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HOFOR A/S har i brev af 18. oktober 2018 ansøgt om tilladelse til etablering af
pejleboring på Kilde VII. Samtidig er der to pejleboringer, der skal sløjfes.
Glostrup Kommune meddeler hermed tilladelsen til dette på de vilkår, der fremgår
senere i dette brev.
Ansøgningens indhold
På grund af etablering af Kontrol- og Vedligeholdelsescenter (CMC) for den
kommende letbane langs Ring 3, skal HOFOR lave ombygninger på kildeplads
VII, hvor CMC skal etableres. Der skal i den forbindelse sløjfes to nuværende
pejleboringer og etableres en ny pejleboring.
Etablering af ny pejleboring
Pejleboringen ønskes placeret inden for den nuværende kildeplads langs
Harrestrup Å på matrikel 7000c, Ejby by, Glostrup (Ejby Mosevej 210 /
Ballerup Boulevard 201), som er ejet af Hovedstadens Letbane. Pejleboringen
placeres på den østlige del af kildepladsen, ca. 100 m øst for den nye
indvindingsboring, tæt ved Nordre Ringvej. Se bilag 1.
Boringen forventes udført som omvendt skylleboring med en forventet
diameter på mindst 6’’ til ca. 15 meters dybde. Boringen udbygges med ét
filter på 2 meter i et 63 mm PEH-rør.
Borearbejdet udføres af A. Højfeldt A/S.
Afslutningen af boring bliver udført med en Ø 500 mm brøndring med aflåst
aluminiumslåg max. 500 mm i højden, og med alarm ved uautoriseret adgang.
Borearbejdet forventes påbegyndt i primo november 2018.
Det opborede materiale opsamles i container og bortkøres vha. slamsuger.
Når borearbejdet er afsluttet opstartes renpumpningen. Vandet fra
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renpumpningen (ca. 2 m3) pumpes til en lille fordybning, hvor det kan
nedsive.
Sløjfning af to pejleboringer
Kildepladsens to eksisterende pejleboringer (DGU 200.3624 og 200.29)
sløjfes, da de kommer til at være i vejen for de kommende aktiviteter på
Kontrol- og vedligeholdelsescenteret for Hovedstadens Letbane.
Sløjfningen sker ved udstøbning med en cement-betonit grout, jf. HOFORs
kravspecifikationer, afsnit 13 og 6.2 (fremsendt sammen med ansøgning).
VVM-screening
Der er gennemført en VVM-screening af etablering af indvindingsboringen,
idet dybe boringer er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2 punkt 2d.
Glostrup Kommune har vurderet, at der ikke antages at være en væsentlig
indvirkning på miljøet i forbindelse med den nye boring, og det derfor ikke er
nødvendigt at udarbejde en egentlig vurdering af virkninger på miljøet.
Afgørelsen på baggrund af VVM-screeningen offentliggøres på Glostrup
Kommunes hjemmeside under Aktuelt – Høringer og afgørelser fra d. 15.
november 2018.
Partshøring
Udkast til denne afgørelse er d. 6. november 2018 sendt i høring hos ansøger
samt nabokommuner og -vandforsyninger.
Der har ikke været nogle bemærkninger, ud over nogle præciseringer fra
HOFOR.
Kommunens vurdering
Glostrup Kommune finder det fornuftigt, at HOFOR etablerer en ny
pejleboring til erstatning for de eksisterende boringer, der nedlægges og det
er i fuld overensstemmelse med HOFORs indvindingstilladelse for Kilde VII,
som kommunen meddelte i september 2016.
Etablering, vedligeholdelse og fremtidig overvågning i pejleboringen er
omfattet af vilkår i den gældende indvindingstilladelse, især vilkår 16 og 18.
Glostrup Kommune har vurderet den ønskede placering ud fra lokalplaner,
men også ud fra vurderinger af tilgængelighed og fremtidig drift for såvel
CMC og HOFOR.
Den planlagte boreentreprenør har A-borebevis, jf. GEUS’ liste.
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Glostrup Kommune har ingen bemærkninger til den ønskede placering, som
er aftalt med Hovedstadens Letbane og omfattet af indvindingstilladelse for
Kilde VII, som kommunen meddelte i september 2016.
Vi vurderer, at den nye pejleboring og den eksisterende boring 200.5630 (der
overgår fra indvindingsboring til fremtidig pejle- og moniteringsboring)
sammen kan overvåge vandspejlet omkring kildepladsen på fornuftig vis.
Hvis der viser sig en bekymrende udvikling i vandspejlet, KAN det blive
nødvendigt med en supplerende pejleboring, jf. vilkår 18 i
indvindingstilladelsen.
Tilladelse med vilkår
Glostrup Kommune giver hermed tilladelse til at etablere en boring på Kilde
VII (matr.nr. 7000c, Ejby by, Glostrup) med det formål at overvåge
grundvandsspejlet på og omkring Kilde VII samt sløjfning af to eksisterende
pejleboringer på kildepladsen.
Den præcise placering af boringerne fremgår af vedlagte bilag 1.
Disse vilkår meddeles med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens1 § 19.


Udførsel, indretning og sløjfning af boring skal som minimum leve op
til reglerne i Boringsbekendtgørelsens2 kapitel 2, hhv. kapitel 6.



Udførelse, renpumpning og sløjfning mm. skal udføres som beskrevet
i ansøgningen. Eventuelle nødvendige afvigelser skal accepteres af
myndigheden inden ændring.



Glostrup Kommune skal underrettes om tidspunktet for
renpumpning, for forerørssætning og for sløjfning mindst
arbejdsdagen før planlagt gennemførsel.



Den nye boring samt sløjfning af de eksisterende pejleboringer skal
indberettes til GEUS jf. Boringsbekendtgørelsens2 kapitel 5.
Eventuelle ændringer i boringens anvendelse skal ligeledes
indberettes direkte til GEUS, også når boringen sløjfes.



Pejleboringen skal udstyres med en tydelig læsbar mærkning til
identifikation, herunder angivelse af DGU-nummer samt ejerens navn
og adresse.

Bekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 af lov om miljøbeskyttelse.
Bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og
brønde på land.
1
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Resultatet af undersøgelsen skal sendes til Glostrup Kommune senest
2 måneder efter at undersøgelsen er afsluttet.



Hvis boringerne ikke ønskes anvendes alligevel, skal den inden for
højst ét år sløjfes efter forskrifterne i Boringsbekendtgørelsens2
kapitel 6.



Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet ét år efter tilladelsen
er meddelt.

Øvrige bemærkninger
Senest 10 dage før borearbejdet påbegyndes, skal den, der udfører
borearbejdet, underrette Center for Miljø og Teknik om tidspunktet for
arbejdets påbegyndelse, jf. § 6 i Boringsbekendtgørelsen2.
Denne tilladelse fritager ikke ansøger for at indhente godkendelse efter
anden lovgivning.
Det er Glostrup Kommune, der er tilsynsmyndighed for vandindvinding i Glostrup
Kommune.
Klagevejledning
Se vedlagte klagevejledning for afgørelser efter Lov om Vandforsyning.
HOFOR vil blive underrettet af Glostrup Kommune, hvis der indgives klage fra anden
side.
Kontaktperson
Har I spørgsmål i sagen er I velkomne til at henvende jer til Tina Rømer på
telefon 43 23 63 65 eller mail tina.romer@glostrup.dk.
Med venlig hilsen
Tina Rømer
Miljømedarbejder

Bilag:



Situationsplan med boringsplacering
Klagevejledning
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