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Ørsted A/S 

Avedøreværket 

Hammerholmen 50 

2650 Hvidovre 

 

Att.: Ulrik Jensen 

 

 

 

Virksomheder 

J.nr. 2019 - 1809 

Ref. MAJLI 

Den 30. november 2021 

Afgørelse om ingen godkendelsespligt for 16 undersøgelsesboringer på 

askedepotets østlige del. 

 

Miljøstyrelsen har den 21.11.2021 modtaget ansøgning om 16 undersøgelsesborin-

ger i askedepotets østlige del ved Avedøreværket. Depotet er ejet af Ørsted A/S. 

 

Afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven 

Miljøstyrelsen vurderer, at undersøgelsesboringerne, der er midlertidige ikke giver 

anledning til øget forurening eller til ændrede vilkår.  

 

Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig. 

 

Afgørelse efter Miljøvurderingsloven 

Virksomheden har ikke indsendt ansøgning efter miljøvurderingsloven. 

Miljøstyrelsen tager dette til efterretning. 

 

 

Oplysninger i sagen 
Der søges om tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, til at udføre 16 undersø-
gelsesboringer i askedepotets østlige del ved Avedøreværket. Boringerne udføres 
som en forundersøgelse til landføringen af kabler fra den planlagte vindmøllepark 
på Aflandshage.  
 
De endelige boringsplaceringer afsættes i forhold til eksisterende kabler i samar-
bejde med Ørsted. Boringerne afsluttes med Ø63 mm pejlerør og beskyttes i ter-
ræn med kørebanedæksler.   
  
Ørsted oplyser til bygherre HOFOR og GEO der udfører boringerne, at efter endt 
brug skal boringerne lukkes forskriftsmæssigt af kvalificeret virksomhed. Doku-
mentation for udført lukning bedes fremsendt til Avedøreværket att. QHSE, senest 
1. måned efter udførelse. Ligeledes skal offentlige registreringer om boringernes 
lukning opdateres.  
 
Miljøstyrelsen finder det vigtigt at dette efterleves, da forudsætningen for afgørel-
sen blandt andet er at boringerne er midlertidige. 
 

   
 
                                                             
1 Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1218 af 25. november 2019 
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Miljøstyrelsens vurdering 

Ansøgte projekt giver efter Miljøstyrelsens vurdering ikke anledning til forøget 

forurening. Boringerne har ikke en permanet karakter. Der bores ikke gennem 

underliggende membraner, da depotet er anlagt uden membraner og uden dræn.  

 

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræ-

ver tilladelse efter en anden lovgivning. 

 

Hvis projektet ændres skal dette meddeles til Miljøstyrelsen, som så skal vurdere 

om der kræves en § 33 godkendelse. 

 

 

Klagevejledning og offentliggørelse 

 

Meddelelsen om at projektet ikke skal screenes efter Miljøvurderingsloven annon-

ceres ikke og kan ikke påklages. 

 

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det 

ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.  

 

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 

på www.mst.dk. 

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, 

der følger af lovgivningen. 

 

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

 afgørelsens adressat 

 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

 kommunalbestyrelsen 

 Styrelsen for Patientsikkerhed 

 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har 

klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 

99 og 100. 

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 

miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket un-

derretning om afgørelsen  

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-

klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 

www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, med NEM-ID.  

 

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når 

den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Hvis du klager, skal du betale 

et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du 

kan betale med betalingskort i Klageportalen. 
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Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-

foedevareklagenaevnet/). 

 

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

mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 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. Miljøstyrelsen videresender 

herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse 

om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Klagen skal være modtaget senest den 28. december2021.  

 

 

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og 

Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestem-

mer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for 

Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen 

om miljøgodkendelse. 

 

Orientering om klage 

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage 

over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. 

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en 

klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevare-

klagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. 

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden. 

 

Søgsmål 

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det 

ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Majbrit Miara 

 

Miljøstyrelsen 

Virksomheder 

majli@mst.dk 

+45 22448479 

www.mst.dk 

 

Kopi til:  

Hvidovre Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

Friluftsrådet 

Styrelsen for Patientsikkerhed 

Region Hovedstaden 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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