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Afgørelse om ikke VVM-pligt til etablering af vandforsyningsboring på Frederiksholmsvej 2
Høje-Taastrup Kommune har den 11. august 2010 modtaget en ansøgning om tilladelse til
etablering af en ny boring på Frederiksholmsvej 2 beliggende på matr. nr. 2 t, Katrinebjerg
Hovedgård, Sengeløse.
Baggrunden for ansøgningen om tilladelse til etablering af en ny boring er, at drikkevandskvaliteten fra den nuværende vandforsyning fra boringen på Frederiksholmsvej 2 med DGU nr.
200.4719 ikke overholder gældende kvalitetskrav jf. bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn
med vandforsyningsanlæg (bekendtgørelse nr. 1449 af 11. dec. 2007). Koncentrationen af
pesticidnedbrydningsproduktet 2,6 Dichlorbenzamid (BAM) er for høj. I forbindelse med salg
af ejendommen ønsker den nuværende ejer at etablere en ny boring.
Kommunen vurderer, at der ved etablering af en indvindingsboring syd for ejendommen
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. 1449 af 11. dec. 2007). Ud fra kommunens potentialekort fra 2009 ses, at grundvandets strømningsretning er nordlig, hvilket betyder at de påviste forurening med BAM omkring gårdspladsen formodentlig ikke vil påvirke den
kommende indvindingsboring.
Høje-Taastrup Kommune har VVM screenet etableringen af den nye indvindingsboring, og
vurderer, at der ikke skal udarbejdes en VVM redegørelse. Screeningen er vedlagt som bilag
til denne afgørelse.
Afgørelse
Høje-Taastrup Kommune finder ikke anledning til at antage, at den ansøgte vandforsyningsboring vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Der skal derfor ikke udarbejdes en VVMredegørelse. Screeningsresultatet kan ændres, hvis projektet eller andre forudsætninger ændres.
Påvirkningen ved den ansøgte private vandforsyningsboring vurderes at være meget begrænset og af meget lokal karakter. Boredybden forventes at blive på 30 m under terræn og med
maksimal årlig indvinding på 300 m³. 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.
Vurderingen er foretaget i henhold til bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (bekendtgørelse nr.
1335 af 6. december 2006). Det pågældende projekt er omfattet af bekendtgørelsens bilag
2, punkt 2 c, der omhandler dybdeboringer, navnlig vandforsyningsboringer.
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Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet, jf. planlovens § 58, stk. 4. Naturklagenævnet
tager stilling til retlige spørgsmål.
En eventuel klage skal sendes til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV
eller på e-post til nkn@nkn.dk. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, hvilket sker med dette brev. En eventuel klage skal således være modtaget
hos Naturklagenævnet senest ved kontortids ophør mandag den 20. december 2010.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr
på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet påbegynder ikke behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis du får hel eller delvis medhold i din klage. Vejledning
om klageregler og gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside
www.nkn.dk.
Miljøministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald kan også klage over afgørelsen
inden 4 uger efter offentliggørelsen. Eventuel klage bliver afgjort af Naturklagenævnet, 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 afgørelsens offentlige
bekendtgørelse, jf. planlovens § 62, stk. 1.
Yderligere oplysninger kan gives ved henvendelse til miljømedarbejder Lone Johnsen på telefon 43 59 12 73 eller tmc@htk.dk
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