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VVM-tilladelse – Tårnby Kommune vurderer, at vandindvinding til 
drikkevand ikke medfører en uacceptabel miljøpåvirkning. 

Tårnby Forsyning har søgt om forlængelse af indvindingstilladelse til 
oppumpning/indvinding af 800.000 – 1.000.000 m3 grundvand til drikkevand. Tårnby 
Kommune har tidligere vurderet (screenet) projektet og bedømt, at indvindingen kan 
medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.  
 
Derfor har Tårnby Forsyning den 17. december 2019 fremsendt en opdateret VVM-
redegørelse (miljøkonsekvensrapport) for vandindvinding i forbindelse med ansøgning 
om forlængelse af nuværende tilladelse til indvinding af drikkevand fra undergrunden. 
Ansøgningen er oprindeligt udarbejdet og fremsendt i 2009. I 2019 er redegørelsen 
opdateret til nuværende miljøvurderingslov ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”. Lovbekendtgørelse nr. 448 af 
10/05/2017 med senere ændringer, herefter kaldet miljøvurderingsloven. VVM-
redegørelsen, også kaldet miljøkonsekvensrapporten, er udarbejdet i henhold til 
miljøvurderingsloven § 20, stk. 2. Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, 
pkt. 2 d) Dybdeboringer iii) – vandforsyningsboringer. 
 
Miljøkonsekvensrapporten og udkast til VVM-tilladelse har været i offentlig høring i 8 
uger fra den xx. xx til den xx.xx.  
 
Bygge- og Ejendomsudvalget har den xx.xx besluttet at godkende 
miljøkonsekvensrapporten og hermed give VVM-tilladelse til projektet.  
 
På baggrund af den politiske beslutning og en gennemført VVM-proces kan Tårnby 
Kommune hermed meddele VVM-tilladelse til vandindvinding af drikkevand i Tårnby 
Kommune i henhold til miljøvurderingslovens § 25, stk. 1. 
 
 

PLAN, BYG OG MILJØ 
Amager Landevej 76, 2770 Kastrup 

blh.tf@taarnby.dk 
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Tilladelse og vilkår 
Tårnby Kommune udsteder hermed VVM-tilladelse til indvinding af grundvand i Tårnby 
Kommune i henhold til miljøvurderingsloven § 25, stk. 1 på følgende vilkår: 
 
1. Anlæg og drift skal ske inden for de fysiske og miljømæssige rammer, som 

angives i miljøkonsekvensrapporten og ansøgning til indvindingstilladelsen. 
 

2. Grund- og drikkevandsressourcen må ikke påvirkes væsentligt og 
udsættes for permanent skade ud over det i miljøkonsekvensrapporten 
beskrevet.  

 
I indvindingstilladelsen vil der blive sat vilkår i henhold til ”Bekendtgørelse af lov om 
vandforsyning m.v.” herefter kaldet vandforsyningsloven. 
 
Uforudset påvirkning  
I henhold til miljøvurderingslovens § 28, stk. 2 kan Tårnby Kommune genoptage en 
afgørelse efter § 25, og kan om nødvendigt meddele forbud eller påbud, herunder 
tilbagekalde en tilladelse eller fastsætte særlige vilkår i en eksisterende tilladelse, hvis, 
 

1. der fremkommer nye oplysninger om projektets væsentlige skadelige 
indvirkning på miljøet eller  
 

2. projektets væsentlige skadelige indvirkning ikke kunne forudses ved 
myndighedens afgørelse om tilladelsen. 

 
Konklusioner fra miljøkonsekvensrapporten og relation til anden 
lovgivning 
Tårnby Forsyning indvindingsopland er beliggende inden for et område med 
drikkevandsinteresser (OD). Indvindingsområdet ligger uden for Vestamagers EU-
fuglebeskyttelsesområde og EU-habitatområde. 
 
Naturbeskyttelsesloven 

Inden for indvindingsområdet til Tårnby Forsyning ligger en sø, der er beskyttet efter 
naturbeskyttelsesloven. Et lerlag betyder, at der ingen hydrologisk kontakt er mellem 
søen og det grundvandsmagasin, der indvindes fra, og indvindingen vurderes derfor 
ingen virkning af have på søen. 
 
Indvindingsområdet ligger udenfor Natura 2000 område og har derfor ingen indvirkning 
herpå. 
 
Vandforsyningsloven 

Ud over indvindingen til Tårnby Forsyning indvindes der i området ca. 900.000 m3 

vand/år for at tørholde Øresundsforbindelsens Landanlæg (motorvejen på Amager). 
Samlet udgør de to indvindinger en større mængde grundvand, end der dannes i 
området, hvilket vil betyde en saltvandsoptrængning, og dermed en vandkvalitet, der på 
sigt ikke længere er velegnet som drikkevand. 
 
En vurdering af alternativerne til den nuværende indvinding til Tårnby Forsyning viser, 
at en spredning af boringerne kan forlænge perioden, hvori der kan indvindes vand 
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med en egnet drikkevandskvalitet, men vanskeliggøres af muligheden for at finde nye, 
velegnede kildepladser. 
 
Et fuldstændigt ophør af indvindingen eller en reduktion i indvindingsmængden er ikke 
et reelt alternativ, da det blot vil resultere i et øget behov for oppumpning ved 
Landanlægget. Dermed vil mere vand blive afledt til Øresund eller anvendt som 
sekundavand i stedet for at blive udnyttet til drikkevand. 
 
Det vurderes på grundlag af nærværende redegørelse og på linje med Københavns 
Amt, DGU’s rapporter samt Naturstyrelsens Redegørelse for Tårnby-Dragør, at den 
aktuelle indvinding på 800.000 m3/år til vandforsyning giver den mest optimale 
udnyttelse af grundvandsressourcen på Amager. 
 
Begrundelse for afgørelse 
Afgørelsen træffes på grundlag af ansøgning, miljøkonsekvensrapporten, årsrapporter 
fra forsyningen og resultatet af de høringer, der er foretaget. 
 
Miljøkonsekvensrapporten for vandindvinding 2019 har undersøgt de miljømæssige 
påvirkninger for drikkevandsinteresser, grundvand, overfladevand, natur samt 
ressourceforbrug.  
 
Indvinding af drikkevand i Tårnby Kommune kompliceres af, at der forefindes en 
nedgravet motorvej. For at tørholde motorvejen, er der etableret vertikale drænboringer 
langs vejen. Boringerne tørholder vejen, men fjerner også en andel af det vand der 
ellers ville bidrage til drikkevandsreservoiret. Der har derfor været gennemført en 
længere vurdering, der skulle afklare, hvorledes drikkevandsreservoiret påvirkes af 
indvinding fra forsyningen og fra grundvandssænkningen omkring motorvejen.  
 
Tårnby Forsyning har siden etableringen af Øresundsforbindelsens Landanlæg 
indvundet ca. 750.000 - 800.000 m3/år samtidig med, at der bortdrænes store 
vandmængder fra Øresundsforbindelsens Landanlæg beliggende i Tårnby Kommune. 
Siden 2001 har den samlede indvinding inden for Tårnby Forsyning indvindingsopland 
været relativ stabil mellem 1,6 og 1,9 mio. m3/år med en svagt faldende tendens i de 
seneste år. 
 
Miljøkonsekvensrapporten viser, at grundvandsmagasinet, hvorfra Tårnby Forsyning 
indvinder, er omgivet af saltvand på alle sider og forneden. Den vandmængde, der 
indvindes i dag, overstiger sammen med den mængde, der indvindes for at tørholde 
Øresundsforbindelsens Landanlæg, den naturlige grundvandsdannelse. Der sker derfor 
en generel sænkning af grundvandsvandstanden, der betyder, at optrængning og 
indtrængning af saltvand i grundvandsmagasinet på sigt er uundgåelig. Den 
nuværende indvinding til Tårnby Forsyning vurderes dog at kunne opretholdes i en lang 
årrække, uden at der sker en kvalitetsforringelse af det indvundne vand. 
 
Under de nuværende betingelser er det ikke muligt, at tilrettelægge en, for 
drikkevandsmagasinet, bæredygtig vandindvinding på Amager. En reduktion af 
indvindingen og/eller en yderligere spredning af boringerne eller et totalt ophør af 
indvindingen vil ikke sikre en bæredygtig situation, idet det vil bevirke, at 
Øresundsforbindelsen vil være nødsaget til at dræne yderligere, for at sikre 
Landanlæggets tørholdelse. 
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Rensning af vand indvundet ved Landanlægget er ikke muligt uden avanceret 
vandbehandling og det oppumpede vand er ikke af drikkevandskvalitet. 
 
Det fremgår af de årlige redegørelser fra Tårnby Forsyning, at der har været problemer 
med at opretholde niveauet i de pejleboringer, der er i nærheden af Landanlægget til 
Øresundsmotorvejen. I forbindelse med den nye indvindingstilladelse er der følgelig 
søgt om et ”ændret vandstandsniveau” i disse boringer med henblik på fastholdelse af 
drikkevandsreservoirets kemiske sammensætning. Således vurderes 
drikkevandsreservoiret yderligere fremtidssikret. 
 
Konklusionen er derfor, at den samlede indvinding til Tårnby Forsyning og 
Landanlægget – uanset fordelingen - er større end grundvandsdannelsen. Den 
indvinding, der sker til drikkevand, er altså ikke væsentlig værre for 
grundvandsressourcens tilstand, end hvis der ikke blev indvundet, idet den opstigning 
af saltvand, der sker i området, er uundgåelig. 
 
Den aktuelle indvinding på 800.000 m3/år til vandforsyning vurderes således at give den 
mest hensigtsmæssige udnyttelse af grundvandsressourcen på Amager. 
 
Samlet vurdering 
Det er VVM-myndighedens vurdering, at indvindingen i Tårnby Kommune sker med en 
acceptabel påvirkning af miljø og omgivelser. Indvindingen overvåges og reguleres 
løbende. Samtidig er der opmærksomhed på at forbedre indvindingsstrategien inden for 
de begrænsninger, der er givet af omgivelserne (naturlige såvel som menneskelige 
påvirkninger). En fastholdelse af vandstanden vurderes, at sikre miljøet på bedst mulig 
måde, og forventes at forlænge reservoirets udnyttelse.  
 
Det er i rapporten ikke vurderet hvorvidt et stop i oppumpning, med tiden, vil medføre 
en højere grundvandsstand i nogle boligkvarterer og naturområder. Det kan dog ikke 
afvises, at der stedvis og efter en lang periode uden oppumpning, kan opstå et nedefra-
kommende pres på det terrænnære grundvand, når forsyningen ophører med at pumpe 
grundvand til drikkevand i kommunen.  
 
Det er i rapporten endvidere ikke vurderet om forureninger i kommunen flyttes med den 
valgte oppumpningsstrategi. Dette er dog et emne der bliver behandlet i Tårnby 
Forsyning årsrapporter og kontrolprogram. Forholdet vurderes derfor at være 
tilstrækkeligt overvåget. Vilkår for indvindingstilladelsen vil blive stillet i tilladelsen til 
indvindingen. 
 
Gyldighed 
Denne VVM-tilladelse overflødiggør ikke tilladelser og godkendelser efter anden 
lovgivning. VVM-tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt og bekendtgjort. 
 
VVM-tilladelsen vil blive offentliggjort på Tårnby Kommunes hjemmeside: 
https://www.taarnby.dk/politik/horinger-og-aktindsigt/horinger-og-afgorelser/ 
 
Klagevejledning i henhold til miljøvurderingsloven 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. miljøvurderingslovens § 
49, stk. 1. Klagen skal indgives inden 4 uger fra tidspunktet for offentliggørelse af 
afgørelsen jf. § 51. 
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Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens 
udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der har som formål beskyttelse 
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. 
 
Klage skal indgives via klageportalen, som er at finde på https://naevneneshus.dk/. 
Vejledning omkring håndtering/teknik i forhold til den digitale selvbetjening kan fås ved 
at rette henvendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet supportfunktion. Se mere 
herom på https://naevneneshus.dk/. 
 
Bemærk at Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt skal afvise en klage, 
der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ved ønske 
om at blive fritaget for at bruge klageportalen, fremsendes en begrundet anmodning 
herom til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender 
herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer 
afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 
 
Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Information om klagegebyr kan findes på https://naevneneshus.dk/ under 
klagevejledning. 
 
Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder fra offentliggørelse af 
afgørelsen. 
 
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. 
 
Underretning 
Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet ved kopi af denne 
afgørelse med tilhørende klagevejledning:  
 

• Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, 
trost@stps.dk 

• Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 
• Naturstyrelsen, nst@nst.dk  
• Region Hovedstaden, regionh@regionh.dk 
• Københavns Lufthavne A/S (CPH), miljøafdeling, maf@cph.dk 
• Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk 
• Kroppedal Museum, kontakt@kroppedal.dk  
• Sund & Bælt Holding A/S, info@sbf.dk 
• Friluftsrådet, koebenhavn@friluftsraadet.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, dnamager-sager@dn.dk 
• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk (dragoer@dof.dk 

eller taarnby@dof.dk) 

mailto:nst@nst.dk
mailto:maf@cph.dk
mailto:kdi@kyst.dk
mailto:koebenhavn@friluftsraadet.dk
mailto:dnamager-sager@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:dragoer@dof.dk
mailto:taarnby@dof.dk
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• Danmarks  Sportsfiskerforbundet , lbt@sportsfiskerforbundet.dk 
• Dragør Kommune, pt@dragoer.dk  
• Borgergruppe CPH uden udvidelser, 

maria.hk.sorensen@gmail.com 

Venlig hilsen 

Betina Grimm 
Forvaltningschef 

  

 /  
  Anni Kær Pedersen 

Chef for Plan, Byg og Miljø 
 
 

mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk

