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Afgørelse om at jordvarmeanlægget ikke er VVM pligtigt 
 
Hvidovre Kommune har gennemgået jeres VVM-ansøgning af 30. januar 
2023. Projektet omfatter etablering af en 120 m dyb boring til et 
jordvarmeanlæg på Pagteroldvej 69, Hvidovre.  
 
Projektet er ansøgt i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven1. Projektet er 
omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt di ”Geotermiske boringer”. 
Bilag 2 oplister projekter, der ikke i sig selv udløser VVM-pligt, men som skal 
screenes med henblik på at træffe afgørelse om, hvorvidt projektet kan 
påvirke miljøet væsentligt og dermed er VVM-pligtigt 
 
Afgørelse  
Hvidovre Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at 
projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-
pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven. 
 
Afgørelsen om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, begrundes med, at projektet 
efter en vurdering af kriterierne i lovens bilag 6 ikke antages at kunne påvirke 
miljøet væsentligt, herunder medføre forurening, støjgener, eller påvirke 
landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier. 
 
Ansøger har beskrevet hvordan boringen foretages for at sikre sig mod 
forurening af jord og grundvand. Håndtering af affald i forbindelse med 
etableringen er også beskrevet. Da projektet gennemføres i en have, vil der 
ikke være risici for påvirkning af naturområder. Brug af brine og IPA-sprit er 
vurderet i tilladelse til boringen dateret 21. februar 2023. 
 
Offentliggørelse  
Hvidovre Kommunes screeningsafgørelse vil blive offentliggjort på 
kommunens hjemmeside, jf.§ 33 i lovbekendtgørelsen om miljøvurdering,  
 
Klagevejledning  
Klager over denne afgørelse, skal rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

 
1Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM) nr. 4 af 03/01/2023 
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Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald og 
landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har 
beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige 
brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som 
dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, 
jf. § 50 i lovbekendtgørelsen om miljøvurdering.  
 
Klagefristen er 4 uger efter afgørelsen er meddelt, klagen skal således 
indgives senest den 21. marts 2023. 
 
Der klages ved at fremsende klage via Klageportalen, som findes via 
www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Der logges på 
Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 
Hvidovre Kommune via Klageportalen. 
 
Der skal betales et gebyr til klagenævnet på 900,- kr. for borgere og 1.800, - 
kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  
Klageportalen sender automatisk klagen videre til Hvidovre Kommune. Hvis 
Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre 
til behandling i nævnet via Klageportalen. Klager får besked om 
videresendelse.  
Klagenævnet afviser klagen, hvis den sendes uden om Klageportalen, 
medmindre klageren forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen.  
 
Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der 
indsendes en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre 
Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt klageren kan 
fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.  
 
Eventuel domstolsprøvelse  
Hvis I vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse 
af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt 
offentligt bekendtgjort. Fristen er 21. august 2023. 
 
 
Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, kan jeg kontaktes på 
pqk@hvidovre.dk eller 51587875. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
   
Jens Erling Jensen Klindt   
Miljømedarbejder 


