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Krüger A/S har for Glostrup Forsyning i brev af 7. marts 2022 ansøgt om tilladelse til
etablering af ny boring ved Langagervej/Byparkvej (Den Grønne Kile - fredskov) på
matr.nr. 13pl, Hvessinge by, 2600 Glostrup. Dette er for at sprede indvindingen
(finde vand uden væsentligt indhold af miljøfremmede stoffer) samt sikre
forsyningssikkerheden ved fremtidig øget vandbehov i Glostrup.
Boringen etableres som en undersøgelsesboring, men det er hensigten at kunne
anvende boringen til indvinding af drikkevand, hvis undersøgelsen viser gode
resultater.
Glostrup Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt kan gennemføres uden
yderligere miljøkonsekvensvurderinger efter Miljøvurderingsloven1
Projektet er omfattet af bilag 2 i Miljøvurderingsloven1, over anlæg, hvor der
muligvis er en påvirkning af miljøet. Projektet falder ind under punkt 2d
”Dybdeboringer”.
Projekter, der er omfattet af bilag 2 i Miljøvurderingsloven1, må ikke påbegyndes,
før miljømyndigheden, her Glostrup Kommune, har vurderet, om projektet kræver
konkret miljøkonsekvensvurdering og tilladelse efter Miljøvurderingslovens1 § 25.
Screening
Kruger A/S har udfyldt og fremsendt vedlagte skema omkring projektet. Glostrup
Kommune har gennemgået skemaet og finder det korrekt udfyldt.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbek.nr.
1976 af 27. oktober 2021)
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Ved gennemgang af de enkelte punkter, der er relevant for denne vurdering, kan
konkluderes, at projektet ikke kan antages at have en væsentlig indvirkning på
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miljøet.
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Vi har med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning vurderet projektets
karakteristika, projektets placering samt arten af og kendetegn ved den potentieller
Forsyning@glostrupforsyning.d
indvirkning på miljøet, jf. bilag 6 i Miljøvurderingsloven1.
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I vurderingen har

vi især lagt vægt på:
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Boringens langsigtede formål er at sikre forsyningsstabilitet for indvindingen
i Glostrup.
4
 Den forventede indvinding af drikkevand vil holde sig inden for den
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eksisterende indvindingstilladelse fra 2011 med tillæg fra februar 2021.
4
 Boringen udføres, så det sikres, at der ikke er risiko for væsentlig
forurening.
C74b4faf-979d-4cce-b840 Glostrup Forsyning har fastlagt placeringen af boringen ud fra fornuftige
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hensyn, herunder begrænset påvirkning af naboforsyninger.
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Etableres af boringen har opnået tilladelse efter skovloven fra
Miljøstyrelsen.
I øvrigt finder vi ikke, at projektets karakteristika, placering eller art og kendetegn
ved den potentielle indvirkning på miljøet er så væsentlig, at projektet kræver
yderligere miljøkonsekvensvurdering og tilladelse.
Afgørelsen er truffet med hjemmel i § 21 i Miljøvurderingsloven1.

Høring
Vi har vurderet, at der ikke findes andre berørt myndighed, jf. § 31 og § 35 end
Glostrup Kommune. Nabokommuner- og forsyninger er blevet hørt ifb. VVMscreening af tillæg til indvindingstilladelsen primo 2021.
Ansøgning om tilladelse til etablering af boring, inkl. tilhørende VVMscreeningsskema er dog d. 7. april 2022 sendt i høring hos nabokommuner
(Albertslund, Brøndby og Rødovre) og -forsyninger (Hofor). Dette har ikke givet
anledning til bemærkninger, men enkelte opklarende spørgsmål.

Offentliggørelse og gyldighed
Denne afgørelse skal jf. § 36 Miljøvurderingsloven1 offentligt bekendtgøres.
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Afgørelsen med bilag kan ses på kommunens hjemmeside under ”Glostrup” –
”Høringer og afgørelser” fra d. 18. maj 2022 og til udløb af klagefristen d. 14. juni
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2022.
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Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter den er meddelt, jf.
§ 39 i Miljøvurderingsloven1.
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Denne afgørelse kan, for så vidt angår retlige forhold, påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, jf. § 49 i Miljøvurderingsloven1.
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Med venlig hilsen
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