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Miljø og Byg

Ørsted A/S arbejde i forbindelse etablering af en ny dyb
moniteringsboring på Borupvej 49, 3320 Skævinge er ikke
omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt).
Hillerød Kommunes Miljøafdeling har den 24. januar 2019 fra GEO på vegne
af Ørsted A/S modtaget en fuldt oplyst ansøgning efter lov nr. 1225 af 25
oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM), (Miljøvurderingsloven). Ansøgning er vedlagt som bilag 1
til denne afgørelse.
Ørsted A/S søger om at etablere én filtersat moniteringsboring, kaldet D14.
Placeringen fremgår af den vedlagte anmeldelse (bilag 1). Boringen vil blive
udført som en ø-10” forede tørrotationsboring til ca. 20 m under terræn.
Boringerne filtersættes med to filtre a 2-3 m, med ø-63 mm filtre, i toppen
og bunden af det regionale sandmagasin.
For at undgå forureningsspredning gennem evt. kortslutning af magasiner,
vil boringen plomberes med betonit, og boringen vil ikke blive filtersat i
lerlag.
Da moniteringsboringen etableres med filter i en dybde af mere end 10 m,
har Hillerød Kommune vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af
miljøvurderingslovens bilag 2 punkt 2d, Dybdeboringer
(projekter, som ikke er omfattet af bilag 1), og punkt 10m, arbejder i
forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand,
som ikke er omfattet af bilag 1.
Afgørelse
Hillerød Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at
projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentlig og der derfor ikke skal
udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt). Screeningen er
gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød
Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige
forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.
VVM-screeningen er vedlagt denne afgørelse som bilag 2. Afgørelsen er
truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.
I afgørelsen er der især lagt vægt på:


At projektet fysisk ligger uden for og ikke påvirker tilstanden af
Natura 2000-områder.



At projektet ikke vil medføre væsentlige ændringer i tilstand i
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vandløb eller grundvandsforekomster.


At projektet ikke vil medføre risiko for spredning af kortlagte
forureninger, da der etableres forerørstætning, således at der ikke
kan udveksles vand langs ydersiden af forerøret og der ikke
filtersættes i lerlag.

Der er ikke foretaget høring af andre myndigheder eller parter, da der ikke
skal indvindes vand fra boringen og den derved ikke påvirker beskyttet
natur, natura 2000-områder, naboers mulighed for vandindvining og ligger
på et areal eget af Ørsted A/S.
Hillerød Kommunes Miljømyndighed vurderer således at denne afgørelse
ikke skal i partshøring eller myndighedshøring.
Hillerød Kommunes vurdering
Hillerød Kommune vurderer, at der ikke er risiko for forureningsspredning,
da boringen forerørstætnes med bentonit, og at den ikke filtersættes i
lerlag.
Det vurderes, at projektet ikke er modstridende med kommunale og
statslige planer.
Habitatbekendtgørelse
Ifølge habitatbekendtgørelsen skal kommunen, før den meddeler en
tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven § 19, stk. 1 og 2, vurdere om det
ansøgte kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt.
Nærmeste NATURA 2000 område er Freerslev Hegn, som ligger ca. 2000 m
øst for projektområdet. Det vurderes at projektet ikke vil påvirke natura
2000-området Freerslev Hegn, da der ikke sker nogen betydelig indvinding
fra boringen, og at natura 2000-området ligger langt fra boringen.
På denne baggrund vurderer kommunen i henhold til habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1 og § 7, stk. 6 nr. 2, at udførelsen af boringen
ikke vil have indvirkning på Natura 2000-områder. Der skal derfor ikke
foretages en konsekvensvurdering af projektet.
Bilag IV arter
Da boringen ikke påvirker noget våd natur, påvirker yngle eller
rasteområder eller natura 2000-områder vil der heller ikke være en
påvirkning af bilag IV-arter.
Det er samlet kommunens vurdering i henhold til habitatbekendtgørelsens §
10, at arter beskyttet jf. habitatdirektivets bilag IV, samt deres yngle- og
rasteområder ikke vil påvirkes negativt af det ansøgte.
Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på Hillerød Kommunes hjemmeside
www.hillerod.dk den xx. januar 2019.
Klagevejledning
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Du kan klage over retlige spørgsmål jf. §49 i lov om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter, det vil sige spørgsmål om,
hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som
kommunen må træffe afgørelser efter.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen.
Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig
interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer,
der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af
væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter
eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst
100 medlemmer. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du
klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på www.nmkn.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". Hvis du ønsker at blive
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning
til Hillerød Kommune. Hillerød Kommune videresender herefter din
anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Vejledning
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at
projektet ikke skal gennem en VVM-proces. Hvis projektet ændres, er I
forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring med henblik på vurdering af
om ændringen udløser VVM-pligt.
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er
meddelt, jf. § 39 i Miljøvurderingsloven.
Med Venlig Hilsen
Anders Jurin Hansen
Miljøsagsbehandler, Civilingeniør

Kopi til:
Ansøger
Danmarks Naturfredningsforening via e-mail: dnhilleroedsager@dn.dk, dn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.fk
Museum Nordsjælland, post@museumns.dk
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
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