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Hasbo AS 
Holmetoften 5 
2970 Hørsholm 
Att.: Peter Hasbo 
 
 
 
Tilladelse til etablering af A
grundvand og reinfiltration for byggeprojekt ved Langeliniesk
len, Holsteinsgade 41, 2100, København Ø
bys Klædebo Kvarter. 

 
 
 
 
Efter ansøgning fra Hasbo AS, på vegne af 
meddeler Center for Miljø tilladelse til udf
lertidig bortledning af op til 3
af det oppumpede vand i forbindelse med etablering af en ny
gravet gymnastiksal på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41
benhavn Ø, matr. nr. 1391, 
 
Baggrund  
 
Der skal etableres en ny og nedgravet gymnastiksal på Langeliniesk
len på Østerbro i København (se kortbilag).
 
Bygningen skal udføres i en tør byggegrube, hvilket forudsætter eta
lering af en grundvandssænkning i det primære grundvandsmagasin 
foruden en simpel tørholdelse. Trykniveauet skal sænkes til ca. 0,5 
meter under udgravningsbund, hvilket svarer til 
-0,75. 
 
Til afledning af det oppumpede grundvand og f
vandssænkningens udbredelse 
generelt udføres der reinfiltration af grundvand.
 
Terræn er beliggende i ca. kote +
 
Grundvandspejlet i det primære magasin er målt til 
og kote +2,5.  
 
Overside af kalk (København Kalk) træffes 
under terræn, svarende til kote 
 
Se afsnittet ”PROJEKTET” for flere oplysninger.
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Tilladelse til etablering af A-boringer, midlertidig bortledning af 
einfiltration for byggeprojekt ved Langeliniesko-

len, Holsteinsgade 41, 2100, København Ø, matr. nr. 1391 Uden-

AS, på vegne af Københavns Ejendomme 
meddeler Center for Miljø tilladelse til udførelse af A-boringer, mid-

op til 350.000 m3 grundvand samt reinfiltration 
af det oppumpede vand i forbindelse med etablering af en ny og ned-

Langelinieskolen, Holsteinsgade 41, 2100 Kø-
, Udenbys Klædebo Kvarter, København. 

og nedgravet gymnastiksal på Langeliniesko-
København (se kortbilag). 

i en tør byggegrube, hvilket forudsætter etab-
lering af en grundvandssænkning i det primære grundvandsmagasin 
foruden en simpel tørholdelse. Trykniveauet skal sænkes til ca. 0,5 
meter under udgravningsbund, hvilket svarer til en afsænkning til kote 

Til afledning af det oppumpede grundvand og for at minimere grund-
sænkningens udbredelse samt at beskytte grundvandsressourcen 

reinfiltration af grundvand. 

Terræn er beliggende i ca. kote +4,75. 

Grundvandspejlet i det primære magasin er målt til mellem kote +2,0 

Overside af kalk (København Kalk) træffes mellem 15 og 16 meter 
under terræn, svarende til kote -10 á -11. 

Se afsnittet ”PROJEKTET” for flere oplysninger. 
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Tilladelse 
 
Center for Miljø meddeler hermed tilladelse til udførelse af 22 stk. A-
boringer samt bortledning af op til 350.000 m3 grundvand i en periode 
på 180 dage, der starter hurtigst muligt.  
 
Tilladelsen meddeles i medfør af vandforsyningsloven (LBK Nr. 635 
af 07.06.2010) § 26, jf. øvrige bestemmelser i kap. 4 og jf. boringsbe-
kendtgørelsens § 5 (BEK Nr. 1000 af 26/07/2007).  
 
Tilladelsen må ikke tages i brug, før klagefristen er udløbet og eventu-
elle høringssvar er behandlet. 
 
Tilladelsen annonceres på Københavns Kommunes høringsportal 
”Bliv Hørt” - http://www.blivhoert.kk.dk/ - fra den 4. juli 2012 og 
med en klagefrist til den 1. august 2012. 
 
Ydermere meddeles tilladelse til udførelse af reinfiltration af 100 % af 
de oppumpede mængder i medfør af miljøbeskyttelsesloven, (LBK nr. 
879 af 09/07/2010) § 19 og boringsbekendtgørelsen (BEK nr. 1000 af 
26/07/2007).  
 
Tilladelsen kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de 
forudsætninger, der lå til grund for afgørelsen, viser sig urigtige eller 
ændres væsentligt, jf. Vandforsyningslovens § 26, stk. 3. 
 
Tilladelsen bortfalder 3 år fra klagefristens udløb, hvis tilladelsen ikke 
er taget i brug. 
 
 
Klage 
 
Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, 
der har individuel, væsentlig interesse i sagen. Klage sendes til Center 
for Miljø, Njalsgade 13, 1502 København V, som videresender klagen 
sammen med det materiale, som er indgået i sagens bedømmelse. Evt. 
klage har opsættende virkning. 
 
Ansvar 
 
I henhold til Vandforsyningslovens § 28 er bygherren erstatningsplig-
tig for skade, der voldes i bestående forhold ved forandring af grund-
vandsstanden. I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af 
taksationsmyndighederne. 
 
Center for Miljø påtager sig med denne tilladelse intet ansvar for ska-
der på rør, kabler m.m. ved placering af boringerne. 
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Ansøgning 
 
Hasbo AS har på vegne af Københavns Ejendomme med skrivelse af 
22. maj 2012 ansøgt om tilladelse til udførelse af følgende A-boringer: 
 

• 6 stk. pumpeboringer (F1-F6)  
• 7 stk. pejleboringer (P1-P7)  
• 9 stk. reinfiltrationsboringer (R1-R9) 

 
Boringernes placering fremgår af vedlagte kortbilag.  
 
Der er søgt om tilladelse til bortledning af op til 120 m3/t i 180 dage 
svarende til op til 350.000 m3 grundvand  og reinfiltration af 100% 
(svarende til 350.000 m3) i samme periode.  
 
 
Følgende materiale har indgået i sagen: 
 

• Ansøgning fra Hasbo AS: Ansøgning om tilladelse til etable-
ring af midlertidig grundvandssænkning samt til reinjektion af 
det oppumpede grund, dateret 22. maj 2012. Ansøgningen in-
deholder en kort projektbeskrivelse med tilhørende bilag inkl. 
ansøgning om udførelse af A-boringer 

• Svar fra Center for Miljø, Københavns kommune dateret 8. ju-
ni 2012 med krav om flere oplysninger 

• Svar fra Hasbo AS ved Peter Hasbo dateret 2. juli 2012 
 
 
TILLADELSE TIL BORTLEDNING 
 
Der stilles følgende vilkår til tilladelsen: 
 
Generelt: 
 

1. Der må ikke ske uacceptabel spredning af eventuel forurening, 
og der må ikke forekomme mobilisering af eventuel grund-
vandsforurening, der kan medføre risiko for indeklima-
problemer for den kommende bygning eller naboejendomme. 

 
2. Påvirkning af grundvandsressourcens grundvandskemiske og 

hydrogeologiske forhold skal søges minimeret.  
 
 
 
A-boringer 
 

3. Alle boringer (se placering på bilag) skal udføres og sløjfes i 
overensstemmelse med bestemmelserne i boringsbekendt-
gørelsen.  
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4. Når boringerne ikke længere skal anvendes i forbindelse med 

projektet, skal de sløjfes inden for 3 måneder efter, at brugen 
er ophørt med mindre, der træffes aftale med Center for Miljø 
om andet. Sløjfning skal anmeldes til GEUS med kopi af sløjf-
ningsskemaer til Center for Miljø. 

 
5. Alle de udførte boringer og prøvepumpninger skal indberettes 

til GEUS, jf. boringsbekendtgørelsens bilag 2. 
 

6. Findes der forurening i forbindelse med borearbejdet, skal 
Center for Miljø underrettes. Bortskaffelse af overskydende 
forurenet materiale skal ske efter Center for Miljøs anvisning. 

 
Bortledning: 
 

7. Den generelle afsænkningsdybde inden for byggegruben må 
ikke være dybere end kote -0,75.  

 
8. Der må maksimalt bortledes 350.000 m3 vand indenfor tilla-

delsens gyldighedsperiode.  
 

9. Hvis der undervejs i projektet, men før at byggeriet er på-
begyndt, vurderes, at der er behov for en forøgelse af de bort-
ledte mængder på grund af uforudsete hændelser, skal der fo-
revises relevant dokumentation for påvirkningen af grund-
vandforholdene med de nye oppumpningsmængder. Såfremt 
der dokumenteres, at der ikke sker en forøget påvirkning af 
miljøet på grund af den forøgede bortledning, kan de nye bort-
ledningsmængder tillades som et tillæg til den eksisterende til-
ladelse uden en ny høringsrunde. 

 
10. Afledt vand fra simpel tørholdelse af byggegruben (regn- og 

overfladevand, indstrømmende sekundært grundvand) skal af-
ledes til kloak efter at have været ledt gennem en sedimentati-
onscontainer. 

 
  
Sænkningsstandsende foranstaltninger 
 

11. Der er ansøgt om reinfiltration via infiltrationsboringer. Se vil-
kår under afsnittet ”Tilladelse til reinfiltration” 
 

12. Infiltrationsanlægget skal, inden bortledning påbegyndes, være 
udbygget i tilstrækkelig grad til at styringskrav kan overhol-
des. Infiltrationsledningen skal være fuldt udbygget, inden 
bortledning påbegyndes. 
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Overvågning 
 

13. Grundvandsstand og grundvandskvalitet skal overvåges løben-
de på en sådan måde, at det umiddelbart kan konstateres, om 
der sker/er sket mobilisering af forurening i nærområderne. 
Analyseparametrene skal som minimum omfatte BTEXN, 
PAH’er, relevante tungmetaller og klorerede opløsningsmidler 
(inkl. nedbrydningsprodukter) samt de analyseparametre, der 
er relevante for udledning til kloak henh. havneudløb. 
 

14. Der udtages 1 vandprøve i én pumpeboring og i udvalgte mo-
niteringsboringerne, inden pumpningen påbegyndes. . Efter 
pumpestart udtages 1 blandingsvandprøve fra hver af pumpe-
manifoldene pr. uge i de første 8 uger. Ansøgeren skal frem-
sende forslag til moniteringsprogram som skriftligt skal god-
kendes af CMI. Det skal være særlig opmærksomhed på det 
nordlige V2-kortlagte område, der er placeret på samme matri-
kel. 

 
15. Inden bortledning iværksættes, skal alle moniteringsboringer 

være etableret, og der skal være gennemført mindst én pejle-
runde i samtlige boringer. Hvor det er hensigtsmæssigt instal-
leres elektroniske loggere, der kan overvåge grundvandsstan-
den. Hvor dette ikke kan lade sig gøre, skal der de to første 
uger efter start af oppumpningen foretages daglige manuelle 
pejlinger. Afhængig af udviklingen i grundvandssænkningen 
kan pejlefrekvensen herefter reduceres til mindst 2 gange 
ugentligt. Manuelle pejledata skal sammenholdes med de au-
tomatiske loggerdata for konsistens. Der pejles, indtil effekten 
af bortledningen er ophørt. Center for Miljø afgør, hvornår ef-
fekten af grundvandssænkningen kan anses for ophørt. 

 
16. For at kontrollere den oppumpede vandmængde monteres 

vandure på alle pumpeboringer. Disse aflæses mindst 1 gang 
om ugen. 

 
17. Viser der sig en begyndende tilstedeværelse af miljøfremmede 

stoffer eller en stigning i koncentrationen af allerede konstate-
rede stoffer i blandingsvandet, skal kilden søges opsporet. 
Samtidig skal analyseparametre og analysefrekvens revurde-
res. Forslag fremsendes til Center for Miljø. CMI skal godken-
de forslaget skriftligt. 

 
18. Center for Miljø kan til enhver tid stille krav om supplerende 

overvågning herunder supplerende overvågningsboringer. 
 
 
Beredskabsplan  
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19. Der skal foretages installationer - herunder mulighed for op-
stilling relevante rensefaciliteter således, at afhjælpende tekni-
ske ændringer, ved driftsforstyrrelser og konstatering af miljø-
fremmede stoffer samt uacceptable grundvandssænkninger 
m.v., kan foretages umiddelbart og inden 2 dage. Der skal lige-
ledes foreligge en beskrivelse af hvordan eventuelt forurenet 
vand håndteres. Inden bortledning påbegyndes, fremsendes en 
beredskabsplan med beskrivelse af disse installationer til Cen-
ter for Miljø. Det skal fremgå hvor lang tid det vil tage iværk-
sætte de forskellige beredskabsforanstaltninger. Center for 
Miljø skal godkende beredskabsplanen. 

 
 
TILLADELSE TIL REINFILTRATION  
 
Vilkår for Reinfiltration 
 

20. Der må infiltreres oppumpet rent grundvand fra pumpeborin-
gerne og oppumpet grundvand, der har gennemgået rensning 
således, at den reinfiltrerede vandmængde modsvarer 100 % af 
den bortledte vandmængde. Hvis Center for Miljø vurderer, at 
indholdet af et givet stof er uacceptabel, skal der iværksættes 
rensning. Hvis dette ikke er muligt, skal der iværksættes rein-
filtration med ledningsvand. 

 
21.  Hvis det skulle blive nødvendigt at tilsætte flokkuleringsmid-

ler for at drive infiltrationsanlægget, skal det anvendte middel 
godkendes af Center for Miljø inden ibrugtagning. 

 
22. Reinfiltrationen skal foregå via de til formålet etablerede rein-

filtrationsboringer, hvis placering fremgår af vedlagte kortbi-
lag. Reinfiltrationsboringerne skal forsynes med vandure for at 
kontrollere den reinfiltrerede vandmængde. Vandurene skal af-
læses mindst 1 gang ugentligt. 

  
23. Der udtages vandprøver fra moniteringsboringerne. Der udta-

ges 1 vandprøve i én pumpeboring inden pumpning påbegyn-
des. Herefter udtages 1 vandprøve pr. uge de første 8 uger fra 
hvert kredsløb. Afhængig af analyseresultaterne og forure-
ningskilderne i området, besluttes videre analysefrekvens.  

 
24. Analyseparametrene skal som minimum omfatte BTEX, 

PAH’er, metaller og klorerede opløsningsmidler inkl. ned-
brydningsprodukter (men kommer i øvrigt an på en løbende 
myndighedsvurdering af relevante parametre). 

 
25. Reinfiltrationen må ikke påvirke omgivelserne i uacceptabel 

grad. 
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Styringsniveau 
 

26. Der skal styres efter at opretholde et forholdsvist uændret 
vandtryk i de omkringliggende grundvandsforekomster frareg-
net de naturlige variationer. Der skal, inden anlægget startes, 
gennemføres en synkronpejlerunde. Den maksimale vand-
spejlsændring i det primære grundvandsmagasin i en afstand af 
200 meter fra pumpeboringerne må makimalt være ±0,25 me-
ter i forhold til den forudgående synkronpejlerunde. 

 
 
Overvågning 
 

27. Grundvandsstand og grundvandskvalitet for det infiltrerede 
grundvand skal overvåges kontinuert indenfor de enkelte luk-
kede kredsløb på en sådan måde, at det umiddelbart kan kon-
stateres om der sker/er sket mobilisering af forurening i nær-
områderne (se vilkår under afsnittet ”Tilladelse til bortle-
ding”). 

 
28. Inden reinfiltration iværksættes, skal moniteringsboringerne 

være etableret, og der skal være gennemført mindst én pejle-
runde i samtlige boringer. Der pejles, indtil effekten af bort-
ledningen er ophørt. Center for Miljø afgør, hvornår effekten 
af grundvandssænkningen kan anses for ophørt. 

 
29. Der pejles dagligt i to uger efter bortledning er påbegyndt og 

derefter mindst to gange om ugen i de angivne moniteringsbo-
ringer. 

 
30. Der udtages 1 vandprøve i én pumpeboring og i udvalgte mo-

niteringsboringer inden pumpning påbegyndes. Efter pumpe-
start udtages 1 blandingsvandprøve fra hvert af de lukkede 
pumpekredsløb pr. dag i de første 2 uger. Viser der sig en be-
gyndende tilstedeværelse af miljøfremmede stoffer eller en 
stigning i koncentrationen af konstaterede stoffer i blandings-
vandet, skal vandet gennemgå relevant rensning inden rein-
filtration.  

 
31. Analyseparametrene skal som minimum omfatte BTEX, 

PAH’er, mineralolie, metaller og klorerede opløsningsmidler 
(inkl. nedbrydningsprodukter) samt de analyseparametre der er 
relevante for udledning til kloak henh. havneudløb (men 
kommer i øvrigt an på en løbende myndighedsvurdering af re-
levante parametre). 

 
Rapportering 
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32. Der skal indsendes en fyldestgørende rapport til Center for 
Miljø en måned efter start af bortledning, 3 måneder efter start 
af bortledning og herefter hver 3. måned indtil grundvands-
sænkningens afslutning. Efter bortledningens ophør afleveres 
en slutrapport. Rapporterne skal indeholde en beskrivelse af al-
le moniterede forhold fra både bortledningen og reinfiltratio-
nen samt analyseresultater og eventuelle tiltag. Analysepara-
metre skal revurderes i hver rapportering og der skal eventuelt 
stilles forslag om ændringer i disse. Alle indsamlede data be-
skrives og tolkes i forhold til stillede vilkår og til risikovurde-
ringen i forhold til mobilisering af forurening.  

 
 
PROJEKTET 
 
Der skal etableres en tilbygning til Langelinieskolen på Holsteinsga-
de/Livjægergade i København på matr. nr. 1391, Udenbys Klædebo, 
København (se kortbilag). Byggeriet omfatter en nedrivning af en ek-
sisterende bygning med en efterfølgende opførelse af en bygning in-
deholdende en gymnastiksal med gulv ca. 3,5 meter under terræn. 
 
Tørholdelsen af byggegruben sker ved nedsætning af indfatningsvæg-
ge og simpel tørholdelse samt oppumpning via 6 pumpeboringer. Det 
er planlagt en sænkning i det primære grundvandsspejl fra kote +2,0 à 
+2,5 til kote -0,75. Det skal maksimalt pumpes 350.000 m3 over ca. 
180 dage.  
 
Det afledte vand fra den simple tørholdelse vil blive ledt gennem en 
sedimentationscontainer og videre til afløbssystemet. 
 
For at minimere grundvandssænkningens udbredelse sker der sidelø-
bende en 100 % reinfiltration af det oppumpede grundvand ved hjælp 
af 9 infiltrationsboringer. Det oppumpede grundvand anses for at være 
rent og velegnet til reinfiltration. Vandet vil inden reinfiltration vil 
passere 2 stk. sedimentationscontainere og 1 stk. sandfiltercontainer. 
Der monteres overløb til kloak fra containerne. 
 
Der vil blive placeret pejleboringer indenfor byggegruben og udenfor i 
gader og stræder. 
 
Som udgangspunkt udføres alle boringerne fra terræn. Pumpeborin-
gerne føres ned til kote -10, pejleboringerne føres ned til kote -5 og 
reinfiltrationsboringerne føres ned til kote -18. 
 
Der er beregnet at influensradius for grundvandssænkningen er 200 
meter med reinfiltration. 
 
Der er udført en vurdering af påvirkning af naboejendommene fra den 
midlertidige grundvandssækning (Notat af d. 24. april 2012 ” Køben-
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havn Ø, Langelinieskolen. Vurdering af påvirkning på naboejendom-
mene fra midlertidig grundvandssænkning” udarbejdet af Geo Kom-
pagniet). Undersøgelsen konkluderer, at der ikke vil ske en påvirkning 
af naboejendommene inden for influensradiusen på 200 meter fra 
byggegruben. 
 
Spunsen udføres som en såkaldt københavnerspuns med stålprofiler 
og plader, der ikke vil være vandtæt. Spunsen vil således ikke være 
sænkningsstandsende.  
 
Terræn er beliggende i ca. kote +4,5. 
 
Geologi og hydrogeologi 
 
Undersøgelser har under belægninger af asfalt vist en geologiske lag-
følge bestående af fyldjord til 1,3 à 1,8 meter under terræn, svarende 
til kote +3,0 à +3,5. Herefter følger intakte aflejringer af moræneler, 
dog med en undtagelse i én boring hvor der er truffet 0,3 meter gytje. 
Moræneleren er af stærkt varierende tykkelse med underkoter mellem 
+1,5 og -2,3. Under moræneleren træffes smeltevandssand, der mod 
dybden skifter karakter til såvel groft grus som deciderede sten med 
indhold af flint og kalk. Dybeste boring er ført ned til 14,2 m u.t. uden 
af kalken på truffet. Denne forventes omkring 15 til 16 m u.t. 
 
Potentialet i det primære grundvandsmagasin findes omkring kote 
+2,0 og +2,5. Ansøger oplyser, at transmissiviteten i kalken ligger i 
intervallet 1,0 til 2,5 x 10-3 m2/s, og i sand- og grusaflejringer er 
transmissiviteten oplyst til 4,2 x 10-3 m2/s. Grundvandstrømningen er 
mod øst (Øresund). 
 
Grundvandskemi og -forurening 
 
Der er analyseret én vandprøve fra boring LS3 svarende til en bo-
ringskontrol, kulbrinter inkl. BTEXN og klorerede opløsningsmidler 
inkl. nedbrydningsprodukter. I vandprøven er der ikke påvist indhold 
af de analyserede miljøfremmede stoffer. Der er påvist forhøjede vær-
dier af jern, mangan, kalium, calcium og klorid i forhold til drikke-
vandskriteriet.  
 
 
 
 
 
 
Forureninger indenfor sænkningstragten 
 
Der findes 4 kortlagte grunde indenfor influensradiusen på 200 meter, 
der kortlagt på vidensniveau 2, hvoraf den ene er placeret på samme 
matrikel, hvor der skal sænkes: 
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• Holsteinsgade 41/Livjægergade 38, matr. nr. 1391 UKK (101-

02594) 
o Tungmetaller, PAH’er og kulbrinter (jord) 

 
• Rosenvængets Allé 6, matr. 660 UKK (101-01038) 

o Tungmetaller og PAH’er (jord) 
 

• Livjægergade 47/Rosenvængets Allé 48, ingen matrikelnr, 
(101-01791) 

o Tungmetaller og PAH’er (jord) 
 

• Classensgade 49, matr. nr. 1348 UKK (101-3431) 
o Klorede opløsningsmidler (PCE) og kulbrinter (pore-

luft og sekundært grundvand) 
 
Københavns Kommune har følgende oplysninger om V2-
kortlægningen på matr. nr. 1391 UKK, der er beliggende på samme 
matrikel som byggegruben: 
 
13-02-2006 
Undersøgt af GEO i 2002. 4 prøvetagningssteder. Det gennemsnitlige 
forureningsniveau for bly (96,0 mg/kg), benz(a)pyren (2,15 mg/kg) og 
PAH (12,58 mg/kg) ligger i rådgivningsintervallet. Det gennemsnitli-
ge forureningsniveau for kulbrinter (155,3 mg/kg) ligger over jord-
kvalitetskriteriet.  Enkeltværdier for benz(a)pyren (5,29 mg/kg) ligger 
over afskæringskriteriet. Enkeltværdier for dibenz(a,h)anthracen (0,59 
mg/kg) ligger i rådgivningsintervallet. Der er udført afværge. En del 
af ejendommen kortlægges på V2 i 2006 som følge af kulbrinteniveau-
et. (Vurderet i hht. nye jordkvalitetskriterier febv. 2006). Der er tilkørt 
jord til i to små områder, men det har ikke kunnet oplyses hvorfra. 
 
10-08-2006: 
Arealet rummer i dag børneinstitution/ legeplads. 
Ved undersøgelser udført af GEO i 2002 er konstateret følgende foru-
reningsstoffer i jorde: bly, benz(a)pyren, PAH og kulbrinter (alle over 
jordkvalitetskriteriet). 
Arealet er beliggende i indsatsområde, som er defineret som områder 
med grundvandsinteresser og/eller boliger, børneinstitutioner eller 
offentlige legepladser. 
På arealet er der i 2003 udført følgende afværgeforanstaltninger: 
Bortgravning og udskiftning af forurenet jord. Der er efterladt rest-
forurening. 
 
Den kortlagte del udgør kun den nordlige del af matriklen, som det ses 
på nedenstående figur. 
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Figur 1 V2-kortlagt areal på matriklen 
 
 
 
Vurderinger og konklusion 
 
Center for Miljø vurderer, at grundvandshåndteringen, med udgangs-
punkt i den krævede overvågning, kan gennemføres uden uacceptable 
risici for omgivelser og miljø.  
 
Det er anslået, at grundvandssænkningen vil have en udbredelse på ca. 
200 meter, når der reinfiltreres. Uden reinfiltration af oppumpet 
grundvand er den maksimale udbredelse af sænkningstragten anslået 
til ca. 500 meter. I begge situationer vil sænkningstragten ikke brede 
sig ind under den indre by, hvor der ifølge Københavns Kommunes 
Grundvandsplan 2005 er krav om, at det skal ske sænkningsstandsen-
de foranstaltninger for bl.a. at undgå skader på sætningsfølsomme 
bygninger. 
 
Analyseresultater af en vandprøve har vist at det oppumpede grund-
vand ikke indeholder miljøfremmede stoffer og at andre forhøjede 
værdier kan behandles med en simpel vandbehandling med iltning og 
mekanisk filtrering. 
 
Det kortlagte V2-areal på den nordlige del af matriklen vurderes ikke, 
at vil blive påvirket af grundvandssænkningen. 
 
Det forventes ikke, at der sker negativ påvirkning af søer og vandløb i 
området på baggrund af grundvandssænkningen og reinfiltrationen. 
 
Det er Center for Miljøs vurdering, at de i ansøgningen beskrevne 
tiltag, sammenholdt med ovenstående vilkår, er tilstrækkelig til at på-
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vise og imødegå eventuel uacceptabel påvirkning af omgivelser og 
miljø. 
 
Henvendelser i sagen bedes rettet til Morten Ejsing Jørgensen. Ved 
skriftlig henvendelse bedes ovenstående sagsnummer anført. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Morten Ejsing Jørgensen  Klaus Fynbo Hansen 
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