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Tilladelse til HOFOR
Tillæg til udledningstilladelse til HOFOR – tilladelse til en udvidelse af perioden for
midlertidig udledning til Lille Vejleå med 3 år.
Baggrund
I forbindelse med renoveringen af Thorsbro Kildeplads ansøger HOFOR om at forlænge
den midlertidige tilladelse til udledning til Lille vejleå til 31. december 2022. Den oprindelige udledningstilladelse er givet i forbindelse med tilladelse til renoveringen af kildepladsen (se vedlagte tilladelse til renovering fra 18. september 2017, journalnr.: 13.02.01P19-1-16) og er gældende til d. 31. december 2019 jf. vilkår nr. 28.
I mail af 19. marts 2019 redegør HOFOR for, at udledningstilladelsen ønskes forlænget med
hensyn til at tilpasse kildepladsrenoveringen i forhold til renovering af Thorsbro Vandværk.
HOFOR oplyser, at udledningerne til Lille Vejleå koordineres, så at udledningerne bliver
forskudt i forhold til hinanden.
Forlængelsen har baggrund i at renoveringen af kildepladsen ved Thorsbro forventes
planlagt så idriftsættelsen falder sammen med idriftsættelsen af det nye vandværk. Det
forventes på nuværende tidspunkt at blive i 2022/2023. HOFOR vurderer det mest praktisk at vente med at idriftsætte Thorsbro hævert D, til det nye værk står færdigt, for at
indvindingen af vand stoppes i så kort tid som muligt, når alle ledningerne skal omkobles
til det nye værk. Forlængelsen af den midlertidige udledning vedrører matriklerne
matr. nr. 14d og 14da Torslundemagle By, Torslunde samt matr. nr. 1e, Benzonsdal
Hgd., Torslunde. En nærmere beskrivelse af renoveringen af hævert D på Thorsbro Kildeplads fremsendes, når det er detailprojekteret.
Afgørelse
Ishøj Kommune, Center for Park, Vej og Miljø har behandlet sagen, og der meddeles hermed tillæg til renoveringstilladelse af 18. september 2017, således at perioden for midlertidig udledning af oppumpet grundvand forlænges til 31. december 2022. Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår.
Tillægget meddeles i medfør af:
 Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 241 af 13. marts 2019 § 28
 Bekendtgørelse nr. 1469 af 12/12/2017om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kap 3. og 4
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Afgørelsen baseres på den hydrauliske og miljøtekniske vurdering i tilladelsen til renovering af Thorsbro Kildeplads, der fortsat er gældende.

Vilkår
HOFORs tilladelse til renovering af kildepladsen fra d. 18. september 2017 er fortsat
gældende. Vilkår vedrørende midlertidig udledning af vand fra borearbejder, vand fra
ren- og prøvepumpningerne af de nye boringer samt vand fra gravearbejder og til Lille
Vejleå fremgår af tilladelsens vilkår nr. 17 – 28. Vilkår nr. 17 -27 gælder uændret.
Vilkår nr. 28 i gældende tilladelse ændres til:
Denne tilladelse er gældende til d. 31.december 2022.
To nye vilkår tilføjes:
17a
Samtlige midlertidige udledninger i forbindelse med etablering (gravearbejde mv.) samt
idriftsættelse (prøvepumpning mv.) af hævert D på Thorsbro Kildeplads skal koordineres
med samtlige midlertidige udledninger i forbindelse med opførelse af nyt vandværk på
Thorsbro. Dette er ensbetydende med, at de midlertidige udledninger ikke må være sammenfaldende af hensyn til at undgå hydraulisk overbelastning af vandløbet Lille Vejleå.
Nr. 17b
Forud for behov om midlertidige udledninger bedes HOFOR oplyse Ishøj Kommune om
forventede mængder, hastigheder samt tidspunkter for udledninger.

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. kap. 11 i Miljøbeskyttelsesloven. Klageberettigede er afgørelsens adressat samt enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald, samt de i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100
nævnte klageberettigede organisationer m.v. i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag. Der klages via Klageportalen, som kan findes på forsiden af
www.naevneneshus.dk. Der kan også klages ved at logge på www.borger.dk eller
www.virk.dk, 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. Ved indsendelse af klage, skal der betales et gebyr på kr. 900 for privatpersoner eller kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Gebyret betales 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. Ønskes der fritagelse for,
at bruge Klageportalen, sendes en begrundet anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til Ishøj Kommune, som har truffet afgørelsen. Ishøj Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.
Klagefristen er fire uger fra den dag, denne afgørelse er offentligt bekendtgjort, dvs. senest d.
30. juli 2019. Ansøger vil blive underrettet, hvis der inden klagefristens udløb indgives klage
fra anden side.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene
indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt.
Afgørelsen er sendt til
HOFOR, hofor@hofor.dk
HOFOR, att. Inger Mølgaard Andersen, inma@hofor.dk
Kopi af afgørelsen er sendt til:
Ishøj Kommune Park-, Vej- og Miljøcenter, att. Lone Jacobsen, lon@ishoj.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Ishøj/Vallensbæk, dnvallensbaek-ishoej-sager@dn.dk
Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, hvs@sst.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
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Bilag
Tilladelse til renovering af Thorsbro Kildeplads med tilhørende bilag.

