeningens areal, matr. nr. 22b Katrinebjerg Hgd. Den ligger 150 meter fra boringen og er en beskyttet eng i Sengeløse Mose. Boringens indvindingsopland berører § 3-beskyttede arealer i både Sengeløse Mose og Vasby
Mose.
Der er ikke registreret bilag-IV-padder i vandhullet, men i Sengeløse
Mose og Vasby Mose findes både Spidssnudet Frø og Stor Vandsalamander. Endvidere findes der Skæv og Sump Vindelsnegl.
Boringen ligger nær ved tre fredede områder. Mod vest begynder” Katrinebjerg Enge og Nybølle Å Fredningen” i en afstand af 160 meter. ”Vasby Mose fredningen” ligger ca. 210 meter mod sydvest og 150 meter
mod syd er ”Sengeløse Mose-fredningen”.
Boringen ligger 150 meter nord for Natura2000-område nr. 140 Vasby
og Sengeløse Moser.

32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke.
Se Arealinformation på Miljøportal.dk
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til
nærmeste fredede område.
Se Arealinformation på Miljøportal.dk
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til
nærmeste Habitatområde (Natura 2000
områder, fuglebeskyttelsesområder og
Ramsarområder).
Se Arealinformation på Miljøportal.dk

35. Vil det samlede anlæg som følge af
projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb,
søer eller havet.
Se Bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 på Retsinformation.dk og
Bekendtgørelse nr. 1339 af 21. december
2011 på Retsinformation.dk samt
Kvalitetsmålsætningen i vandplanen på
Naturstyrelsen.dk
36. Er projektet placeret i et område med
særlige drikkevandinteresser.
Se Arealinformation på Miljøportal.dk
37. Er projektet placeret i et område med

Indvindingsoplandet berører et område med habitatnatur (rigkær,
7230). Boringen ligger 150 meter nord for Natura2000-område nr. 140
Vasby og Sengeløse Moser.
Indvindingsoplandet berører et område med habitatnatur (rigkær,
7230).
Der udledes ikke forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet.

X

X

Hele Høje-Taastrup Kommune er udlagt som et område med særlige
drikkevandsinteresser, og der er fokus på udarbejdelse af indsatsplaner
for at beskytte drikkevandet i hele kommunen.
X
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registreret jordforurening.
Se Arealinformation på Miljøportal.dk
38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det
ansøgte må forventes at kunne medføre
en øget samlet påvirkning af miljøet
(kumulative forhold).
39. Vil den forventede miljøpåvirkning
kunne berøre nabolande.
40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet.

X

X

Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato:____19/9-2016_______________________

Bygherre/anmelder:___________________________________________
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