
Bilag 1, Høringsnotat 

Energistyrelsen og Hvidovre kommune gennemførte i perioden 29. november 2021 - 20. februar 2022 en offentlig høring af 

miljøkonsekvensrapporten for Aflandshage vindmøllepark. Energistyrelsen er myndighed på den del af projektet, der foregår på havet, mens 

Hvidovre Kommune er myndighed for projektets landdel. 

Bygherre (HOFOR Vind A/S) har i høringsperioden afholdt informationsmøde for offentligheden om projektet og miljøkonsekvensrapporten. På 

mødet var bygherre og dennes rådgiver, Niras tilstede, ligesom der var deltagelse fra Energistyrelsen og Hvidovre kommune. 

Formålet med høringen var at give borgere, organisationer, myndigheder og andre der kan blive berørte af projektet mulighed for at komme 

med bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten. 

Der er i høringsperioden indkommet 73 høringssvar, hvoraf 57 er fra privatpersoner og foreninger, og 16 er fra myndigheder og organisationer. 

Ud af de 73 svar er der kommet 1 høringssvar til projektets landdel. 

Nærværende høringsnotat forholder sig til den miljømæssige bemærkning der er indkommet skriftligt i høringsperioden og som forholder sig til 

projektets landdel. Hvidovre kommunes svar hertil er anført i kursiv.  

  



Vurdering af høringssvar 
 

Vurdering af indkomne bemærkninger og forslag 

  

(A) Vandkvalitet, miljøfremmede stoffer og forurening 

  

  

Resumé Bygherres bemærkninger Myndighedens bemærkninger Konsekvens 

Miljøstyrelsen bemærker at der 

beskrives anvendelse af boremudder 

ved styret underboring, som kan 

indeholde miljøfarlige forurenende 

stoffer. Miljøstyrelsen henviser til en 

tidligere undersøgelse/rapport, som er 

foretaget af DHI på foranledning af 

Energinet, som gennemgår en række 

boremudderprodukter og disses indhold 

af miljøfarlige forurenende stoffer. 

Miljøstyrelsen henviser til at denne 

rapport eller tilsvarende oplysninger om 

boremudder bør inddrages i konkrete 

vurderinger af projektets anvendelse af 

boremudder i kombination med 

risikovurderingen for udslip/blow out til 

vandmiljøet. 

I forbindelse med styret underboring vil HOFOR 

ansøge om tilladelse til brug af 

indholdsstoffer/additiver efter miljøbeskyttelseslovens 

§ 19. Som en del af denne ansøgning vil HOFOR 

medsende fyldestgørende dokumentation for de 

anførte tilsætningsstoffer/additiver. Endvidere 

udarbejdes der en beredskabsplan indeholdende 

beskrivelse af arbejdet samt risikovurdering og 

håndtering af udslip/blow out til jord- og vandmiljøet 

Hvidovre Kommune vil som en del af udarbejdelsen af 

§ 19 tilladelse kigge på sidste nye viden, der foreligger 

om boremudderprodukter, herunder vil nævnte 

undersøgelse/rapport blive inddraget 
  

 Ingen 

 


