
.1 

Værløse Golfbane. Myndighedsbehandlingshistorik. 

3 forskellige sager: 
Vandindvindingstilladelse fra Københavns Amt 

Frigivelse af losseplads til golfbanebrug. Københavns Amt 
Lokalplan i Værløse kommune 

1994.02.27 
1994.03.25 

1994.04.12 

1994.05.25 

1994.06.13 

1994.06.15 

1994.07.26 

1994.08.04 

1994.08.31 

1994.08.31 
1994.09.01 

1994.09.06 

1994.09.13 

1994.09.21 

1994.09.22 
1994.10.10 

1994.10.18 

1994.10.24 

Ansøgning til Amt om indvinding af 15000 m3 vand fra grusgravsøen. 
Svar fra Amt om start af sagsbehandling 
Værløse kommunes brev til Amt om frigivelse af lossepladsareal til golfbane
brug. 
Møde i Amt med deltagelse af Værløse kommune. Meddelelse om max 7000 
m3 ifølge regionsplanlægningen. Ingen mulighed for vand fra søen, men mu
ligvis fra en af Amtets boringer KV3. Tidligst afgørelse i august. 
Brev til Amt med fastholdelse af ansøgning om vandindvinding af minimum 
7000 m3 vand fra grusgravsøen. Prøvepumpning fra KV3 har vist sig ikke at 
give vand nok. 
Brev fra Amt om at ansøgning er modtaget. Afgørelse kan forventes indenfor 
3 måneder. 
Brev fra Amt om at sagen skal i Udvalg for Teknik og Miljø. Anmodning om 
klubbens bemærkninger til et eventuelt afslag på ansøgningen. 
Brev til Amt med anmodning om at give midlertidig tilladelse til 3500 m3 til 
de første 9 huller så Værløse kommune kan færdigbehandle lokalplan og ba
nen påbegyndes. 
Fax fra Amt med udvalgsbemærkninger. Sagen blev sendt retur til amtets for
valtnings supplerende overvejelser. 
Værløse kommune vedtager lokalplan om golfbanen. 
Møde mellem Amt, Værløse kommune og klubben om frigivelse af affalds
depot til golfbane. Krav om risikovurdering for udsivning af lossepladsgas. 
Licitation på anlægsarbejder for golfbanen. K.Flemming Jacobsen lavestby
dende. 
Brev fra Amt om nye overvejelser og anmodning om løsningsforslag fra klub
ben. Krav om størst mulig indvinding af drænvand, dernæst boringer og må
ske søen. 
V ær løse kommune fremsender brev med lille risikovurderingsnotat og resultat 
af en prøvegravning ved kommende hul 5. Kommunen meddeler at anlægsar
bejdet går igang på hul 1-9 (udenfor lossepladsarealet) hvis ikke Amtet har 
indsigelser snarest. 
KFJ's tilbud accepteres og anlægsarbejdet kan starte. 
Danmarks Naturfredningsforening klager til Naturklagenævnet over at Amtet 
ikke har gjort indsigelse overfor V ær løse kommunes godkendelse af lokalplan 
om golfbanen. 
Brev til Amt med vandindvindingsforslag. Drænvandsindvinding til de to ma
gasinsøer, pumpning fra amtets nye boring ved Bundsvej. Ansøgning om 
principiel tilladelse til om nødvendigt at supplere med vand fra grusgravssøen. 
Brev til Amt fra Værløse kommune med bemærkninger til sagen om losse
pladsfrigivelse. Anmodning om hurtig sagsbehandling på grund af mulighed 
for at forsætte anlægsentreprisen med hul 10-18 indenfor 6 måneder. Medde
lelse om at det krævede boreundersøgelsesprogram går igang snart. 



0 

1994.11.24 
1994.12.07 

1994.12.28 

1995.01.03 

1995.01.13 

1995.01.19 

1995.01.24 

1995.02.12 

1995.02.13 

1995.05.24 

1995.05.11 

1995.05.15 

1995.06.12 
1995.06.15 
1995.06.26 

1995.06.30 

1995.07.05 

1995.07.24 

1995.05.15 

1995.08.03 

1995.08.08 

1995.08.28 

1995.09.04 
1995.09.20 

213 

Telefon fra Amt til klub om bemærkninger til boreundersøgelser. 
Amtet meddeler vandindvindingstilladelse til 7000 m3 vand. Der må kun bru
ges drænvand og vand fra amtets boring ved Bundsvej. Der er 17 specifikke 
vilkår som klubben skal overholde.Tilladelsen gælder i 10 år. 
Brev til Amt med resultat af boreundersøgelser og justeringer af golfbane
projektet. Anmodning om amtets færdigbehandling af lossepladsfrigørelsen. 
Danmarks Naturfredningsforening klager over vandindvindingstilladelsen. 
Miljøstyrelsen skal afgøre klagen. 
Møde i Amt med Værløse kommune og klub om arealfrigørelsen. Amtet kræ
ver flere oplysninger og mere risikovurdering. 
Klubben taler med Miljøstyrelsens sagsbehandler der udtaler at vi skal vente 
på nærmere besked. 
Brev fra Amt om at på grund afklagen må anlægsarbejder for vandindvindin
gen ikke gå igang. 
Brev fra klub til Amt med de ønskede supplerende oplysninger om banen, 
vandingsprojektet og større notat om risikoen for udsivning af lossepladsgas. 
Brev fra Amt med bemærkninger til det boreundersøgelsesprogram som 
forlængst er gennemført. Samme bemærkninger som klubben fik pr telefon 
før boringerne blev udført. 
Diverse telefonsamtaler med amt for at formidle arealfrigørelse så anlægsar
bejder for vandmagasinerne kan starte. 
Amtet meddeler frigivelse af lossepladsarealet til golfbane. Der er 19 
specifikke vilkår som klubben skal overholde. 
Miljøstyrelsen afgør klagen over vandindvindingstilladelsen. Vandindvindin
gen tillades, men vandmængden nedsættes til 4200 m3 pr år. 
Naturklagenævnet afgør klagen over Værløse kommunes lokalplan om 
golfbane. Et flertal i nævnet mener at lokalplanen er lovlig, et mindretal 
at den er ulovlig for det nordøstlige område. Flertallet bestemmer. 
Golfklubben anker Miljøstyrelsens afgørelse til Miljøklagenævnet. 
Miljøklagenævnet bekræfter modtagelse af anken. 
Brev fra Amtet om at vandindvindingstilladelsen er ændret fra 7000 m3 til 
4200 m3 pr år. !øvrigt tillades oppumpning afvand først når alt drænvand er 
brugt op, dvs vandmagasinerne skal tørlægges før pumpning. 
Brev til Miljøklagenævnet med supplerende rapporter om vandingsbehov og 
nedbør i Værløse. 
Brev til Amt der forklarer det uhensigtsmæssige og umulige i at tørlægge 
vandmagasinerne før pumpning. 
Brev fra Amt der beder om klubbens konkrete oplæg til hvordan vandstanden 
i magasinerne bør reguleres. Samtidig meddeles at arbejdet med udførelse af 
vandmagasinerne kan påbegyndes uanset vandindvindingsankesagen. 
Brev fra Amt til V ær løse kommune om hvad der skal gøres i forbindelse med 
de to oliebeholdere der blev fundet ved udgravning af magasinsøerne. 
Brev til Amt med forslag til styring afvandstanden i magasinsøerne indenfor 
Yi m vandstandsvariation. 
Brev fra Miljøklagenævnet med kopi af redegørelser fra alle parter i ankesa
gen med anmodning om yderligere bemærkninger inden 25. september. 
Amt godkender klubbens forslag til vandstandsstyring. 
Brev til Miljøklagenævnet med klubbens bemærkninger til andre parters ind
læg. 
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DN klager til Værløse kommune over at golfbanens terrænreguleringer ikke er 
i overenstemmelse med de godkendte lokalplaner. 
Tlf til Miljøklagenævn. Ingen sagsbehandling endnu. 
Tlftil Miljøklagenævn. Sagsbehandling forventes om et par måneder. Anden 
golfbanesag har medført undersøgelser der konkluderer at en golfbane gene
relt har behov for 7500 m3 om året hvis vandresurserne iøvrigt tillader det. 
Tlftil Miljøklagenævn. Sagsbehandling om et par måneder. 
Tlf fra Miljøklagenævn. Klubben står sig bedst ved at trække klagen idet den 
boring vi pumper fra står på "forbudt" område, derved mister vi helt vores 
tilladelse hvis Miljøklagenævnet skal tage stilling. De er villige til at undlade 
at "tage stilling". 
Brev til Miljøklagenævn om at klagen trækkes tilbage. 
Ansøgning til Københavns amt om tilladelse til supplerende vandindvinding 
fra boring KV2, alternativt brug af ledningsvand, med regørelse om sagsfor
løb og årsager. 
Brev fra Amt om at sagsbehandlingen går igang. Oplysninger fra vandingssæ
son 1996 udbedes. 
Københavns Amt beder om udtalelse fra Værløse kommune i sagen. 
V ær løse kommune sender brev der støtter klubbens ansøgning. 
Brev fra klubben til Amt angående bestemmelser i forslag til Regionplan 1997 
der vil genere klubbens forhold og er stærkt forbundet med vandindvindings
sagsbehandlingen. 
Møde og besigtigelse af amtets sagsbehandlere på golfbanen. Anlægget frem
vises og forklares og vand- og gødningsforbrug 1996 fremlægges. 
Data fra vandingssæson 1996 fremsendes til Amt med brev. 
Brev fra Amt om at klubbens bemærkninger/indsigelse mod regionplanforsla
get vil blive behandlet før sommerferien. 
Telefonsamtale med Amtet 
Suppl. brev fra klubben til Amtet 
Vandindvindingstilladelse fra Amt for ekstra 2800 m3. Nu i alt 7000 m3. 
Danmarks Naturfredningsforening klager til Miljøstyrelsen over tilladelsen. 
Suppl. brev fra DN om sagen. 
Brev fra Amt om at klagen ikke har opsættende virkning. 
Brev om Amtets synspunkter til Miljøstyrelsen 
Brev fra Miljøstyrelsen om at klagen afgøres indenfor 5 måneder. 
Miljøstyrelsen afgør at klagen skal afvises. 
Så har vi endelig tilladelse til 7000 m3 uden at nogen kan klage mere! 


