Teknik- og Miljøcentret
Natur og Miljø
Høje-Taastrup Kommune
Bygaden 2
2630 Taastrup
Telefon: 43 59 10 00
www.htk.dk

Geo København
Maglebjergvej 1
2800 Kgs. Lyngby
Att. Lars Hjortshøj Jacobsen
Sendt til lja@geo.dk

Direkte telefon: 43 59 12 73
Email: LoneJo@htk.dk
16-08-2016
Ekspeditionstid:
Mandag - Onsdag

10.00 - 14.30

Torsdag

10.00 - 17.00

Fredag

10.00 - 13.30

Etablering af to prøveboringer på Bohus Boulevard 7 er ikke VVM-pligtigt
Høje-Taastrup Kommune har modtaget en VVM-anmeldelse om etablering af to prøveboringer
på Bohus Boulevard, Høje Taastrup på matr.nr. 3 aa Høje-Taastrup By, Høje Taastrup.
Boringerne ønskes etableret for at undersøge muligheden for etablering af et ATES anlæg
(Aquifer Thermal Energy Storage) nord for Carlberg på Bohus Boulevard.
Prøveboringerne er anmeldt af Geo København i henhold til VVM-bekendtgørelsen1, fordi boringerne er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, punkt 2 C om dybdeboringer.
Afgørelse
Høje-Taastrup Kommune vurderer, at det anmeldte projekt kan etableres uden væsentlige
miljøpåvirkninger. Der skal derfor ikke udarbejdes en VVM-redegørelse. Se vedlagte VVManmeldelse og screening. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsen § 3, stk. 1.
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet for HøjeTaastrup Kommune og på baggrund af de planmæssige og miljømæssige forudsætninger, som
er gældende på screeningstidspunktet.
Hvis projektet eller andre forudsætninger ændres væsentligt, kan der være behov for at gennemføre en ny VVM-screening, hvor der skal tages stilling til om det ændrede projekt er VVMpligtigt. Ansøger, naboer eller andre kan få yderligere oplysninger om sagen ved henvendelse
til miljømedarbejder Lone Johnsen på telefon 43 59 12 73 eller tmc@htk.dk.
Offentliggørelse
Afgørelsen, om at det anmeldte ikke er VVM-pligtigt, bliver offentliggjort den 16. august 2016
på kommunens hjemmeside www.htk.dk.
Vurdering
Høje-Taastrup Kommune vurderer, at de anmeldte prøveboringer ikke vil få en væsentlig indvirkning på hverken jord, grundvand eller omgivelserne over terræn. Boringerne bliver etable1
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ret i et erhvervsområde med en afstand omkring 400 m til nærmeste bolig. Boringerne bliver
sløjfet senest 1 år efter etableringen. Hvis ansøger ønsker at benytte boringer efterfølgende,
forudsætter det en ny VVM-anmeldelse.
Konsekvensvurdering af Natura 2000-områder og bilag IV-arter
Det er Høje-Taastrup Kommunes vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder/konkrete bilag IV-arter, jf.
Habitatbekendtgørelsen2. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre
planer kan påvirke konkrete bilag IV-arter.
Øvrig myndighedsbehandling
Afgørelsen om at prøveboringerne ikke er VVM-pligtige, er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at denne del af projektet ikke skal gennem en VVM-proces, inden kommunen kan
behandle og give de fornødne tilladelser.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet.
Du kan kun klage over retlige forhold. Det vil eksempelvis sige om kommunen har haft ret til
at træffe en afgørelse, har fulgt de rigtige procedurer m.m. Du kan ikke klage over at du synes kommunen burde have truffet en anden afgørelse.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Klageportalen ligger på Borger.dk og Virk.dk. Du logger på Borger.dk eller Virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager,
skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at
bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Er afgørelsen offentlig
bekendtgjort gælder klagefristen fra offentliggørelsens dato. Klagen bliver afgjort af Natur- og
Miljøklagenævnet, og denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra
afgørelsen er meddelt ved dette brev eller offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Lone Johnsen
Miljømedarbejder
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