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Afgørelse i henhold til lov om miljøvurdering for vandindvinding på Nejedevej 30.

By og Miljø har den 3. november 2020 modtaget en ansøgning efter
lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer
og programmer og af konkrete projekter (VVM), (Miljøvurderingsloven). Ansøgning er vedlagt som bilag 1 til denne afgørelse.
Projektbeskrivelse
Ansøger (A.P. Grønt) ønsker at udvide sin virksomhed i Hillerød Kommune og etablere en ny vandboring til indvinding af vand til markvanding/gartneri på matrikel 6m, Nejede By, Alsønderup. A.P. Grønt ønsker at dyrke specialafgrøder på matrikel 6a, 6n, 8s, 19, 6m og 5i, Nejede By, Alsønderup. Det drejer sig om et ca. 42 hektar stort areal.
Ansøger ønsker at indvinde 75.000 m3 grundvand pr. år, og har også
søgt om en indvindingstilladelse. Indvinding vil primært foregå i sommerhalvåret. Hillerød Kommune har dog bemærket, at der på baggrund af størrelsen af markvandingsarealerne kun kan gives tilladelse
til 64.350 m3 pr. år. Dette er også mængden der angivet i VVM-screeningen.
Det ansøgte projekt er omfattet af punkt 10m på bilag 2 i miljøvurderingsloven ’Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1’.
Forud for Hillerød Kommunes afgørelse er der foretaget høring af Hillerød Kommunes natur- og miljøafdeling.
Afgørelse
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening efter miljøvurderingsloven 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. Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven. Myndighedens vurdering af de miljømæssige konsekvenser af projektet er
vedlagt som bilag 2.
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I afgørelsen er der især lagt vægt på:

HILLERØD
KOMMUNE

• At indvindingen ikke vil forhindre grundvandsforekomsten i at
opnå sit miljømål, da der ikke vil være naturpåvirkninger eller
ske forringelse af grundvandets kemiske indhold
• At der ikke findes konkrete indsatser der er i konflikt med vandindvindingen på Nejedevej 30.
• At der på baggrund af modelkørsler ikke vurderes at ske vandspejlssænkninger i de nærliggende §3-områder, der huser bilag
IV-arter.
• At der ikke forventes overskridelser af støjgrænser i forbindelse
med projektet, da det er i landzonen og vurderes, at være langt
fra nærmeste ejendom.
• Da en fremtidig indvinding på op til 75.000 m3/år ikke vurderes
at påvirke det terrænnære vandspejl målbart, så er der ikke
nogle kumulative effekter fra det ansøgte med andre vandindvindinger.

Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på Hillerød Kommunes hjemmeside www.hillerod.dk den 26.02.2021.

Klagevejledning
Du kan klage over retlige spørgsmål jf. §49 i lov om miljøvurdering af
planer og programmer, 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,
hvilket vil sige senest den 26.03.2021.
Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og
www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet skal du skrive
”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.
Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
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Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Miljø- og Fødevareklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af
klagefristen.
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Miljø- og Fødevareklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage,
hvis der er klaget uden om Klageportalen, klagen er indkommet for
sent eller gebyret ikke er betalt.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du
sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet,
Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan
blive fritaget.
Du kan læse mere om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og om hvordan
klagesagen behandles på deres hjemmeside:
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/.
Med venlig hilsen
Victor Scharff
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