GENTOFTE KOMMUNE
Natur og Miljø

Det Danske Travselskab
Traverbanevej 10
2920 Charlottenlund

8. december 2016
Sagsnr. GEO-2016-00493

Att. Jørgen Skovlund
Afgørelse om at forlængelse af indvindingstilladelse til Charlottenlund Travbane ikke er
VVM-pligtig.
Gentofte Kommune har fra Det Danske Travselskab modtaget ansøgning om forlængelse af
indvindingstilladelse til Charlottenlund Travbanes boring (DGU nr. 201.3663) i mail af 6. juli
2016, VVM-anmeldelsesskema i mail af 14. september 2016.
Der ansøges om en samlet indvindingsmængde på 10.000 m³ grundvand pr. år.
Indvindingsboringen er beliggende i Gentofte Kommune.
På baggrund af det fremsendte materiale har Gentofte Kommune fortaget en VVM-screening.
Herunder har Gentofte Kommune bl.a.vurderet, at fortsat indvinding fra Det danske
Travselskabs boring ikke vil kunne påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Der skal derfor
ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område.
Gentofte Kommune har samlet vurderet, at de miljømæssige konsekvenser ved at fortsætte den
nuværende vandindvinding på Charlottenlund Travbane ikke vil medføre væsentlige
påvirkninger af miljøet.
Gentofte Kommune har på denne baggrund afgjort, at ansøgningen fra Det Danske Travselskab
om forlængelse af indvindingstilladelse ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af
projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse). Afgørelsen er truffet efter § 3, stk. 1 i
VVM-bekendtgørelsen, bkg. nr. 957 af 27. juni 2016 om visse offentlige og private anlægs
virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
Gentofte Kommune har samtidig med denne afgørelse meddelt vandindvindingstilladelse til Det
Danske Travselskab.
Offentliggørelse
Gentofte Kommune, Natur og Miljøs afgørelse om ikke VVM-pligt bliver offentliggjort på
Gentofte Kommunes hjemmeside, www.gentofte.dk, under ”Nyheder” den 8. december 2016.
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Klage og søgsmål
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 hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige
brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. planlovens §§ 58 og 59.
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse, dvs. senest den 5. januar 2016.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller
www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til
den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler
gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt
afvise en klage, der kommer 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. Myndigheden
videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om,
hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler
og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Afgørelsen kan indbringes for domstolene, jf. § 62 i planloven. Eventuelt søgsmål til prøvelse af
afgørelsen skal være anlagt senest 6 måneder efter afgørelsens offentlige bekendtgørelse, dvs.
senest den 8. maj 2017. Hvis afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, vil fristen
for at anlægge sag dog være 6 måneder efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen

Liselotte Ludvigsen
Afdelingsleder, Natur og Miljø

Winnie Remtoft
Fagkoordinator

Kopi til:
Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dn@dn.dk, dngentofte-sager@dn.dk og
gentofte@dn.dk, CVR 60804214
Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk, CVR 37099015
Embedslægeinstitutionen Øst, e-mail: seost@sst.dk, CVR 12070918
Forbrugerrådet Tænk, fbr@fbr.dk, CVR 63870528
Nordvand A/S, e-mail, nordvand@nordvand.dk, CVR 31884993
Region Hovedstaden, e-mail: miljoe@regionh.dk, CVR 29190623
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, e-mail: svana@svana.dk CVR 37606030
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