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Afgørelse om, at fortsat drift af grundvandskæleanlægget i DR-

byen ikke er VVM-pligtig 
 

Københavns Kommune har den 14. marts 2013 modtaget anmeldelse 

efter VVM-bekendtgørelsen af Grundvandskøleanlæg tilhørende 

Danmarks Radio.  

 

Anlægget benytter grundvand til køleformål, fx rumkøling. Anlægget 

består af to boringsgrupper, en nordlig varm gruppe og en sydlig kold 

gruppe. Anlægget er planlagt drevet ved, at der om sommeren (som-

merdrift) indvindes vand fra boringer i den kolde (sydlige) kildeplads, 

som via en varmeveksler anvendes til køling af DR Byen, hvorefter 

det reinfiltreres i den varme (nordlige) kildeplads. Om vinteren vendes 

driften om (vinterdrift), men i stedet for at lede vandet ind over en 

varmeveksler, bliver det ledt til frikølere, som køler vandet ned og det 

reinfiltreres på den kolde (sydlige) kildeplads med henblik på at an-

vende det til køling den følgende sæson. Baseret på driftserfaringer 

ønsker DR at anlægget drives, så der kun i begrænset omfang anven-

des vinterdrift. 

 

Til anlægget er der knyttet hhv. 8 (nord) og 4 (syd) pumpe- og - infilt-

rationsboringer på de to kildepladser, samt 12 øvrige moniteringsbo-

ringer. Der må maksimalt oppumpes 150 m3/time ved den sydlige 

kildeplads og 200 m3/timeved den nordlige kildeplads. På årsbasis må 

der maksimalt oppumpes 500.000 m3 fra hver kildeplads pr. år. 

 

Afgørelse  

Københavns Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurde-

ret, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor 

ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens § 3, 

stk. 2 og § 11, stk. 5, pkt. 1 i VVM-bekendtgørelsen, bkg. nr. 1510 af 

15. december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på 

miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.   

 

Screeningen fremgår af vedlagte bilag.  

 

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om 

at projektet ikke skal gennem en VVM-proces.  

 

Anlægget er omfattet af bilag 2pkt. 2c: Dybdebolringer. 
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Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har 

beskrevet for Købehavns Kommune og på baggrund af de miljømæs-

sige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. 

 

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte æn-

dring jf. bekendtgørelsens § 2 med henblik på at få afgjort om ændrin-

gen udløser VVM-pligt. 

 

Hvis der går længere tid, inden I udnytter en meddelt afgørelse, bør I 

foretage fornyet anmeldelse for at sikre, at grundlaget for afgørelsen 

fortsat er til stede. 

 

Offentliggørelse 

Afgørelsen offentliggøres den 24. maj 2012 på www.blivhoert.dk 

 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt 

angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald 

samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hoved-

formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsent-

lige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 

og 59. 

 

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage 

skal sendes til Center for Miljø Njalsgade 13-15, Postboks 259, 1502 

København V, eller som e-post til miljoe@tmf.kk.dk. Det er en betin-

gelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der 

indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen 

sende en opkrævning til klageren på gebyret. Natur- og Miljøklage-

nævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modta-

get. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist med-

hold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- 

og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene 

inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lone Reiff 

 

Bilag: Screeningsskema 

 

 

 


