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Tilladelse til 16 A-boringer (8 dobbeltboringer), vandindvinding (i 
forbindelse med afværge) og udledning til Hovedgrøften  
 
Tårnby Kommune giver hermed tilladelse til  

 Udførelse af 16 A-boringer (8 dobbeltboringer) jf. § 2, punkt 3 i 
boringsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer 
og brønde på land BEK nr. 1260 af 28/10/2013 

 Vandindvinding efter § 20 i vandforsyningsloven, Bekendtgørelse af lov om 
vandforsyning m.v. LBK nr. 1450 af 05/10/2020 

 Udledning til Hovedgrøften efter § 28 i miljøbeskyttelsesloven, Bekendtgørelse 
af lov om miljøbeskyttelse LBK nr. 1218 af 25/11/2019 

 
Forhold til anden lovgivning ud over miljøvurdering er vist i bilag 1, mens tilladelsen er 
baseret på ansøgningsmateriale, som vist i bilag 2. 
 
Screening efter miljøvurderingsloven 
Vandindvinding er screenet efter miljøvurderingsloven (Bekendtgørelse af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LBK nr. 1976 af 
27/10/2021). Projektet er ansøgt, screenet og har opnået tilladelse efter 
miljøvurderingsloven. 
 
Høring i forbindelse med screening efter miljøvurderingsloven 
I forbindelse med miljøvurderingen af projektet er drikkevandsforsyningerne Tårnby 
Forsyning A/S og HOFOR A/S hørt i sagen angående om projektet skal miljøvurderes 
efter miljøvurderingsloven.  
 
Tårnby Forsyning A/S havde følgende bemærkninger: 
Det er korrekt, at den pågældende afværgeboring i dag er beliggende uden for 
Tårnbyforsyning nuværende indvindingsområde.  

PLAN, BYG OG MILJØ 
Amager Landevej 76, 2770 Kastrup 

blh.tf@taarnby.dk 
SamlePDF - side 2 af 16

Dokumentnavn: Tilladelse til 16 A-boringer (8 dobbeltboringer), grundvandssænkning og udledning til Hovedgrøften (Tilladelse til 16 A-boringer (8 dobbeltboringer), grundvandssænkning og udledning til Hovedgrøf 2.pdf)

Hører til sagsnummer: 09.00.00-G00-17-32033

Registreringsdato: 22. december 2021



 

 
 
 
 
 
 

TEKNISK FORVALTNING 

2 

Det bør dog indgå i sagen, at forsyningen i oktober 2020 har søgt kommunen om 
tilladelse til at etablere en ny indvindingsboring på et areal umiddelbart syd for Hjallerup 
Alle. 
  
Forsyningen har endnu ikke modtaget svar på denne ansøgningen, og forsyningen kan 
derfor ikke forholde sig til den konkrete ansøgning fra CPH, førend der foreligger svar 
på forsyningens ansøgning. 
 
Tårnby Kommune har svaret på høringssvaret fra Tårnby Forsyning A/S. Tårnby 
Kommunes svar til Tårnby Forsyning A/S er givet i følgende afsnit i en forenklet form: 
 
Tårnby Kommunes miljøafdeling har afventet en afværgeløsning på Brandstation Vest.  
 
Problematikken for området er, at en indvindingsboring i dette område uden en afværge 
vil forventes at kunne trække forureningen under Brandstation Vest til sig og på sigt 
umuliggøre indvinding fra dette område.  
 
Tårnby Kommune er positivt stemt over for nye boringer til indvindinger, men har 
allerede data på en betydelig forurening under Brandstation Vest. Forureningen under 
Brandstation Vest begyndte i 70’erne og har derfor haft op til 50 år til at spredes i. 
 
Tårnby Kommune kvitterer for forsyningens høringssvar og giver tilladelse til afværge af 
PFOS idet der således kan være en højere sandsynlighed for, at der kan etableres en 
indvinding i området. 
 
HOFOR A/S har ingen bemærkninger til vurderingen af at projektet ikke er 
miljøvurderingspligtigt.  
 
Høringen medfører ingen ændringer i hverken screening eller i denne tilladelse. 
 
Partshøring af Københavns Lufthavne A/S 
Københavns Lufthavne er partshørt i forhold til udkast til screeningsafgørelse og i 
forhold til denne tilladelse. Lufthavnens kommentarer er angivet i en reduceret form 
nedenfor: 
 
Der mangler en situationsplan med placering af de ansøgte boringer. 
 
Hvor skal ”Kravværdi - årsgennemsnit ved Hovedgrøften” udtages? 
 
Høringen medfører følgende ændringer i tilladelsen: 
 
Der er medtaget to kortbilag med boringsplaceringer og der er tilføjet følgende 
beskrivelse: 
 
”Kravværdi - årsgennemsnit ved Hovedgrøften” kan prøvetages ved udløb til 
Hovedgrøften eller der kan analyseres ved udløb fra anlæg, dog skal der ved 
analysering ved anlæg argumenteres for, at kravværdi er overholdt ved Hovedgrøften.   
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Ansøgning og projektbeskrivelse 
Københavns Lufthavne A/S har fremsendt ansøgning om etablering af et 
afværgeanlæg med tilhørende boringer, oppumpning og udledning.  
 
I nedenstående er der en kort beskrivelse af projektet: 

Projektet omfatter etablering af et afværgeanlæg til rensning af oppumpet forurenet 
terrænnært grundvand under og omkring kælderen ved Brandstation Vest i 
Københavns Lufthavn, Kastrup. 
 
Ved Brandstation Vest er konstateret en forurening. Forureningen er afrapporteret til 
Tårnby Kommune i december 2018 i ”Rapport vedr. Påbud i henhold til § 40 i 
jordforureningsloven om undersøgelse af forurening ved Brandstation Vest, 
Københavns Lufthavn, Kastrup”. CPH modtog den 18. september 2017 påbud i 
henhold til § 40 i jordforureningsloven om undersøgelse af forurening ved 
Brandstation Vest. Forureningsundersøgelsen blev opstartet allerede i 2014 på 
frivillig basis efter orientering af Tårnby Kommune og undersøgelsen løb frem til 
2018.  
 
Forureningen ønskes fikseret og afværget gennem indvinding/oppumpning af 
terrænnært grundvand i forureningens hotspot, således forureningen ikke spredes 
horisontalt og vertikalt i området. 
 
Projektets formål er at etablere et renseanlæg med buffertank til jævnt flow til anlæg, 
klaringstank til håndtering af returskyllevand, container med sand- og kulfiltre samt 
rentvandstank. Herudover skal boring med DGU nr. 208.5547 tilkobles anlægget og 
ligeledes den allerede eksisterende omfangsdræning (med pumpe) under 
Brandstation Vest. Det samlede anlæg, inklusive rørføringer, vil dække et areal på 
ca. 130 m2. 
 
Med dette projekt ændres den nuværende samlede oppumpede terrænnære 
vandmængde i området med 1 – 2 m3/timen, svarende til 17.520 m3/år, hvilket er den 
pumpeydelse boring DGU nr. 208.5547 kan give. Denne vandmængde kommer oven 
i den eksisterende omfangsdræning af det terrænnære grundvand under 
Brandstation Vest for at holde kælderetagen på Brandstation Vest tør. 
Omfangsdrænet på Brandstation Vest er antagelig etableret da brandstationen blev 
bygget i 1972. 
 
Både vand fra oppumpning fra boring DGU nr. 208.5547 og vand fra det 
eksisterende omfangsdræning skal renses i renseanlægget.  
 
Vandmængden fra den eksisterende omfangsdræning varierer fra minut til minut, 
over året og fra år til år afhængig af nedbørsmængden. Vandmængden, der 
oppumpes fra drænet, ligger på 0 – 4 m3/timen og forventes at udgøre 12.000 – 
20.000 m3/år. Den samlede vandmængde antages ikke at overskride 37.500 m3/år. 
 
Udledning vil ske til lufthavnens overfladevandssystem og via Hovedgrøften løbe til 
Øresund. 

 
I de nedenstående kort fra ansøgningen fremgår placering af boring B1 – B7, 
mens B8 mangler en placering.   
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Mulig placering af B8

Mulig placering af B8
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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 
 Miljømålsloven, Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, 

overgangsvande, kystvande og grundvand BEK nr. 1625 af 19/12/2017 
 
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. 
 
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 
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foretages. Kote mærket anvendes desuden til bestemmelse af pejledybde fra 
kote mærket til grundvandsspejl. 

h. Overbygningen til boringer med vandtryk 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. 

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 og afledning af vandet. 

 
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, affald og jordflytning 

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. Hvis anlægget 

kan forårsage ny forurening pga. utætheder o.l., skal anlægget straks stoppes og 
Tårnby Kommune kontaktes. Der skal hurtigst muligt træffes foranstaltninger til 
genopretning af anlæg eller installeres nødanlæg, såfremt der fortsat ønskes 
bortledning af vand. Der må ikke bortledes forurenet vand over de, i denne eller 
andre tilladelser/godkendelser, tilladte kriterier/grænseværdier til Hovedgrøften. 
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).  

 
11. Såfremt der er behov for at bortskaffe sand fra sandfilter eller andet slam fra 

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

 
12. Eventuel jordflytning forventes at blive håndteret efter gældende regler.  
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Vandindvinding af terrænnært grundvand 

13. Der må maksimalt indvindes 37.500 m3 grundvand/drænvand om året. Oppumpede 
mængder registreres og indberettes årligt sammen med andre indberetninger til 
Tårnby Kommune.  
 

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

Analyseprogram for oppumpet vand 

15. Der skal udtages prøver for klorid og nikkel i det første år og herefter hvert 3. år. 
Resultatet skal fremsendes til Tårnby Kommune sammen med resultater af 
egenkontrol for udledt grundvand/drænvand. Klorid skal analyseres på 
indløbsprøven. Nikkel skal analyseres senest på udløbsprøven, men kan 
analyseres på indløbsprøven eller i afværgeboringen. 
 

16. Til vurdering af nødvendigheden af indvindingen, skal der udtages mindst 3 
vandprøver på vand alene fra afværgeboringen. Vandprøverne skal analyseres for 
PFOS og evt. andre parametre til vurdering af forureningsoprensningen. PFOS-
indholdet fremsendes sammen med den årlige afrapportering til Tårnby Kommunes 
miljøafdeling.  
 

Erstatning  

17. Projektet drejer sig om mindre mængder af vand og er beliggende uden for 
indvindingsopland, men eventuelt erstatningskrav kan ikke pålægges Tårnby 
Kommune. Københavns Lufthavne A/S er derforuden erstatningspligtig for 
eventuelle skader, som forvoldes i bestående forhold ved forandring af 
grundvandsstanden jf. vandforsyningslovens § 23 stk. 1, og at der i mangel af 
enighed om erstatningsspørgsmål vil ske afklaring af taksationsmyndighederne, jf. 
vandforsyningslovens § 23 stk. 4. 
 

Udledning af oppumpet vand, drænvand og sekundavand 

Efter miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1 meddeles hermed tilladelse til udledning af 
oppumpet grundvand, drænvand og sekundavand til Hovedgrøften på følgende vilkår: 
 
18. Oppumpet grundvand skal udledes til Hovedgrøften via det ansøgte anlæg og 

lufthavnens eget overfladevandssystem. Det afledte grundvand skal overholde de i 
tilladelsen opstillede kriterier. 
 

19. Såfremt der er mistanke om anden forurening end den beskrevne i ansøgningen, 
saltvandsindtrængning eller overskridelse af parametre i udledningstilladelsen, skal 
ny prøve udtages og Tårnby Kommune 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 4 uger efter, at der er observeret 
overskridelser, skal vandet bortskaffes på anden vis eller renses til det overholder 
kriterierne. Hvis kriterierne overskrides med en faktor 1.000 for PFOS og en faktor 
10 for nikkel, skal udpumpningen stoppes indtil kriterierne kan overholdes igen. 
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Egenkontrol af udledt vand 

20. Grundvand og drænvand ønskes udledt til Københavns Lufthavns 
overfladevandssystem, der leder til Hovedgrøften, beliggende i Dragør Kommune. 
Vandet ledes gennem Hovedgrøften (ca. 4 km lang), for til sidst, at strømme ud i 
Øresund. Til sikring af, at oppumpet grundvand ikke tilfører forurening til et 
naturområdet, Hovedgrøften, skal udledningen overholde de efterfølgende listede 
værdier:  
 

Parameter Kravværdi - 
årsgennemsnit ved 

Hovedgrøften 

Stopkriterier ved 
udløb fra 

afværgeanlæg 
Perfluoroctansulfon-syre 
og derivater heraf (PFOS) 

0,65 ng/l 
eller under 

detektionsgrænsen, når 
detektionsgrænsen er 

højere end kravværdien * 

650 ng/l  
eller  

0,65 µg/l 

Nikkel ** 4 µg/l 40 µg/l 
* Analysemetoden i 2021, har en detektionsgrænse på < 1,0 ng/l og det generelle 
miljøkvalitetskrav til indlandsvand i BEK nr. 1625 af 19/12/2017 for PFOS er 0,65 ng/l.  
** Dette kvalitetskrav gælder for den biotilgængelige koncentration af stoffet, jf. 
bekendtgørelse nr. 1625 af 19.12.2017 om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, 
overgangsvande, kystvande og grundvand. Der er således i grænseværdien ikke taget 
hensyn til en umiddelbar fortynding ved udløbspunktet i Hovedgrøften. 
 
”Kravværdi - årsgennemsnit ved Hovedgrøften” kan prøvetages ved udløb til 
Hovedgrøften eller der kan analyseres ved udløb fra anlæg, dog skal der ved 
analysering ved anlæg argumenteres for, at kravværdi er overholdt ved 
Hovedgrøften.  Analyseresultater skal årligt samles og indsendes til Tårnby 
Kommune senest 1. maj i det efterfølgende år. Der skal udtages vandprøver 
umiddelbart inden udskiftning af kulfiltre og mindst 6 prøver jævnt fordelt over året. 
Frekvensen for analyser kan nedsættes efter anmodning fra lufthavnen, når 
anlægget kører stabilt.  
 

21. Kriterier angående vandindvinding og udledning vil kunne revurderes inden for den 
30-årige periode, såfremt der fremkommer ny viden, kriterier o.l. Nye kriterier kan 
alene tilføjes ved et tillæg til denne tilladelse.  
 

Generelle vilkår og afrapportering     

22. Der skal føres logbog over alle overskridelser, med tilhørende korrigerende 
handlinger og oplysninger om tidspunkt for overholdelse igen. Andre 
uregelmæssigheder skal ligeledes noteres. Logbogen skal udleveres til Tårnby 
Kommune på forlangende. 
 

23. Ansøger skal udarbejde og opdatere et skema/notat over de til en hver tid 
gældende vilkår. Skemaet skal bruges af ansøger til indrapportering af resultater til 
Kommunen. 

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

som lå til grund for afgørelsen, viser sig urigtige eller ændres væsentligt (jf. § 34 i 
vandforsyningsloven). 
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Sløjfning 

25. Boringer, som ikke længere er i brug, skal sløjfes i henhold til reglerne i 
boringsbekendtgørelsen eller efter den til den tid gældende lovgivning. 

 
Afrapportering ud over det, i tilladelsen, krævet 
Københavns Lufthavn A/S forventes selv at indhente flere oplysninger end de i denne 
tilladelse krævede. 
 
Tårnby Kommune vil derfor bemærke, at miljøafdelingen gerne modtager resultater af 
vandanalyser og pejledata på moniteringsboringer m.v., der ikke er krav om i denne 
tilladelse.  
 
Kommunen vil på baggrund af de ekstra data bedre kunne vurdere effekten af 
afværgepumpningen og derved også bedre kunne vurdere eventuelle nye 
boringsplaceringer i indvindingsopland idet der er interesse for udvidelse af 
indvindingsopland i dette område. 
 
Kommunen opfordrer derfor Lufthavnen til at dele pejledata, vandanalyser fra 
moniteringsboringer m.v. med Kommunen for at sikre viden om det nærtliggende 
drikkevandsreservoir (indvindingsopland). Det er dog ikke et krav.  
 
Kommunens samlede vurdering af projektet 
Projektet vurderes at kunne gennemføres idet fjernelse af forurening fra jord og 
grundvand er til gavn for mennesker og miljø, da det gavner drikkevandsinteresser og 
mulig fremtidig indvinding. Samtidig vurderes det, at afværgeprojektet vil have minimal 
eller ingen indvirkning på indvindingsoplandet.  
 
Det vurderes også, at grundet den korte boring og lave ydelse, vil projektet ikke 
umiddelbart påvirke den dybe saltvandsgrænse under området. Der er sat krav om 
monitering for klorid hvert 3. år til vurdering af om kloridindholdet ændres.   
 
Af ansøgningen fremgår det, at udløbet til Hovedgrøften er neddroslet til 157 l/s, mens 
der i ”Miljøgodkendelse til projekter beskrevet i VVM-redegørelsen for Københavns 
Lufthavn, 1997” vilkår 1a er stillet krav til, at der maksimalt må udledes 267 l/s til 
Hovedgrøften. Kravet er stillet i en anden tilladelse. Tårnby Kommuner bemærker i 
denne forbindelse, at alle andre tilladelser fastholdes og da der ikke er en påvirkning af 
vandmængden der udledes til Hovedgrøften, er der ikke stillet yderligere krav i denne 
tilladelse.  
 
Gyldighed 
Nærværende tilladelse udløber 30 år efter tilladelsen (6. december 2051) jf. § 22 i 
vandforsyningsloven.     
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Venlig hilsen 

Anni Kær Pedersen 
Chef for Plan, Byg og Miljø  
 

  

 /  
  Betina Hansen 

Miljømedarbejder 
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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 
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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  
 HOFOR A/S, hofor@hofor.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  
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Bilag 1: Redegørelse – forhold til anden lovgivning 
 

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 og vedrører ikke andre områder inden for 
jordforureningslovens §§ 6 eller 8.  
 
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 målsatte naturområder ikke 
sænkes uden en vurdering af konsekvenserne for området eller dyreliv.  
 
Der er ikke målsat natur eller bilag IV-arter inden for den ansøgte område 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. 
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Bilag 1
Brandstation Vest, 
Københavns Lufthavn, 
Kastrup
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Bilag 2
Brandstation Vest, 
Københavns Lufthavn, 
Kastrup

Placering af renseanlæg

Eksisterende boring 
DGU nr. 208.5547
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