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Boretilladelse

Petersborgvej 8, 3120 Dronningmølle. Matrikel nr. 4P Villingerød By, Esbønderup

Gribskov Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af drikkevandsboring
på ovenstående matrikel. Boretilladelsen gives efter bekendtgørelse om udførelse
og sløjfning af boringer og brønde på land1 og § 21 i vandforsyningsloven2.
Etablering af drikkevandsboringen kræver ikke en indvindingstilladelse, idet
ejendommen er beliggende uden for den almene vandforsynings naturlige
forsyningsområde, dette jf. vandforsyningslovens § 18, stk. 2.
Der stiles ikke krav om kontrol af vandkvaliteten til husholdningsbrug til én
husstand, med mindre der samtidig leveres vand til anden kommerciel eller
offentlig aktivitet jf. drikkevandsbekendtgørelsen3. Det anbefales at ejer
regelmæssigt få undersøgt kvaliteten af drikkevandet. Se
www.gribskov.dk/mitvand for yderligere oplysninger.

Vilkår

Boretilladelsen gives på følgende vilkår:
1. at boringen udføres og ved eventuelt ophør efterfølgende sløjfes i
overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 1260 af 28/10 2013 om
udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land,
2. at boringsafslutningen etableres med aflåseligt dæksel, der hindrer
umiddelbar adgang til boringen,
4. at der ikke gødes og anvendes pesticider inden for 5 meter fra boringen,
5. at boringen placeres, så den ikke er udsat for påkørsel eller anden
beskadigelse,
6. at boringen udføres som beskrevet i ansøgning.

Ansøgning

Awell har på vegne af ejer søgt om tilladelse til etablering af privat
vandforsyningsboring. Ejendommen forsynes pt. af naboejendommens boring der
forsyner flere ejendomme. I ansøgningen begrundes ansøgning bl.a. med at
ejendommen tidligere kun har været benyttet sporadisk, men nu benyttes flittigt
og at boring på naboejendommen ikke kan følge med og sikre en stabil
vandforsyning. Udover vand til husholdningsforbrug skal vand fra boringen
benyttes til vanding af får, der i sommermånederne afgræsser ejendommens
arealer som led i naturpleje.
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Den årlige indvinding skønnes til 200m3/år. Boringens placering forventes vest for
bygningen og tæt på vejen. Se placering på kort herunder.

Kort: Angivelse af forventet placering af boring.

Boringen udføres som enten 16-tommers tørboring med foring eller som
lufthæveboring med boremudder til forventet 35-40 meter under terræn. Der
forventes at træffes et stort regionalt sandmagasin på ca. 31,5 meter under
terræn. Boringen planlægges udført med Ø165 mm eller Ø225 mm PVC forerør.
Ren- og prøvepumpning forventes at udlede 10m3/t i op til 24 timer, svarende til
240 m3. Vandet foreslås udledt på toppen af skråning tæt ved boringen således, at
det kan nedsive over et større areal og som et sprinklersystem for at undgå
erosion. I forbindelse med renpumpning vil der udtages vandprøver til analyse med
henblik på at designe/dimensionere filteranlæg i forhold til vandtypen.
Boringensafslutningen vil bestå af en overbygning på ca. 0,3-0,5 m i højden og ca.
1x1 m i flademål og udført så den falder naturligt und i omgivelserne og syner
mindst muligt. Der er telefonisk oplyst af ansøger, at der forventes et gravearbejde
i forbindelse med kobling af vand fra boringen til eksisterende ledninger på 5-10
meter og, at gravearbejdet foretages således, at jord der graves op lægges tilbage
i samme rækkefølge som det er gravet op, dvs. at jorden vendes ikke rundt.

Beskyttelsesinteresser

Boringen vil blive anlagt i Natura 2000-området Rusland, Natura 2000-område nr.
132, Habitatområde H116. Nærmeste bilag IV-art er markfirben, der er registreret
ca. 400 meter nord for boringen. Ejendommen er desuden udpeget som beskyttet
natur (hede) og området er fredet. Endelig vil boringen blive anlagt indenfor
Område med særlig drikkevandsinteresser (osd).

Vurdering

Ansøgningen er væsentlighedsvurderet efter Habitatbekendtgørelsen4 til ikke at
have en væsentlig påvirkning af Natura 2000 områder eller medfører
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de
dyrearter som fremgår af Habitatdirektivets bilag IV.
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Det vurderes, at indvindingen fra boringen ikke vil påvirke Natura 2000-området og
bilag IV-arten. Dette er vurderet, idet der er tale om en relativ beskeden mængde
der indvindes.
Gribskov Kommune har som tilsynsmyndighed vurderet, at det ansøgte er af
underordnet betydning for fredningens formål. Endelig har jeg vurderet, at
eftersom der er tale om indvinding af 200 m3/år er det en ubetydelig mængde i
forhold til den samlede vandindvinding indenfor OSD.
Eftersom gravearbejdet er et midlertidigt indgreb, der foretages skånsomt og på
en strækning på 5-10 meter, vurderes det at have underordnet betydning for
naturbeskyttelsesinteresserne i området.

Afgørelse efter bekendtgørelse af lov om miljøvurdering

De ansøgte er omfattet af bilag 2, punkt 2d, iii, i lovbekendtgørelse om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr.
973 af 25/06/2020). Anlæg på bilag 2 er kun omfattet af pligt til miljøvurdering,
hvis det konkret vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt. For at kunne afgøre
dette, er der gennemført en såkaldt screening.
Gribskov Kommune har på baggrund af screening vurderet, at projektet ikke
må antages at kunne påvirke natur og miljø væsentligt og har derfor truffet
afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering (VVM).

Erstatningspligtig
Bemærk, at ejeren af et vandindvindingsanlæg er erstatningspligtig for
skade, som voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden
under prøveboringer og prøvepumpninger og under anlæggets udførelse og
drift. Dette jf. vandforsyningslovens § 23.
Klagevejledning

Afgørelsen om at der ikke udarbejdes en VVM-redegørelse kan påklages for
så vidt angår retlige spørgsmål, jf. § 49, stk. 1 i miljøvurderingsloven5.
Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om afgørelsens lovlighed, f.eks.
kommunens hjemmel til at træffe afgørelsen. Afgørelsen kan efter
miljøvurderingslovens5 § 54 også indbringelse for domstolene indenfor 6 måneder
efter afgørelsen er truffet.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på
forsiden af http://naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer,
typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der
har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden
i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900. Du betaler
gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal
som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der
ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har
truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til
Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning
kan imødekommes. Nævnet vil endvidere afvise klagen, hvis gebyret ikke betales
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rettidigt og på den anviste måde. Yderligere vejledning om gebyrordningen kan
findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside http://naevneneshus.dk/

Spørgsmål

Ved spørgsmål kan undertegnede kontaktes på tlf. 72496351 eller e-mail
chrla@gribskov.dk

Med venlig hilsen
Christina Larsson
Biolog
Center for Teknik og
Borgerservice
Natur, Vand og Vej
Gribskov Kommune
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge
Telefon: 72 49 60 00
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5: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
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