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Tilladelse til op til 45 A-boringer, midlertidig grundvandssænkning 
og udledning til Øresund gennem Københavns Lufthavne A/S' eget 
regnvandsafledningssystem eller reinfiltration af oppumpet 
grundvand 

Tårnby Kommune giver hermed tilladelse til  
 Udførelse af op til 45 A-boringer (ansøgt 42) jf. § 2, punkt 3 i 

boringsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer 
og brønde på land BEK nr. 1260 af 28/10/2013 

 midlertidig grundvandssænkning efter § 26 i vandforsyningsloven, 
Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. LBK nr. 1450 af 05/10/2020 

 og udledning til Øresund og spildevandskloak efter §§ 19 og 28 i 
miljøbeskyttelsesloven, Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse LBK nr. 
1218 af 25/11/2019 

 reinfiltration af oppumpet grundvand jf. miljøbeskyttelseslovens § 19 på 
ejendommen, Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse LBK nr. 1218 af 
25/11/2019 

 
Tilladelsen er baseret på følgende materiale (bilag 2): 

 Ansøgning  
 Konfliktrapport  
 Notat_GEO_04 af 3. april 2020  
 Notat_GEO_05 af 4. maj 2020  
 CPH. T3A EW, Rapport 2_Rev 4  

   

PLAN, BYG OG MILJØ 
Amager Landevej 76, 2770 Kastrup 

blh.tf@taarnby.dk 
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Tårnby Forsyning A/S er i forbindelse med miljøvurderingen af 
grundvandssænkningen partshørt i sagen.  
Høringssvar er givet i følgende notater (bilag 3):  

 Effekt af den midlertidige grundvandssænkning ved Terminal 3 af 23. april 2020  
 Effekt af den midlertidige grundvandssænkning ved terminal 3 af 6. maj 2020  

 
Høringssvar har bidraget til vilkår i tilladelsen. 
 
Miljøvurdering af grundvandssænkningen 
Grundvandssænkningen er miljøvurderet. Nærværende tilladelse træder først i kraft 
samtidig med offentliggørelse af den endelige afgørelse og tilladelse til projektet efter 
miljøvurderingsloven, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM) LBK nr. 973 af 25/06/2020.   
 
Ansøgning og projektbeskrivelse 
Københavns Lufthavne A/S har fremsendt ansøgning om  

 etablering af 30 pumpeboringer,  
 etablering af 8 pejleboringer,  
 etablering af op til 7 moniteringsboringer,  
 grundvandssænkning i byggegrube og 
 udledningstilladelse (med mulighed for reinfiltration). 

 
Boringerne udføres i og uden for en byggegrube og skal anvendes til pumpning og 
monitering af grundvandssænkning i forbindelse med forberedelse til ombygning og 
tilbygning til Terminal 3.  
 
Det er planlagt at udføre grundvandssænkningen med udledning til regnvandsledning 
på ejendommen. Såfremt der er behov for det og den kemiske sammensætning af 
vandet tillader det, reinfiltreres vandet fra byggegruben opstrøms til sikring af 
grundvandsreservoiret. 
 
Pumpeboringer etableres i og uden for byggegruben som vist på Figur 1. Byggegruben 
er beliggende på Flyvervej 100, 2770 Kastrup matr. nr. 124 Maglebylille By, Kastrup. 
Ejendommen ejes af Københavns Lufthavne A/S. 
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Figur 1: Planlagt layout af grundvandssænkning. 

  
 
Boringerne udføres til forskellige dybder. Der efterlades filtre i hele boringsdybden i de 
korte boringer, mens der efterlades blindrør fra 0 – 10 meter under terræn og filter fra 
10 – 20 meter under terræn i de dybere boringer. De dybeste boringers filtersætning 
vurderes endeligt senere i forløbet.  
 
Byggegrube bund:  Kote -7,2 m DVR90 
Grundvandsspejl: Forventeligt kote på -3,5 til -4 m DVR90 
Ansøgt kapacitet:  80 - 125 m3/time, maks. 5 m3/time pr. boring 
Vandmængder pr. år: 980.000 m3/år 
Driftstid på oppumpning: Ca. 20 måneder  
Vandmængder i alt:  Op til 1.640.000 m3 
Indvindingsopland: Nej – ca. 450 meter til nærmeste indvindingsopland 
Kortlagt:   Ja, på vidensniveau 2.  
Udledning: Til regnvandsledning på ejendommen. I tilfælde af overløb 

eller forurening afledes til kloak, men først efter ansøgning 
til Tårnby Kommune og aftale med Tårnby Forsyning A/S. 

Reinfiltration: Der anvendes reinfiltration såfremt forholdene tillader det 
og der er behov for det.  

  
Lovgrundlag 

 Miljøbeskyttelsesloven Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse jf. 
lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25/11/2019, 

 Boringsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer 
og brønde på land nr. 1260 af 28/10/2013, 

 Uddannelsesbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om uddannelse af personer, 
der udfører boringer på land nr. 915 af 27/06/2016,  

 Jordforureningsloven, Bekendtgørelse af lov om forurenet jord 
lovbekendtgørelse nr. 282 af 27/03/2017 samt 

 Vandforsyningsloven, Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. 
lovbekendtgørelse nr. 1450 af 05/10/2020 
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Tilladelsen er givet på følgende vilkår: 
1. Projektet skal udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet, med de ændringer 

der fremgår af nedenstående vilkår. Såfremt projektet ændres skal Tårnby 
Kommune informeres med henblik på en evt. revidering af tilladelsen. 

 
Udførelse af boringer 

2. Arbejdet udføres i overensstemmelse med boringsbekendtgørelsen (jf. 
bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, nr. 1260 
af 28. oktober 2013). 

 
3. Senest 10 arbejdsdage før et borearbejde påbegyndes, skal den, der udfører 

borearbejdet, underrette kommunalbestyrelsen om tidspunktet for arbejdets 
påbegyndelse. 

 
4. Boringer skal indberettes til Danmarks Geologiske Undersøgelse, GEUS som 

angivet i § 23 i boringsbekendtgørelsen.  
 
5. Hvis boringen er placeret på køreareal skal boringen sikres, så den ikke kan blive 

udsat for påkørsel eller anden beskadigelse. 
 
6. Borearbejde skal tilrettelægges og udføres, så boringen ikke medfører risiko for, at 

grundvandet forurenes. Herunder gælder det at: 
a. Mellemrummet mellem forerør og omkringliggende jordlag skal tætnes ved 

opfyldning med vandstandsende materialer af en sådan beskaffenhed, at 
grundvand ikke forurenes ved nedsivning langs forerøret, og således at 
uønsket vandudveksling mellem forskellige magasiner ikke finder sted. Er der 
boret i lerlag, skal lerlagenes forseglende evne retableres. 

b. Forerørssamlinger skal være vandtætte. 
c. Umiddelbart efter borearbejdets afslutning skal boringens forerør lukkes med 

tætsluttende, fastspændt prop eller dæksel. 
d. Under borearbejde skal der udtages jordprøver samt noteres oplysninger om 

gennemborede jordlag og målte vandstande til brug for indberetning, jf. kapitel 
5. 

e. Gennemføring for forerør skal være tæt, så overfladevand, kondensvand eller 
andre forureninger ikke kan trænge ned i forerøret, og grundvand ikke kan 
trænge op i overbygningen. 

f. Alle boringer skal kunne pejles manuelt, og pejlerøret/studsen skal have en 
diameter på mindst 25 mm.  

g. Alle boringer hvorfra der skal pejles, skal påsættes et blivende kote mærke 
(boringsfikspunkt), der entydigt angiver, hvor indmåling af koten for boringen 
foretages. Kote mærket anvendes desuden til bestemmelse af pejledybde fra 
kote mærket til grundvandsspejl. 

h. Overbygningen til midlertidige grundvandssænkningsboringer, pejleboringer 
med vandtryk under terræn og miljøtekniske boringer kan udformes som et 
aflåseligt dæksel på beskyttelsesrøret. 

i. Pumpeinstallationer skal indrettes, så der er mulighed for installation af 
vandmåler. 

j. Når der installeres pumpe, skal forerørsafslutningen afpasses efter 
pumpeanlægget, og gennemføringer for pumperør og kabler udføres vandtæt. 
Forerørsafslutningen skal let kunne afmonteres og i øvrigt udføres, så 
sætninger af overbygningen kan ske, uden at boringen beskadiges. 
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k. Hvis forerørsafslutningen er forsynet med udluftning, skal denne være ført op 
over terrænhøjde og mindst være 0,5 m over gulv i overbygningen. 
Udluftningen skal have en diameter på mindst 15 mm. Åbningen skal vende 
nedad og være forsynet med insektnet. 

l. Anvendte materialer skal besidde tilstrækkelig styrke og holdbarhed til, at de 
kan modstå mekaniske påvirkninger, erosion samt kemisk og galvanisk 
korrosion. 

m. Materialerne skal så vidt muligt have glatte overflader, som hindrer samlinger 
af fugt og snavs, og som er lette at renholde og vedligeholde. 

n. Materialer, der under borearbejdet eller i den færdigt indrettede boring kan 
komme i berøring med vandet eller de gennemborede jordlag, må kun 
indeholde stoffer, der afgives til vandet i sådanne mængder, at påvirkningen 
af vandet i fysisk, kemisk, mikrobiologisk eller anden henseende er uden 
betydning for anvendelsen af vandet til drikkevand og for afledning af 
oppumpet grundvand fra boringen til overfladevand, jord og lignende. 

 
7. Tårnby Kommune påtager sig med denne tilladelse intet ansvar for skader på rør, 

kabler m.m. ved placering af boringerne. 
 

8. Etablering og sløjfning m.v. af boringer og brønde skal foretages af en person, der 
opfylder kravene i henhold til bekendtgørelse om uddannelse af personer, der 
udfører boringer på land (Bekendtgørelse nr. 915 af 27/06/2016). 
 

Forurening og saltvandsindtrængning 

9. Borearbejdet skal tilrettelægges og udføres, så arbejdet og boringerne ikke 
medfører risiko for at grundvandet forurenes. 

 
10. Grunden er kortlagt som forurenet i henhold til Jordforureningsloven. Konstateres 

der ny forurening i ejendommens jord eller grundvand, skal arbejdet straks 
standses i overensstemmelse med jordforureningslovens § 71 og Tårnby 
Kommunes miljøafdeling underrettes i overensstemmelse med 
miljøbeskyttelsesloven § 21 (miljo@taarnby.dk). Såfremt der konstateres 
saltvandsindtrængning, kontaktes kommunen ligeledes. Efter aftale skal der 
fremsendes et forslag til opsporing/årsag og håndtering af forureningen, 
saltvandsindtrængningen o.l. Tårnby Forsyning A/S skal hurtigst muligt oplyses, 
hvis det har eller kan have konsekvenser for drikkevand eller 
drikkevandsreservoiret. Derforuden skal der straks foretages foranstaltninger til 
afbødning af hændelsen, så påvirkningen bliver så kort som muligt. Hvis kilden ikke 
kan lokaliseres skal nærliggende relevante installationer og oplag vurderes i forhold 
til utætheder (tryktest, inspektioner, gennemgang af kilder o.l.). Håndtering af 
forurening vurderes såfremt dette bliver aktuelt.  
 

Jordflytning 

11. Jordflytningen forventes at blive håndteret efter gældende regler. 
 

Midlertidig grundvandssænkning og udledning af grundvand 

12. Der må maksimalt oppumpes 1.640.000 m3 grundvand. Oppumpede mængder 
registreres løbende med vandur eller tilsvarende. Oppumpede vandmængder 
indrapporteres løbende eller samtidig med pejlinger af boringer (se afsnit om 
monitering). Det skal fremgå af afrapporteringen hvornår (måned, dag, time, minut) 
pumpeydelsen reguleres. Inden opstart af grundvandssænkningen skal der 
fremsendes en organisationsplan for overvågning og styring af grundvandsspejlet. 

mailto:miljo@taarnby.dk
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Det skal fremgå med navngivne personer, hvem der har til opgave at styre og 
overvåge grundvandssænkningen. 

 
13. Der skal foretages en langsom opjustering og neddrosling af de pumper, der styrer 

grundvandssænkningen til sikring af, at der ikke skabes kapillærer påvirkninger 
eller abrupte trykforskelle, der kan forårsage mobilisering af vand via/i 
sprækkesystemer, da pludselige ændringer kan forårsage en uønsket og unødig 
effekt, der rækker længere ud i grundvandsmagasinet.    

 
14. Til overvågning af forureningstilstanden i området skal der udtages vandprøver i det 

primære magasin fra 4 boringer, placeret i ca. hvert hjørne at byggegruben eller 
umiddelbart uden for byggegruben. Der skal udtages prøver 1 gang hver måned i 
hele perioden, hvor der grundvandssænkes. (Ved en eventuel reinfiltration sættes 
hyppighed op til hver 14. dag). 

 
15. I oppumpet vand fra byggegruben udtages vandprøver der analyseres for: 

Oliestoffer 
PAH 
BTEXN 
chlorerede opløsningsmidler 
chlorerede nedbrydningsprodukter 
polære opløsningsmidler 
nikkel 
kobolt 
barium 
arsen (forslag fra Tårnby Forsyning A/S rådgiver) 
klorid  
andre parametre til at vurdere saltvandsindtrængning alt efter hvilke parametre  
der bør vurderes på.  

 
Endeligt forslag til prøvetagning skal godkendes af Tårnby Kommune. 

 
Alle vandprøver skal udtages efter gældende retningslinjer på området, så 
miljøfremmede stoffer ikke beluftes ud af vandprøven. 

 
16. Der udtages vandprøver på følgende tidspunkter: 

1. Umiddelbart efter opstart 
2. For de første 100.000 m3 udtages der mindst 5 prøver (eksklusiv 

opstartsprøve) eller 1 prøve ca. hver 14 dag.  
3. Mellem 100.000 og 350.000 m3 eller i fase 1 udtages 5 prøver eller mindst 1 

prøve per måned. 
4. Mellem 355.000 og 500.000 m3 eller i fase 2 (første del) udtages 4 prøver 

eller mindst 4 prøver pr. måned.  
5. Mellem 500.000 og 1.640.000 m3 eller fase 2 (første og anden del) udtages 

11 prøver eller mindst 1 prøve pr. måned. 
 

Prøvetagningsstrategien afhænger af, hvor meget vand, der pumpes. Formålet 
med udtagning af prøver er at sikre overholdelse af kriterier til udledning af 
overskudsvand og til sikring af, at der ikke flyttes forureninger og saltvand. Såfremt 
der pumpes væsentligt mindre eller mere, kan prøvetagningen tilpasses. Princippet 
i prøvetagningen er at udtage lidt flere prøver i forlængelse af en regulering af 
pumpeintensiteten (når der skrues væsentligt op for pumperne) til vurdering af 
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effekten af reguleringen. Såfremt der ønskes en anden prøvetagningsstrategi 
fremsendes forslaget til vurdering hos Tårnby Kommune. 
 

17. For klorid og nikkel skal der opstilles grænseværdier i analyser fra boringer i 
byggegrube og i moniteringsboringer. Forslag til alarmniveauer fremsendes til 
Tårnby Kommune til godkendelse. Det er ikke tilladt at påbegynde oppumpning før 
alarmværdier er godkendt. Hvis koncentrationen af klorid eller nikkel overstiger 
grænseværdier, skal kommunen kontaktes med et oplæg til afhjælpende 
foranstaltninger, og der skal udtages en ny prøve som skal hasteanalyseres.  
 

18. Efter sænkningen er afsluttet, skal der prøvetages for klorid og nikkel (eventuelt 
sulfat, arsen eller andre naturlige parametre foreslået af forsyningen) 4 gange årligt 
i 2 boringer ved byggegrube og i udvalgte moniteringsboringer. Hvis 
koncentrationen efterfølgende overstiger det alarmniveau, som er fastsat i vilkår 17, 
skal der foretages en omprøve, og kommunen skal kontaktes med oplæg til evt. 
afhjælpende tiltag. Efter 2 år kan moniteringen efter aftale med kommunen 
revideres og evt. stoppes såfremt resultaterne taler herfor.   
 

19. Såfremt der af geologiske årsager tilføres væsentlig større mængder af vand til 
byggegruben, skal det vurderes, hvorfra vandet kommer, og hvad det har af 
betydning for reservoiret og projektet. 

 
Sikring mod sætningsskader 

20. Forandring af grundvandsstanden som følge af oppumpningen må ikke medføre 
skader på bygninger eller anlæg. 
 

21. Der skal foretages en byggeteknisk gennemgang af alle bygninger/ anlæg inden for 
grundvandssænkningsområdet, hvor der er sætningsgivende lag for at kortlægge 
risiko for sætningsskader. Den byggetekniske gennemgang skal være afsluttet 
inden sænkning af grundvandet. 
 

22. Der skal føres en liste over bygninger/ anlæg med risiko for sætningsskader. For 
hver risiko bygning/ anlæg skal tilhørende overvågning samt afhjælpende 
foranstaltninger beskrives. Oplysninger fra listen skal udleveres til Tårnby 
Kommune på forlangende. 
 

Foranstaltninger imod saltvandsoptrængning og påvirkninger af kendte 
forureninger 

23. Den midlertidige grundvandssænkning skal ikke medføre en permanent negativ 
effekt for Tårnby Forsyning A/S indvindingsboringer eller drikkevandsmagasinet. 
Vandforsyningen skal i udgangspunkt så vidt muligt kunne opretholde den 
nuværende oppumpning under grundvandssænkningen dog jf. vilkår 24 – 28.  
 

24. Den midlertidige grundvandssænkning skal udføres, så de oppumpede 
vandmængder minimeres. Det skal ske ved, at der i den indledende del af 
anlægsprojektet pumpes trinvis i de sektioner af byggegruben, hvor der arbejdes. 
Uden for arbejdsområderne holdes vandstanden ikke unødvendigt nede. Der vil 
dog blive en afsluttende fase i anlægsarbejdet, hvor grundvandet på hele 
byggegruben skal sænkes til det fulde afgravningsniveau, men det skal så vidt 
muligt tilsigtes at holde denne periode så kort som muligt. Såfremt der er 
indikationer på, at der er et behov for at vandforsyningen neddrosler den 
nuværende oppumpning til sikring af at den nuværende tilstand af 
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drikkevandsreservoiret bibeholdes og beskyttes mod forureningsspredning fra 
kendte forureninger i indvindingsopland og saltvandsindtrængning (nedefra og fra 
siden), skal dette aftales særskilt med Tårnby Forsyning A/S. Det er på et 
indledende møde mellem lufthavnen (rådgiver MOE), Tårnby Forsyning A/S 
(inklusiv dennes rådgiver Krüger A/S) og Tårnby Kommune om oppumpningen i 
byggegruben aftalt at bibeholde en dialog gennem projektet til sikring af at den 
bedste løsning vælges.  
 

25. Såfremt der er behov for ekstra foranstaltninger skal følgende procedure følges  
a. Mulighed for etablering af yderligere boringer til monitering af 

grundvandsstand og saltindhold. 
b. Igangsætning af monitering over en periode uden grundvandssænkning fra 

T3. 
c. Udførelse af første step af grundvandssænkningen til ca. kote -4,0 m for 

etablering af jordankre i sekantpælevægge. 
d. Monitering af grundvandsstand og saltindhold og sammenholdning af dette 

med forventede niveauer. 
e. Eventuel neddrosling af boring LU3. 
f. Udførelse af fuld grundvandssænkning efter planlagte boringer 
g. Monitering af grundvandsstand og saltindhold og sammenholdning af dette 

med forventede niveauer. 
h. Yderligere neddrosling af boring LU3 samt eventuelt andre 

indvindingsboringer. 
i. Iværksættelse af tiltag for lokale pumpninger for lokale dybere udgravninger. 

Mens grundvandssænkningen foregår og observationerne løbende følges, er der 
hele tiden et alarmsystem, som bevirker, at der kan iværksættes tiltag, der 
forhindrer utilsigtet saltvandsoptræning. 
 

26. Bygherre skal afstemme procedurer fra vilkår 25 med Tårnby Forsyning A/S forud 
for projektets opstart. Kontaktoplysninger og reaktionstider skal være aftalt forud for 
opstart af grundvandssænkningen. Tårnby Kommune godkender den færdige 
aftale. 
 

Yderligere afværgetiltag 

27. Ud over ovennævnte styring via neddrosling af pumpning i boring LU3 jf. vilkår 25 
og 26, skal det vurderes, hvorvidt der skal foretages følgende afværgetiltag, hvis 
sænkningstragten udvikler sig ugunstigt: 

a. Den generelle grundvandssænkning foretages som planlagt fra boringer 
placeret uden for byggegruben. Dette fordi det ikke kan forudses hvor 
boringer inde i gruben kan placeres pga. konstruktioner, der er under 
projektering nu og dermed flyttes rundt med i den proces. 

b. Når der lokalt inde i gruben skal graves dybere end det generelle niveau (ca. -
7,0 m) sænkes grundvandet yderligere ved, at der pumpes fra udvalgte af 8 
bevarede boringer inde i gruben eller ved at etablere supplerende 
sugespidsanlæg. 

c. Hvis niveauerne i moniteringsboringerne viser sig for lave, kan der reguleres, 
så der pumpes endnu mere lokalt fra nyetablerede boringer omkring de 
steder, hvor der lokalt graves dybere. 

d. Er dette stadig ikke nok, skal nogle af boringerne inde i gruben tages i 
anvendelse til den generelle grundvandssænkning, så sænkningen vil 
foretages mere inde i gruben end udenfor. Idet byggegrubeindfatningen går 3 
– 5 meter i kalk, vil den være afskærende for vandret transport og dermed vil 
der være mindre sænkning som følge af pumpninger inde i gruben. 
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e. Yderligere skal der bores flere boringer inde i gruben til den generelle 
sænkning, hvis det viser sig nødvendigt. 

 
28. Såfremt der selv med yderligere tiltag ud over vilkår 25, 26 og 27 stadig sker en 

utilsigtet og uønsket trygsænkning i grundvandsmagasinet, skal der foretages 
nødvendige foranstaltninger til genskabelse af et acceptabelt trykniveau, så 
magasinet ikke tager permanent skade af grundvandssænkningen. Den foretrukne 
afværgeløsning (reinfiltration, frysning o.l.) skal fremsendes til godkendelse hos 
Tårnby Kommune og Tårnby Forsyning A/S. Fordele, ulemper, analyser, varighed, 
forventede effekt o.l. skal beskrives.    
 

Analyse- og pejleprogram 

29. Der skal etableres 7 boringer til monitering af trykniveauet og kemi i det primære 
magasin. Eksisterende boringer kan anvendes såfremt boringsudformningen lever 
op til anvendelsen som moniteringsboring i denne sammenhæng. De seks af 
boringerne er i figur 2 benævnt A – F. Den sidste boring skal placeres nordvest for 
boring D. Boringen skal anvendes til at vurdere potentialet mellem byggegruben og 
boring LU1/Suhrs boring. Boringen kan f.eks. placeres i det nordvestligste grønne 
areal ved landingsbanen eller i umiddelbar nærhed af denne. I forhold til placering 
af boring D, kan den med fordel placeres en smule mere i sydøstlig retning (ca. i 
midten af det grønne areal, hvori den er placeret), såfremt den ikke er en 
eksisterende boring. Det er vigtigt, at alle boringerne filtersættes i samme del af 
kalken, som de flowzoner, der drænes fra omkring byggegruben. Beskrivelse af 
moniteringsboringer (boreprofil med boringsopbygning og eventuelle miljøprøver og 
vandprøver) fremsendes til godkendelse i Tårnby Kommune forud for opstart af 
grundvandssænkning.  
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Figur 2: Placering af moniteringsboringer uden for byggegrube til monitering af 
sænkningstragt og mulig påvirkning af drikkevandsmagasin. 

 
 

30. Der skal opstilles et detaljeret pejle- og analysesprogram, der løbende kan 
dokumentere effekten af den midlertidige grundvandssænkning, samt maksimal 
udbredelse af sænkningstragten og samtidig vurdere risikoen ved de forskellige 
tiltag.  
 
Der skal i udgangspunkt foretages en til flere pejlerunder og udtages vandprøver i 
området inden den midlertidige grundvandssænkning påbegyndes til beskrivelse af 
normaltilstanden. Analyseprogrammet skal tage udgangspunkt i relevante 
parametre for området og også indeholde forslag til afrapportering og hyppighed af 
afrapportering. Kommunens oplysninger om forurening ved bestemte lokaliteter 
udleveres ved efterspørgsel. Der kan ansøges til miljo@taarnby.dk og 
byggesag@taarnby.dk. Region Hovedstaden (miljoe@regionh.dk) kan ligeledes 
have oplysninger om forureninger i kommunen. På GEUS Jupiter er det muligt at 
se, hvilke stoffer der moniteres for i indvindingsboringerne og hvilke stoffer, der er 
konstateret. Analyse- og pejleprogram samt forslag til afrapportering (inkl. 
Hyppighed) fremsendes til godkendelse i Tårnby Kommune forud for opstart. 
Grundvandssænkningen må ikke påbegyndes førend analyse- og pejleprogram er 
godkendt af Tårnby Kommune. 
 

31. Hvis det bliver nødvendigt med yderligere tiltag såsom at reinfiltrere vand for at 
opretholde grundvandsniveauet, hvilket forsyningen helst vil undgå, skal det 
vurderes, hvilken indflydelse det vil have på den fremtidige vandkvalitet fra området 
(tilføres ilt, naturlige eller miljøfremmede stoffer til grundvandet samt indflydelse på 

mailto:miljo@taarnby.dk
mailto:byggesag@taarnby.dk
mailto:miljoe@regionh.dk
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det fremtidige nikkelindhold mv). Denne vurdering kan foretages nu eller udskydes 
til efter opstart. Projektet fremsendes til godkendelse i Tårnby Kommune forud for 
opstart af reinfiltrering. 
 

32. Retningslinjer for pejling og prøvetagning fra drikkevandsmagasin skal overholdes. 
Det betyder, at der ikke må anvendes udstyr eller metoder, der kan forurene 
magasinet.  
 

33. Alle data og afrapporteringer skal fremsendes til Tårnby Kommune og Tårnby 
Forsyning A/S efter aftale. 
 

Tilladelse til reinfiltration og nedsivning af grundvand 

Efter miljøbeskyttelseslovens § 19 meddeles hermed tilladelse til reinfiltration af 
oppumpet grundvand på følgende vilkår: 

 
34. Reinfiltrationen skal udføres som det aftales. Detaljer i ansøgningen er ikke 

beskrevet endnu idet mængde og behov endnu ikke er afklaret. Tilladelse til 
reinfiltrering gives i udgangspunkt kun, hvis indholdet at miljøfremmede stoffer i 
vandet er under Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier og hvis Tårnby 
Kommune og Tårnby Forsyning A/S vurderer, at vandets fysiske egenskaber ikke 
påvirker kvaliteten i grundvandsreservoiret væsentligt og ikke forårsager 
uhensigtsmæssige påvirkninger af strømningsmønstre. 
  

35. Tidspunkt for start af reinfiltration skal oplyses til Plan- og Miljøafdelingen. 
 

36. Vandmængde, der føres til reinfiltration, skal registreres. 
 

37. Vandmængde, der føres til nedsivning, skal registreres. 
 

38. Ved etablering af nedsivningsanlæg via faskiner eller reinfiltrationsspidser, skal 
Miljøafdelingen forinden have modtaget forslag til placering og grundejeraccept til 
godkendelse. 
 

39. Reinfiltrationen og nedsivningen må ikke medføre overfladisk afstrømning, 
vandskader på bygninger/vand i kældre eller overfladegener i øvrigt. 
 

40. Grundvandet, der reinfiltreres, må kun indeholde klorid på samme eller lavere 
niveau end grundvandet indeholder naturligt i reinfiltrationsområdet. 
 

41. Kendte forureninger må ikke spredes yderligere ved reinfiltrationen. Der skal 
fremsendes et forslag med foranstaltninger, der sikrer mod spredning af 
forureningen til godkendelse hos kommunen, inden reinfiltrationen starter. 
 

42. Uregelmæssigheder som strømsvigt, etablering af nødforsyning, forlængede 
arbejdsperioder i forhold til planlagt skal noteres. Logbogen skal udleveres til 
Tårnby Kommune på forlangende. 
 

43. For at kontrollere kvaliteten af det reinfiltrerede vand udtages der ugentligt prøver af 
udpumpningsvandet fra byggegruben, hvor der aktivt foretages 
grundvandssænkning. Der udtages 2 referencemålinger den første uge. 
Analysefrekvensen kan tages op til vurdering efter 6 uger, hvis prøvetagningerne 
viser stabile forhold. Ved stigende koncentrationer skal kommunen kontaktes med 
et oplæg til afhjælpende foranstaltninger. Koncentrationsniveauet, hvor kommunen 
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skal kontaktes, fastlægges af kommunen på baggrund af referencemålingerne. 
Analysepakken aftales alt efter tidligere analyseresultater. 
 

44. Efter ophør af reinfiltrationen og nedsivningen skal der fremsendes en samlet 
afrapportering til Tårnby Kommune. Rapporten skal indeholde analyser, opgørelse 
over vandmængder til reinfiltration henholdsvis nedsivning, den førte logbog og 
dokumentation for at øvrige vilkår er overholdt. 
 

Erstatning  

45. Tårnby Forsyning A/S kræver erstatning for ekstraudgift for indkøb af vand fra 
HOFOR, samt ekstraudgifter til overvågning o.l. Projektformen skal afklares internt 
mellem de involverede parter før projektstart til sikring af grundvandet. Tårnby 
Kommune orienteres om hvorvidt der er opnået enighed om projektet (ikke om 
indholdet af aftalen). 
 

46. Eventuelt erstatningskrav kan ikke pålægges Tårnby Kommune. Københavns 
Lufthavne A/S, er erstatningspligtig for skader, som forvoldes i bestående forhold 
ved forandring af grundvandsstanden, og at der i mangel af enighed om 
erstatningsspørgsmål vil ske afklaring af taksationsmyndighederne, jf. 
vandforsyningslovens § 28. 
 

Udledning af oppumpet vand 

Efter miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1 meddeles hermed tilladelse til udledning af 
oppumpet grundvand til Øresund på følgende vilkår: 
 
47. Oppumpet grundvand skal udledes til Øresund via sandfang og olieudskiller, der er 

indbygget i lufthavnens anlæg til håndtering af overfladevand, med mindre der 
godkendes en anden afledning efter bestemmelsen i vilkår 49. Det afledte 
grundvand skal overholde de i tilladelsen opstillede kriterier. 

 
48. Såfremt der er behov for at afskaffe sand fra sandfilter eller andet slam (grundet 

okkerdannelse o.l.) bortskaffes det som affald til godkendt modtager. 
 

49. Af ansøgning er det ønsket at udlede det oppumpede grundvand til lufthavnens 
regnvandssystem, men at der kan blive behov for, at der udledes til 
spildevandssystemet og dermed til Tårnby Forsyning Spildevand A/S’ 
spildvandskloak. Det formodes, at det oppumpede grundvand er rent, men såfremt 
det ønskes udledt til spildevandssystemet, fremsendes en detaljeret beskrivelse af 
mængder, hvor længe vandet ønskes afledt, indholdet af miljøfremmede stoffer og 
en opgørelse af, om udledningen kan holdes inden for rammerne af Københavns 
Lufthavns gældende tilslutningstilladelse til Tårnby Forsyning Spildevand A/S´ 
spildevandskloak. Der kan ikke udledes til spildevandsledning førend Tårnby 
Kommune har godkendt udledningen. 
 

50. Såfremt der er mistanke om forurening, saltvandsindtrængning eller overskridelse 
af parametre i udledningstilladelsen, skal ny prøve udtages og Tårnby Kommune 
og Tårnby Forsyning A/S kontaktes til vurdering af mulig ekstra prøvetagning eller i 
forhold til foranstaltninger. Forslag til løsning/håndtering/ændret pumpestrategi o.l. 
fremsendes til vurdering hurtigst muligt. Såfremt det ikke er muligt at overholde 
udledningskriterier 1 uge efter, at der er observeret overskridelser, skal vandet 
bortskaffes på anden vis eller renses til det overholder kriterierne.  
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Egenkontrol af udledt grundvand 

51. Grundvandet ønskes udledt til Københavns Lufthavns overfladevand, der leder til 
Øresund. Til sikring af, at oppumpet grundvand ikke tilfører forurening til et 
naturområde (Øresund) analyseres for de listede værdier i punkt 15. Derforuden 
skal der udtages prøver for  

- anioniske detergenter,  
- polære opløsningsmidler,  
- glykol og nedbrydningsprodukter af disse,  
- samt. triazol.  

Ved opstart og for ca. hver 100.000 m3 udledt vand. 
 
Grænseværdier for udledning til Øresund ses i nedenstående skema 
 

Parameter Kravværdi 
Total P (fosfor)* 1,5 mg/l 
Stabile olieemulsioner*  5 mg/l 
Anioniske detergenter 5 mg/l 
Vinylklorid** 0,5µg/l 
1,1-dichlorethan**  0,5µg/l 
Chloreret opløsningsmiddel 
(enkeltstof)** 

10 x generelt miljøkvalitetskrav 
for havvand 

Nikkel (opløst)** 86 µg/l 
Kobolt (opløst)** 2,8 µg/l 
Arsen (opløst)** 6,0 µg/l 
Barium (opløst)** 58 µg/l 

*Grænseværdien svarer til grænseværdien i CPHs eksisterende 
udledningstilladelse for udledningspunkt U5 (fra lufthavnen) til Øresund. 
**Grænseværdien er sat til 10 x det generelle miljøkvalitetskrav for stoffet i marine 
områder, jf. Miljø- og Fødevareministeriets bek. nr. 1625 af 19.12.2017 om 
fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og 
grundvand. Der er således i grænseværdien taget hensyn til en umiddelbar 
fortynding ved udløbspunktet i Øresund.  
 

Generelle vilkår og afsluttende afrapportering     

52. Der skal føres logbog over alle alarmer/overskridelser, med tilhørende korrigerende 
handlinger og oplysninger om tidspunkt for overholdelse igen. Andre 
uregelmæssigheder som strømsvigt, etablering af nødforsyning, forlængede 
arbejdsperioder i forhold til planlagt skal ligeledes noteres. Logbogen skal 
udleveres til Tårnby Kommune på forlangende. 
 

53. Ansøger skal udarbejde og opdatere et skema over de til en hver tid gældende 
vilkår. Af skemaet skal desuden fremgå, hvilke vilkår der kræver godkendelse af 
kommunen inden opstart/ under drift samt evt. ændringer af vilkår og dato herfor. 
Tårnby Kommune skal modtage 1. udgave af dette skema, senest 30. dage efter 
den endelige tilladelse er udsendt. 

 
54. Efter ophør af grundvandssænkningen skal der fremsendes en samlet 

afrapportering til Tårnby Kommune. Denne afrapportering skal indeholde 
dokumentation for at vilkår er overholdt, herunder dokumentation for oppumpede 
vandmængder, udbredelse af sænkningstragt, dokumentation for påvirkning af 
grundvandsmagasinet i projektperioden, samt resultat af grundvandsanalyser 
udtaget i det primære magasin. Afrapporteringen skal ud fra moniteringsdata 
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vurdere påvirkningen af drikkevandsreservoiret, og om der i projektoplandet har 
været en transport af saltvand eller forurening. Afrapporteringen skal fremsendes til 
kommunen senest 2 måneder efter afslutning af grundvandssænkningen. 

 
55. Tilladelsen kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forudsætninger, 

som lå til grund for afgørelsen, viser sig urigtige eller ændres væsentligt (§ 26 stk. 3 
i vandforsyningsloven). 

 
Sløjfning 

56. Boringer, som ikke længere er i brug, skal senest 1 måned efter at brugen er ophørt 
sløjfes i henhold til reglerne i kapitel 6 i boringsbekendtgørelsen. 

 
Kommunens samlede vurdering af projektet 
Projektet vurderes at kunne gennemføres idet forarbejde til denne ansøgning, samt 
forarbejdet til miljøvurderingen har medført et højt niveau af overvågning i form af 
løbende feltmålinger og modellering af forventede påvirkninger af reservoiret.  
 
Gyldighed 
Nærværende tilladelse udløber 31. januar 2024.   
 
Det bemærkes derforuden, at i henhold til vandforsyningsloven § Stk. 3. kan en 
tilladelse til bortledning af grundvand tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis 
de forudsætninger, som lå til grund for afgørelsen, viser sig urigtige eller ændres 
væsentligt.  
  
Samtidig kan tilladelse til reinfiltrering af grundvand meddelt efter § 19 i 
miljøbeskyttelsesloven, jf. § 20, til enhver tid og uden erstatning ændres eller 
tilbagekaldes af hensyn til 1) fare for forurening af vandforsyningsanlæg, 2) 
gennemførelsen af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en 
spildevandsplan efter miljøbeskyttelseslovens § 32 eller 3) miljøbeskyttelsen i øvrigt. 

 

Venlig hilsen 

Betina Grimm 
Teknisk Chef 

 

  

 /  
  Anni Kær Pedersen 

Chef for Plan, Byg og Miljø 
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Klage- og søgsmålsvejledning 
Afgørelsen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 og vandforsyningslovens § 75 
påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er afgørelsens adressat, 
Sundhedsstyrelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, der er omfattet af 
miljøbeskyttelseslovens § 100/ vandforsyningslovens § 80 og enhver, der må antages 
at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.  
 
Klagevejledning 

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klager skal 
være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort. Det koster 
et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på www.naevneneshus.dk.  
 
Hvad kan du klage over? 

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse 
i sagens udfald. Derudover kan du kun klage over retlige spørgsmål angående denne 
afgørelse. 
 
Klageportalen 

Du sender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende 
kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde 
Klageportalen via Miljø- og Føde-vareklagenævnet på www.naevneneshus.dk eller via 
www.borger.dk og www.virk.dk. 
 
Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge 
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Tårnby Kommune. Vi 
videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer 
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Søgsmål 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra 
den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort. 
 
Aktindsigt  
Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen, 
herunder resultater af virksomhedens egenkontrol efter: 
Forvaltningslovens lovbekendtgørelse nr. 571 af 19.12.1985 med senere ændringer 
Offentlighedslovens lovbekendtgørelse 606 af 12.6.2013 med senere ændringer og  
Lov om aktindsigt i miljøoplysninger lovbekendtgørelse nr. 292 af 27.4.1994 med 
senere ændringer 
 
 
  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Afgørelsen er også sendt til: 
 Planafdeling i Tårnby Kommune, plan@taarnby.dk  
 Byggesagsafdeling i Tårnby Kommune byggesag@taarnby.dk   
 Region hovedstaden, Koncern Miljø, miljoe@regionh.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dnamager-sager@dn.dk; digitalpost@dn.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk, taarnby@dof.dk  
 Tårnby Forsyning A/S, info@taarnbyforsyning.dk  
 CPH uden udvidelse, maria.hk.sorensen@gmail.com   
 Friluftsrådet, koebenhavn@friluftsraadet.dk  
 Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk   
 Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, trost@stps.dk   
 Dragør Kommune pt@dragoer.dk  
 Greenpeace, info.dk@greenpeace.org    
 
   

mailto:plan@taarnby.dk
mailto:byggesag@taarnby.dk
mailto:miljoe@regionh.dk
mailto:dnamager-sager@dn.dk
mailto:digitalpost@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:taarnby@dof.dk
mailto:info@taarnbyforsyning.dk
mailto:maria.hk.sorensen@gmail.com
mailto:koebenhavn@friluftsraadet.dk
mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:trost@stps.dk
mailto:pt@dragoer.dk
mailto:info.dk@greenpeace.org
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Bilag 1: Redegørelse – forhold til anden lovgivning 
 

Miljøvurderingsloven 
Der er ansøgt om en grundvandssænkning. Projektet har gennemgået en fuld 
miljøvurdering og opnået tilladelse efter miljøvurderingsloven. 
 
Miljøbeskyttelsesloven 
Der må ikke tilføres forurening til jord, grundvand, overfladevand o.l. Dog kan der i 
visse tilfælde gives begrænset tilladelse til tilførsel af jord eller vand med indhold af 
miljøfremmede stoffer eller naturlige stoffer over Miljøstyrelsens kriterier (§ 19-
tilladelse).  
 
Eventuelle projekter med tilførsel af miljøfremmede eller naturlige stoffer over 
kriterierne, der ikke falder ind under nærværende tilladelse, skal altid ansøges. 
 
Jordforureningsloven 
Idet lufthavnsområdet generelt er registreret som forurenet og ofte gennemfører bygge 
og anlægsarbejde, har Københavns Lufthavne A/S en generel § 8-tilladelse til 
jordarbejder i områder uden for indvindingsopland. Det berørte afgravningsområde er 
uden for indvindingsopland.  
 
Støj og lugt 
Grundvandssænkningen vurderes ikke at give anledning til støj eller lugtgener. 
 
Habitatbekendtgørelsen og naturbeskyttelsesloven 
Til sikring af natur (målsat vandløb, søer, Natura-2000 områder o.l.) og beskyttede 
dyrearter/bilag IV arter, må den terrænnære vandstand i disse områder ikke sænkes 
uden en vurdering af konsekvenserne for området eller dyreliv.  
 
Der er ikke målsat natur eller bilag IV-arter inden for den ansøgte sænkningstragt og en 
vurdering af konsekvenser for nærmeste beskyttet natur og dyreliv vurderes derfor ikke 
at være relevant.  
 
Fredninger og kulturarv 
Der er ikke fredede områder eller områder med kulturarv inden for det i projektet 
berørte areal. Det vurderes derfor ikke at være relevant. 
 
Kommune- og lokalplan 
Grundvandssænkningen er ikke i strid med gældende kommune- og lokalplaner. 
 
 

 
 
 


