
 

 

Jane Tina Christensen 

 

 

Afgørelse om at etablering af vertikal jordvarmeboring ikke er 
omfattet af krav om udarbejdelse af miljøvurdering 

 

Kære Jane Tina Christensen 

 

Lejre Kommune har afgjort, at etableringen af et vertikalt jordvarmeanlæg på din 

ejendom Store Stensager 20, 4320 Lejre, matrikel 3aø, Højby By, Rorup som ansøgt om 

den 25. november 2022, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. 

 

Begrundelsen er, at projektet ikke vurderes at ville påvirke miljøet væsentligt. 

 

Etablering af vertikale jordvarmeanlæg er omfattet af Miljøvurderingsloven (lov nr. 

1976 af 27. oktober 2021) bilag 2, punkt 2d, litra i) ”Geotermiske boringer”. 

Denne screeningsafgørelse er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der ikke 

skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet (VVM-proces). Tilladelsen til 

jordvarmeanlægget er meddelt særskilt. 

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i din ansøgning, vedhæftede 

screeningsskema, samt på baggrund af de miljømæssige forudsætninger som er 

gældende på screeningstidspunktet.  

Hvis projektet ændres, skal du anmelde den påtænkte ændring til Lejre Kommune, så 

vi kan foretage en vurdering af, om ændringen udløser krav om en miljøvurdering. 

  

Offentliggørelse 

Vi offentliggør screeningsafgørelsen på vores hjemmeside den 30. november 2022. 

Store Stensager 28 

4320 Lejre 

 

CTM Center for Teknik & Miljø 

Lejre Kommune 

Møllebjergvej 4 

4330 Hvalsø 

 

Klik her for at åbne Lejre Kommunes 

hjemmeside  

 

Jonas David Larsen 

Natur og Miljø 

D 4958 

E hebo@lejre.dk 

 

Dato: 30. november 2022 

J.nr.: 22-009182 

 

http://www.lejre.dk/
http://www.lejre.dk/


 

    

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt.  

 

Begrundelse for screeningsafgørelsen 

Vi har screenet det ansøgte ud fra kriterierne i Miljøvurderingslovens bilag 6 om 

anlæggets karakteristika, placering og potentielle miljøpåvirkning, jf. vedlagte 

screeningsskema. 
 

I vurderingen af, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet, 

er der især lagt vægt på følgende:  

Jordvarmeanlæggets mulige påvirkning af miljøet er knyttet til risikoen for forurening 

af grundvandet ved lækage fra utætheder i slanger eller ved nedsivning ned langs 

slanger og vandudveksling mellem forskellige grundvandsmagasiner. Anlægget placeres 

i et privat haveanlæg, hvor der ikke foregår aktiviteter, der kan beskadige anlægget.  

 

Anlægget vil blive etableret i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), samt 

indenfor sårbart/nitratfølsomt indvindingsopland (NFI).  

Anlægget vil dog overholde jordvarmebekendtgørelsens krav om mindst 300 meter til 

alment eller ikke-alment vandforsyningsanlæg og mere end 50 meter til andet 

vandforsyningsanlæg.  

Nærmeste vandforsyningsanlæg befinder sig ca. 660 meter nord for ejendommen. 

Boringen har DGU nr. 206.93J, og hører til Assermølle Kildeplads.  
 

Udslip fra uheld med eksempelvis en overgravet slange vurderes ikke at udgøre en 

væsentlig risiko for miljøet, anlæggets lokalisering samt brinens indholdsstoffer og 

mængder taget i betragtning. IPA-sprit betragtes således som relativt let nedbrydelig i 

jord og grundvand.  

 

Anlægsarbejdet i forbindelse med etableringen af jordvarmeanlægget vurderes ikke at 

medføre væsentlige miljøpåvirkninger, da dette vil blive udført i overensstemmelse 

med Lejre Kommunes regulativ for bygge- og anlægsarbejde. 

 

Selve boringen etableres som en skylleboring, hvortil der bruges postevand fra 

ejendommen. Vandet recirkuleres dog via sedimentation, og vil efter arbejdets 

udførelse blive bortskaffet til godkendt deponi sammen med det producerede 

boreslam. 

 

Anlægget vil ikke være synligt over jorden og vil dermed ikke påvirke karakteren af det 

omgivende boligområde. 

 

Risiko ved lækage og vandudveksling forebygges dels ved opfyldning med 

forseglingsmateriale mellem slanger og omgivende jordlag, dels ved 



 

    

sikkerhedsanordninger, der stopper anlægget i tilfælde af lækage. Jordvarmeanlægget 

forventes således ikke at medføre væsentlige, negative miljøpåvirkninger hverken 

enkeltvis, i kumulation med andre påvirkninger eller samlet set. 

 

Jordvarmeanlægget etableres i øvrigt ikke sideløbende med andre projekter, hvor der 

kan oparbejdes kumulative effekter. 

 

Kommunen har på den baggrund vurderet, at jordvarmeanlægget ikke vil medføre 

væsentlig påvirkning af miljøet, og anlægget kan derfor etableres uden forudgående 

VVM-vurdering. 

 

Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter. 

Projektet ligger ikke i et Natura 2000-område og heller ikke i nærheden af et Natura 

2000-område. Vi vurderer derfor, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med 

andre projekter vil kunne påvirke nogen Natura 2000-områder. 

 
Nærmeste Natura 2000-område er Ramsø Mose. Den korteste afstand fra 

jordvarmeanlægget og til dette område vil være ca. 2,5 kilometer, retning sydøst. 

 

Bilag IV-arterne stor vandsalamander, spidssnudet frø og en lang række flagermusarter 

findes udbredt forskellige steder i kommunen. Da der ikke ændres på hydrologien eller 

fældes træer i forbindelse med projektet, så er det Lejre kommunes vurdering, at det 

ansøgte ikke vil påvirke levesteder for disse eller øvrige bilag IV-arter. 

 
Nærmeste bilagsart er registreret i den gamle grusgrav på matrikel 4gt, mellem 

Højbyvej og boligområderne Sandbanken og Maglehøjen. Her er der den 1. august 2021 

registreret markfirben. Afstanden fra jordvarmeanlægget og til hvor registreringen er 

foretaget vil være ca. 440 meter, retning nord.  

 

Oplysningerne om Natura 2000-områder og bilag IV-arter er hentet fra Danmarks 

Miljøportals Arealinformation, som kan åbnes ved at klikke her, den 29. november 

2022. De angivne afstande er i fugleflugtslinje. 

 

Beskrivelse af projektet 

Der er ansøgt om at etablere et vertikalt jordvarmeanlæg på ejendommen Store 

Stensager 28, 4320 Lejre (matrikel 3aø, Højby By, Rorup). 
 
Jordvarmeanlægget etableres som 1 stk. lodret jordvarmeboring med en dybde på 150 

meter, samt en diameter på 0,15 meter.  

Mellem stuehuset og jordvarmeanlægget vil jordvarmeslangerne ligge i en dybde på 

0,90 meter. 

https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution


 

    

Boringen udføres som A-boring, og kan efter etablering betragtes som sløjfet A-boring. 

 

Varmeslangerne, der er af typen PE100 RC, SDR11 (DS/EN 12201) føres vertikalt ned i 

boringen og tilbage igen. Slangerne fyldes med varmetransmissionsvæske (brine) 

bestående af vand og frostvæske i form af IPA-sprit. Frostvæsken må maks udgøre 35 % 

af brinen. Der tilsættes ikke anti-korrosionsmiddel.  

Anlægget vil indeholde 350 liter brine. Heraf vil de 37 liter være frostvæske, og resten 

vil være vand. 

 

Boringen forsegles med 166 liter forseglingsmateriale af mærket DantoconThermal C2L.  
 

Jordvarmeanlægget forsynes med et trykovervågningssystem med alarm og 

sikkerhedsordning, der stopper anlægget i tilfælde af lækage. 

 

 

Partshøring 

Sagen har ikke været sendt i høring, da vi har vurderet at projektet ikke vil kunne 

berøre andre myndigheder eller parter. 

 

Lovgrundlag for afgørelsen 

Lovhenvisningerne herunder omhandler lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 

af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

• Det ansøgte projekt er omfattet af lovens bilag 2, punkt 2d litra i) og skal 

derfor screenes for, om der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for 

projektet, jf. lovens § 16.  

• Lejre Kommune har truffet screeningsafgørelsen efter lovens § 21, stk. 1. 

• Jf. lovens § 35, stk. 1, skal berørte myndigheder høres i forbindelse med 

screeningsafgørelser efter § 21.  

• Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er 

meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39. 

• Jf. lovens § 49, kan screeningsafgørelsen, for så vidt angår retslige spørgsmål, 

påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se klagevejledningen nederst i 

afgørelsen. 

 

 

Anden lovgivning end miljøvurderingsloven 

Kommunen har i denne screeningsafgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning end 

miljøvurderingslovens bestemmelser.  

Tilladelse til jordvarmeanlægget efter Miljøbeskyttelsesloven samt Bekendtgørelsen om 

jordvarme meddeles særskilt. 



 

    

Klagevejledning 

Denne afgørelse kan, for så vidt angår retslige spørgsmål, påklages til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet, jf. Miljøvurderingslovens § 48 for planer og programmer, og 49 

for konkrete projekter. 

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og 

Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Hvis klagenævnet bestemmer at klagen skal 

have opsættende virkning, skal du afvente klagenævnets afgørelse før det ansøgte 

projekt kan gennemføres. Hvis bygge- og anlægsarbejdet allerede er påbegyndt, så kan 

Klagenævnet påbyde arbejdet standset. 

 

Hvem kan klage? 

• Adressaten for afgørelsen 

• Enhver med retlig interesse i sagens udfald,  

• Landsdækkende foreninger og organisationer der som formål har at 

beskyttelsen af natur og miljø, eller varetagelsen af væsentlige 

brugerinteresser indenfor arealanvendelsen og har vedtægter og love, som 

dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.  

 

Miljø-og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og 

organisationers klageberettigelse. 

 

Frist for at indgive klage  

Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter at afgørelsen e roffentliggjort. 

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag. 

Din klage skal være indgivet senest den 28. december 2022 klokken 23:59. 

 

Sådan klager du 

Du klager via Nævnenes Hus, som du kommer til ved at klikke her. Inde på 

hjemmesiden vælger du ”Miljø- og Fødevareklagenævnet” og følger anvisningerne 

dérfra. 

 

Du skal bruge dit Nem-ID/Mit-ID for at klage over afgørelsen. Har du et login til 

Miljøportalen, så kan du også bruge dette.  

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

Myndigheden videresender herefter din klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, 

ledsaget af sine eventuelle bemærkninger til klagen. 

 

 

https://naevneneshus.dk/


 

    

Klagegebyr 

Du skal betale et klagegebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis du vil klage over 

afgørelsen. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Virksomheder og 

organisationer kan også bestille en faktura på klagegebyret, hvilket ligeledes foregår i 

Klageportalen.  

Din klage betragtes først som indgivet, når du enten har betalt klagegebyret eller 

bestilt en faktura. 

Du får klagegebyret retur, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage. 

 

Fritagelse for at klage digitalt 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 

uden om Klageportalen. 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. 

 

Indbringelse for domstolene 

Hvis du ønsker at indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter 

at klagenævnets afgørelse er meddelt.  

 

Hvis du har spørgsmål 

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte mig på mail: 

jdla@lejre.dk eller på telefon 4646 4941. 

 

Med venlig hilsen 

Jonas David Larsen 

Miljømedarbejder 

 

  

mailto:jdla@lejre.dk


 

    

Bilag 

- Udfyldt VVM-screeningsskema 

 

Kopi af afgørelsen er sendt til 

- Jan Varup, rådgiver, jan@varup-consult.dk  

- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk   

- Botanisk forening, kontor@botaniskforening.dk  

- Friluftsrådet, roskilde@friluftsraadet.dk  

- Styrelsen for Patientsikkerhed, seost@sst.dk   

- Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdelingen, dnlejre-sager@dn.dk  

- Danmarks Naturfredningsforenings hovedpostkasse, dn@dn.dk  

- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk     

- Naturstyrelsen, nst@nst.dk  

 

mailto:jan@varup-consult.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:kontor@botaniskforening.dk
mailto:roskilde@friluftsraadet.dk
mailto:seost@sst.dk
mailto:dnlejre-sager@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:nst@nst.dk
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Store Stensager 28, Lejre 

VVM-screening 

Ansøgningsskema 

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. 

lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet 

udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. 

Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under 

hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5. 

Se vejledningen på bagerste side. 

Basisoplysninger  Tekst  Myndighedens bemærkning 

Projektbeskrivelse (kan vedlægges)  Der skal udføres 1 boring til ca. 150 meters 

dybde til jordvarmeanlægget.  

 

Jordvarmeanlægget består af 1. streng. 

Varmeslangerne der af typen PE 100RC, SDR11 

(DS/EN 12201), føres omtrent lodret ned i ca. 

150 meters dybde og tilbage igen.  

 

Varmeslangerne fyldes med vand når afleveres til 

VVS som påfylder varmetransmissionsvæske, 

brine bestående af vand og IPA-sprit (30 %). Der 

tilsættes ikke anti-korrosionsmiddel. Boringen 

bliver udført ved direkte skylning med casing 

indtil toppen af kalken. Boringen bliver installeret 

med enkelt loop 40 mm godkendt slange som 

sonde fra bund af boring til terræn. 

 

Rummet mellem slanger og borevægge fyldes op 

  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194502
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194502
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194502
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Basisoplysninger  Tekst  Myndighedens bemærkning 

nedefra med forseglingsmateriale Dantocon 

Thermal C2L via en 32 mm støbeslange. 

 

Nedgravningsdybden af varmeslangerne fra 

jordvarmeboringen og ind til beboelseshuset er 

0,9 meters dybde. 

 

Jordvarmeanlægget forsynes med et 

trykovervågningssystem med alarm og en 

sikkerhedsanordning der stopper anlægget i 

tilfælde af lækage.  

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på 

bygherre 

 Jane Christensen 

Store Stensager 28, Lejre 

28938876 

jac@geoteknik.dk 

Navn, adresse, telefonnr. Og e-mail på 

kontaktperson 

 Varup Termiske Boringer 

Enghavevej 10, 3400 Hillerød 

25705392 

jan@varup-consult.dk 

  

Projektets adresse, matr. Nr. Og 

ejerlav. For havbrug angives anlæggets 

geografiske placering angivet ved 

koordinater for havbrugets 4 

hjørneafmærkninger i bredde/længde 

(WGS-84 datum). 

 Projektets adresse / ”Havbrug”Landsejerlavsnavn: 
Højby By, Rorup 
Landsejerlavskode: 51051 

Matrikelnummer: 3aø 

Ejendomsnummer: 011621 

BFE nummer: 2218067 

 

  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194502
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194502
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Basisoplysninger  Tekst  Myndighedens bemærkning 

xxx 

Projektet berører følgende kommune 

eller kommuner (omfatter såvel den 

eller de kommuner, som projektet er 

placeret i, som den eller de kommuner, 

hvis miljø kan tænkes påvirket af 

projektet). 

 Lejre Kommune   

  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194502
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194502
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194502
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        Klik her for at angive tekst. 

Forholdet til VVM reglerne  Ja Nej Tekst  Myndighedens bemærkning 

Er projektet opført på bilag 1 til lov om 

miljøvurdering af planer og programmer 

og konkrete projekter (VVM). 

 
☐ ☒ 

        

Er projektet opført på bilag 2 til lov om 

miljøvurdering af planer og programmer 

og af konkrete projekter (VVM). 

 
☒ ☐ 

2d, dybdeboring   

 

Projektets karakteristika  Tekst  Myndighedens bemærkning 

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de 

arealer, som projektet omfatter angives 

navn og adresse på de eller den 

pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav 

 Ja bygherre ejer arealet.   

2. Arealanvendelse efter projektets 

realisering. 

    

Det fremtidige samlede bebyggede 

areal i m2 

0 m2 

Det fremtidige samlede befæstede areal 

i m2 

0 m2 

Nye arealer, som befæstes ved 

projektet i m2 

0 m2 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194502
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194502
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194502
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Projektets karakteristika  Tekst  Myndighedens bemærkning 

3. Projektets areal og volumenmæssige 

udformning. 

  

1m2 

  

Er der behov for grundvandssænkning i 

forbindelse med projektet og i givet fald 

hvor meget i m 

Nej 

Projektets samlede grundareal angivet i 

ha eller m2 

      

Projektets bebyggede areal i m2 0 m2 

Projektets nye befæstede areal i m2 0 m2 

Projektets samlede bygningsmasse i m3 0 m3 

Projektets maksimale bygningshøjde i m 0 m 

Beskrivelse af omfanget af eventuelle 

nedrivningsarbejder i forbindelse med 

projektet 

Intet nedrivningsarbejde. 

4. Projektets behov for råstoffer i 

anlægsperioden 

Råstofforbrug i anlægsperioden på type 

og mængde: 

  

 

  

Vandmængde i anlægsperioden      I anlægsfasen vil der blive anvendt vand til 

borearbejdet. Det rene vand kommer fra 

taphane fra matriklen, som bruges under 

borearbejde (boringen kaldes en skylleboring 

hvilket kræver vand til borearbejdet). 

 

Det recirkulerede vand vil blive ført fra boring til 

container, hvor boreslam mv vil sedimentere og 

efter endt borearbejde vil det overskydende vand 

bliver sendt til godkendt deponi.  

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194502
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194502
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194502
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Projektets karakteristika  Tekst  Myndighedens bemærkning 

Affaldstype og mængder i 

anlægsperioden 

Alt op boret slam bortkøres til godkendt jord 

depot. 

 

Spildevand til renseanlæg i 

anlægsperioden 

Alt vand vil så vidt blive pumpes ned i boringen, 

resterende vand bliver kørt til godkendt deponi 

sammen med boreslam. 

 

Spildevand med direkte udledning til 

vandløb, søer, hav i anlægsperioden 

Ikke aktuelt  

Håndtering af regnvand i 

anlægsperioden 

Der er ingen nedsivning af regnvand i vores 

boringer, da vi kører med casing i terræn til top 

af kalk. Top af casing står som minimum altid ½ 

højere end terræn. 

  

Anlægsperioden angivet som 

mm/åå – mm/åå 

01.08.23.-15.08.23        

5. Projektets kapacitet for så vidt angår 

flow ind og ud samt angivelse af 

placering og opbevaring på kortbilag af 

råstoffet/produktet i driftsfasen: 

 Ikke aktuelt   

Råstoffer – type og mængde i 

driftsfasen 

Ikke aktuelt 

Mellemprodukter – type og mængde i 

driftsfasen 

Ikke aktuelt 

Færdigvarer – type og mængde i 

driftsfasen 

Der vil indgå totalt 166 t. Dantocon Thermal C2L 

forseglingsmateriale til tætning mellem slange og 

omgivende jordlag.   

Vandmængde i driftsfasen Der er ikke noget forbrug i driftsfasen, da det er 

et lukket system. I anlægsfasen, se punkt 4. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194502
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194502
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Projektets karakteristika  Tekst  Myndighedens bemærkning 

6. Affaldstype og årlige mængder, som 

følge af projektet i driftsfasen: 

 

Farligt affald: 

Andet affald: 

Spildevand til renseanlæg: 

Spildevand med direkte udledning til 

vandløb, sø, hav: 

Håndtering af regnvand: 

  

 

Intet farligt affald benyttes. 

Intet andet affald benyttes. 

Hvis anlægget sløjfes, skal det tømmes for brine, 

som bortskaffes efter gældende regler. Brine 

anses ikke for farligt affald. 

 

  

 

Projektets karakteristika  Ja Nej Tekst  Myndighedens bemærkning 

7. Forudsætter projektet etablering af 

selvstændig vandforsyning? 

 
☐ ☒ 

   

8. Er projektet eller dele af projektet 

omfattet af standardvilkår eller en 

branchebekendtgørelse? 

 
☐ ☒ 

        

9. Vil projektet kunne overholde alle de 

angivne standardvilkår eller krav i 

branchebekendtgørelsen? 

 
☒ ☐ 

        

10. Er projektet eller dele af projektet 

omfattet af BREF-dokumenter? 

 
☐ ☒ 

        

11. Vil projektet kunne overholde de 

angivne BREF-dokumenter? 

 
☒ ☐ 

        

12. Er projektet eller dele af projektet 

omfattet af BAT-konklusioner? 

 
☐ ☒ 

Hvis »Ja« angiv hvilke. Hvis »Nej« 

gå til punkt 14. 
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Projektets karakteristika  Ja Nej Tekst  Myndighedens bemærkning 

13. Vil projektet kunne overholde de 

angivne BAT-konklusioner? 

 
☒ ☐ 

Hvis »Nej« angives og begrundes 

hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil 

kunne overholdes. 

 . 

14. Er projektet omfattet af en eller 

flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller 

bekendtgørelser om støj eller eventuelt 

lokalt fastsatte støjgrænser? 

 
☐ ☒ 

Hvis »Ja« angives navn og nr. på 

den eller de pågældende 

vejledninger eller bekendtgørelser. 

  

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde 

de eventuelt lokalt fastsatte vejledende 

grænseværdier for støj og vibrationer? 

 
☒ ☐ 

Hvis »Nej« angives overskridelsens 

omfang og begrundelse for 

overskridelsen. 

  

16. Vil det samlede projekt, når 

anlægsarbejdet er udført, kunne 

overholde de vejledende grænseværdier 

for støj og vibrationer? 

 
☒ ☐ 

Hvis »Nej« angives overskridelsens 

omfang og begrundelse for 

overskridelsen. 

  

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens 

vejledninger, regler og bekendtgørelser 

om luftforurening? 

 
☐ ☒ 

Hvis »Ja« angives navn og nr. på 

den eller de pågældende 

vejledninger, regler eller 

bekendtgørelser. Hvis »Nej« gå til 

pkt. 20. 

  

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde 

de vejledende grænseværdier for 

luftforurening? 

 
☒ ☐ 

Hvis »Nej« angives overskridelsens 

omfang og begrundelse for 

overskridelsen. 

  

19. Vil det samlede projekt, når 

anlægsarbejdet er udført, kunne 

overholde de vejledende grænseværdier 

for luftforurening? 

 
☒ ☐ 

Hvis »Nej« angives overskridelsens 

omfang og begrundelse for 

overskridelsen. 

  

20. Vil projektet give anledning til 

støvgener eller øgede støvgener 

 
☐ ☒ 

Hvis »Ja« angives omfang og 

forventet udbredelse. 
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Projektets karakteristika  Ja Nej Tekst  Myndighedens bemærkning 

I anlægsperioden? 

I driftsfasen? 

21. Vil projektet give anledning til 

lugtgener eller øgede lugtgener 

I anlægsperioden? 

I driftsfasen? 

 
☐ ☒ 

Hvis »Ja« angives omfang og 

forventet udbredelse. 

  

22. Vil anlægget som følge af projektet 

have behov for belysning som i aften og 

nattetimer vil kunne oplyse naboarealer 

og omgivelserne 

I anlægsperioden? 

I driftsfasen? 

 
☐ ☒ 

Hvis »Ja« angives omfang og 

begrundes omfanget. 

  

23. Er anlægget omfattet af 

risikobekendtgørelsen, jf. 

bekendtgørelse om kontrol med risikoen 

for større uheld med farlige stoffer nr. 

372 af 25. april 2016? 

 
☐ ☒ 

   

 

Projektets placering  Ja Nej Tekst  Myndighedens bemærkning 

24. Kan projektet rummes inden for 

lokalplanens generelle formål? 

 
☒ ☐ 

       . 

25. Forudsætter projektet dispensation 

fra gældende bygge- og 

beskyttelseslinjer? 

 
☐ ☒ 

Hvis »Ja«, angiv hvilke.   
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Projektets placering  Ja Nej Tekst  Myndighedens bemærkning 

26. Indebærer projektet behov for at 

begrænse anvendelsen af naboarealer? 

 
☐ ☒ 

   

27. Vil projektet kunne udgøre en 

hindring for anvendelsen af udlagte 

råstofområder? 

 
☐ ☒ 

   

28. Er projektet tænkt placeret indenfor 

kystnærhedszonen? 

 
☐ ☒ 

   

29. Forudsætter projektet rydning af 

skov? 

(skov er et bevokset areal med træer, 

som danner eller indenfor et rimeligt 

tidsrum ville danne sluttet skov af 

højstammede træer, og arealet er 

større end ½ ha og mere end 20 m 

bredt.) 

 
☐ ☒ 

   

30. Vil projektet være i strid med eller 

til hinder for realiseringen af en rejst 

fredningssag? 

 
☐ ☒ 

   

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til 

nærmeste beskyttede naturtype i 

henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. 

           

32. Er der forekomst af beskyttede arter 

og i givet fald hvilke? 

 
☐ ☒ 

        

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til 

nærmeste fredede område. 

   Projektet ligger tæt op af et fredet 

fortidsbeskyttelsesområde. Boringen 

udføres udenfor dette område. 
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Projektets placering  Ja Nej Tekst  Myndighedens bemærkning 

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til 

nærmeste internationale 

naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-

områder, habitatområder, 

fuglebeskyttelsesområder og 

Ramsarområder). 

           

35. Vil projektet medføre påvirkninger 

af overfladevand eller grundvand, f.eks. 

i form af udledninger til eller fysiske 

ændringer af vandområder eller 

grundvandsforekomster? 

 
☐ ☒ 

(Boremetoden er den mest sikre 

metode for at sikre, at der ikke sker 

negativ grundvandsressource). Dette 

er beskrevet i bilaget "Boremetode - 

redegør for hvordan boringen 

udføres". Til orientering udføres 

boringen med dobbelt drill head 

system, hvilket betyder, at casing og 

borestang nedføres samtidig, og 

afstanden mellem borebit og 

nederste del af casing kan være 

variabel med 30 cm udenfor og 30 

cm indenfor. Når man borer i sand, 

eller vandførende lag har man 

mulighed for at trække borebit 

tilbage, for at undgå udskylninger i 

de vandførende lag. Det er den 

eneste boremetode der findes som 

beskytter for kortslutnings af de 

vandførende lag. Efterfølgende 

støbes boringen nedenfra, og op i 

casing til terræn, derefter trækkes 

casingen. Da støbematerialet har en 

vægtfylde på ca. 2,5 - 2,7 vil den 

udfylde evt. små tomrum/sprækker. 

Der efterfyldes efterfølgende 

støbemiddel i casingen, så 

støbemiddel altid er = terræn, så 
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Projektets placering  Ja Nej Tekst  Myndighedens bemærkning 

man opretholder trykket. 

 

36. Er projektet placeret i et område 

med særlige drikkevandinteresser? 

 
☐ ☒ 

   

37. Er projektet placeret i et område 

med registreret jordforurening? 

 
☐ ☒ 

    

38. Er projektet placeret i et område, 

der i kommuneplanen er udpeget som 

område med risiko for oversvømmelse? 

 
☐ ☒ 

   

39. Er projektet placeret i et område, 

der, jf. oversvømmelsesloven, er 

udpeget som risikoområde for 

oversvømmelse? 

 
☐ ☒ 

   

40. Er der andre lignende anlæg eller 

aktiviteter i området, der sammen med 

det ansøgte må forventes at kunne 

medføre en øget samlet påvirkning af 

miljøet (Kumulative forhold)? 

 
☐ ☒ 

   

41. Vil den forventede miljøpåvirkning 

kunne berøre nabolande? 

 
☐ ☒ 

   

42. En beskrivelse af de tilpasninger, 

ansøger har foretaget af projektet inden 

ansøgningen blev indsendt og de 

påtænkte foranstaltninger med henblik 

på at undgå, forebygge, begrænse eller 

kompensere for væsentlige skadelige 

virkninger for miljøet? 
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43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger. 

 

22. november 2022 Kirsten Varup 

Dato Varup Termiske Boringer 
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Myndighedens vurdering 

Følgende screeningsskema er bygget op omkring kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6. 

Kriterier  Ja Nej Bemærkning 

1. Projektets karakteristika 

Er forhold i projektets karakteristika, der kan medføre en væsentlig negativ påvirkning af miljøet, herunder: 

a) hele projektets dimensioner og 

udformning? 

 
☐ ☐ 

 

b) kumulation med andre eksisterende 

og/eller godkendte projekter? 

 
☐ ☐ 

Hvis »Ja«: Skriv vurderingen. 

Hvis »Nej«: Skriv vurderingen, hvis særlige forhold eller afvejninger gør sig 

gældende. 

c) brugen af naturressourcer, særlig 

jordarealer, jordbund, vand og 

biodiversitet? 

 
☐ ☐ 

Hvis »Ja«: Skriv vurderingen. 

Hvis »Nej«: Skriv vurderingen, hvis særlige forhold eller afvejninger gør sig 

gældende. 

d) affaldsproduktion?  
☐ ☐ 

Hvis »Ja«: Skriv vurderingen. 

Hvis »Nej«: Skriv vurderingen, hvis særlige forhold eller afvejninger gør sig 

gældende. 

e) forurening og gener?  
☐ ☐ 

Hvis »Ja«: Skriv vurderingen. 

Hvis »Nej«: Skriv vurderingen, hvis særlige forhold eller afvejninger gør sig 

gældende. 

f) risikoen for større ulykker og/eller 

katastrofer, som er relevante for det 

pågældende projekt, herunder sådanne 

som forårsages af klimaændringer, i 

overensstemmelse med videnskabelig 

viden? 

 
☐ ☐ 

Hvis »Ja«: Skriv vurderingen. 

Hvis »Nej«: Skriv vurderingen, hvis særlige forhold eller afvejninger gør sig 

gældende. 
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Kriterier  Ja Nej Bemærkning 

g) risikoen for menneskers sundhed 

(f.eks. som følge af vand- eller 

luftforurening)? 

 
☐ ☐ 

 

h) øvrige forhold?  
☐ ☐ 

 

2. Projekters placering 

Er forhold omkring projektets placering, der kan medføre en væsentlig negativ påvirkning af de berørte geografiske områder, herunder: 

a) den eksisterende og godkendte 

arealanvendelse? 

 
☐ ☐ 

      

b) naturressourcernes (herunder 

jordbund, jordarealer, vand og 

biodiversitet) relative rigdom, 

forekomst, kvalitet og 

regenereringskapacitet i området og 

dettes undergrund? 

 
☐ ☐ 

      

c) det naturlige miljøs bæreevne med 

særlig opmærksomhed på følgende 

områder: 

 
☐ ☐ 

 

i) vådområder, områder langs 

bredder, flodmundinger? 

 
☐ ☐ 

 

ii) kystområder og havmiljøet?  
☐ ☐ 

 

iii) bjerg- og skovområder?  
☐ ☐ 
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Kriterier  Ja Nej Bemærkning 

iv) naturreservater og –parker?  
☐ ☐ 

 

v) områder, der er registreret eller 

fredet ved national lovgivning; 

Natura 2000-områder udpeget af 

medlemsstater i henhold til direktiv 

92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF? 

 
☐ ☐ 

      

vi) områder, hvor det ikke er 

lykkedes - eller med hensyn til hvilke 

det menes, at det ikke er lykkedes - 

at opfylde de miljøkvalitetsnormer, 

der er fastsat i EU-lovgivningen, og 

som er relevante for projektet? 

 
☐ ☐ 

 

vii) tætbefolkede områder?  
☐ ☐ 

 

viii) landskaber og lokaliteter af 

historisk, kulturel eller arkæologisk 

betydning? 

 
☐ ☐ 

      

d) øvrige forhold?  
☐ ☐ 

 

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet 

Kan projektet forventes at få væsentlige negative virkninger på miljøet, herunder på: 

1) Befolkningen og menneskers 

sundhed?* 

 
☐ ☐ 
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Kriterier  Ja Nej Bemærkning 

2) Den biologiske mangfoldighed med 

særlig vægt på arter og naturtyper, der 

er beskyttet i henhold til Rådets direktiv 

92/43/EØF af 21. maj 1992 om 

bevaring af naturtyper samt vilde dyr 

og planter og Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. 

november 2009 om beskyttelse af vilde 

fugle?* 

 
☐ ☐ 

 

3) Jordarealer, jordbund, vand, luft og 

klima?* 

 
☐ ☐ 

Hvis »Ja«: Skriv vurderingen. 

Hvis »Nej«: Skriv vurderingen, hvis særlige forhold eller afvejninger gør sig 

gældende. 

4) Materielle goder, kulturarv og 

landskab?* 

 
☐ ☐ 

      

5) Samspillet mellem faktorerne i nr. 1-

4?* 

 
☐ ☐ 

 

* Kriterierne omfatter også de forventede virkninger af projektets sårbarhed over for risici for større ulykker eller katastrofer, jf. MVL § 20, stk. 5. 

 

Konklusion/VVM-pligt  Ja Nej Bemærkning 

Giver resultatet af screeningen 

anledning til at antage, at det anmeldte 

projekt vil kunne påvirke miljøet 

væsentligt, således at det er omfattet af 

krav om miljøvurdering og tilladelse 

(VVM-pligtigt)? 

 
☐ ☐ 

Hvis »Ja«: Skriv vurderingen. 

Hvis »Nej«: Skriv vurderingen, hvis særlige forhold eller afvejninger gør sig 

gældende. 

 

Dato: dd/mm-åååå Sagsbehandler:       
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