
 

 

 

 

 

 
  

Region Hovedstaden 

Center for Regional udvikling (CRU) 

Kongens Vænge 2 

3400 Hillerød 

 

Att. Mads Radsted 

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt for afværgeboringer 

og vandindvinding med udledning til Kajerød Å 

 

WSP Danmark har på vegne af Region Hovedstaden søgt om 

screeningsafgørelse for afværgeboringer og oppumpning af grundvand i 

forbindelse med et større projekt til afværge af forurenede 

grundvandsfaner i Birkerød Industrikvarter. Der etableres i alt seks 

afværgeboringer fordelt på følgende adresser: 

 

AFV1 og AFV2: Pilegårdsparken, 3460 Birkerød, matrikel 5lc 

AFV3 og AFV4: Teglgården 31, 3460 Birkerød, matrikel 122æ 

AFV5: Topstykket 3, 3460 Birkerød, matrikel 109c 

AFV6: Hammerbakken 5,3460 Birkerød, matrikel 109ah,  

Alle i ejerlav Birkerød By, Bistrup 

 

Afværgeboringerne etableres som pumpeboringerne. Fra 

pumpeboringerne indvindes i alt op til 17 m3/t, med mulighed for at øge 

til maksimalt 25 m3/t. Vandet ledes til vandbehandlingsanlæg på Blokken 

47A, 3460 Birkerød, matr.nr. 98aø, Birkerød By, Bistrup. Det rensede 

vand udledes til Kajerød Å, på matrikel 116l, Birkerød By, Bistrup. 

Projektet har en varighed på + 30 år og har til formål at sikre 

drikkevandsindvindingen i området og hydraulisk fiksering af de 

forurenede grundvandsfaner. Projektet er beskrevet i 

ansøgningsmaterialet i Bilag 1-3. 
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Rudersdal Kommune anser boringer og oppumpning inkl. udledning 

(herefter projektet) for at være omfattet af krav om gennemførelse af en 

VVM-screening, jf. bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 af lov om 

vurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).  

Projektet er derfor screenet med henblik på en vurdering og afgørelse 

vedr. Miljøvurderingspligten (Vurdering af virkninger på miljøet) (bilag 1). 

 

Det er Rudersdal Kommunes vurdering, at projektet ikke medfører pligt 

til udarbejdelse af Miljøkonsekvensrapport i henhold til 

Miljøvurderingsbekendtgørelsen. 

 

Afgørelse 

På baggrund af den foretagne screening, træffes hermed afgørelse om, 

at projektet ikke er omfattet af Miljøvurderingspligten. 

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 

2020 af lov om vurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM). Projektet kan derfor gennemføres uden Miljøvurdering 

af konkrete projekter. 

 

Afgørelsen er jf. lovens § 39 tidsbegrænset til 3 år. 

 

Bemærkninger 

Denne afgørelse er ikke en tilladelse til at gennemføre projektet, men 

alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering 

af konkrete projekter, før nødvendige tilladelser efter anden lovgivning 

kan gives. Gennemførelse af projektet kan derfor forudsætte tilladelse, 

godkendelse eller dispensation efter lovgivningen i øvrigt. 

 

Vurdering 

Ved den gennemførte screening er der lagt vægt på, at 

miljøpåvirkningens omfang er af en sådan karakter, og håndteres på en 

sådan måde, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af 

miljøet. Særligt er der lagt vægt på påvirkningen af 
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grundvandsmagasinet i forhold til sikring af drikkevandsressourcen, 

udstrækning og styrke på de relevante grundvandsmagasiner og 

betydning for recipient for udledningen. Nærmere beskrivelse og 

vurdering af projektet fremgår af vedlagte screeningsskema og 

kortmateriale. 

 

Høring 

Afgørelsen har været i partshøring hos Region Hovedstaden, Birkerød 

Vandforsyning a.m.b.a. og WSP Danmark. Idet projektlokaliteten iht. 

statens grundvandskortlægning er beliggende indenfor 

indvindingsoplandet til Søndersø Vandværk, er HOFOR desuden blevet 

hørt som mulig part. Allerød og Furesø Kommuner er som myndigheder 

endvidere blevet hørt/har fået mulighed for at komme med en udtalelse. 

 

Ovenstående høring er foregået i perioden den 17.-24. juni 2021. 

Rudersdal Kommune har ikke modtaget nogle bemærkninger i 

høringsperioden. 

 

Offentliggørelse 

Nærværende afgørelse offentliggøres på Rudersdal Kommunes 

hjemmeside den 7. oktober 2021. 

 

Klage- og søgsmålsvejledning  

Afgørelsen kan, i henhold til VVM-bekendtgørelsen § 49 stk.1., for så 

vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og 

landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har be-

skyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerin-

teresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgø-

relsens offentlige bekendtgørelse på kommunens hjemmeside, dvs. 

senest den 4. november 2021. 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via et 
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link på www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk 

og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer 

med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den 

myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er 

indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når 

du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 

1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om 

Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget 

"fritagelse for brug af Klageportalen". 

 

Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder 

fra afgørelsens offentliggørelse. 

 

 

Venlig hilsen 

 

  

Kathrine Petersen 

Biolog og miljømedarbejder 

Lis Ravn 

Klima, Natur og Miljøchef 

 

Bilag: 

Bilag 1: Screeningsskema til afgørelse om VVM-pligt - Afværgeprojekt 

Bilag 2: Oversigtskort boringer-ledninger-anlæg 

Bilag 3: Oversigtskort bygning-tanke-ledninger 

 

Kopi som e-mail til: 

WSP Danmark  

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.  

HOFOR  

Allerød Kommune  

Furesø Kommune  


