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Tilladelse til tilslutning fra olieudskiller til offentlig kloak fra DONG 

Energy transformatorstation Agiltevej 4, 2970 Hørsholm 

 

Hørsholm Kommune meddeler hermed tilladelse til tilslutning af 

overfladevand fra opsamlingskar til offentlig kloak. Tilladelsen meddeles 

efter § 28, stk. i lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016, lov 

om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), og § 13 i lovbekendtgørelse 

nr. 726 af 1. juni 2016, Bekendtgørelse om spildevandsstilladelser m.v. 

efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 

(spildevandsbekendtgørelsen), på nedenstående vilkår: 

Anledning 

Rambøll har den 3. januar 2017 på vegne af DONG Energy ansøgt om 

tilladelse til forøget afløb under regn med risiko for rester af olie til 

offentligt kloaksystem. Rambøll har fremsendt supplerende oplysninger 

den 18. januar 2017 og den 10. februar 2017. De samlede oplysninger 

benævnes herefter ”ansøgningen”.  

Høring af udkast til tilladelse 
Rambøll har den 14. marts 2017 fremsendt høringssvar på udkast til 

tilslutningstilladelse. Svaret indeholder en række præciseringer i forhold 

til ansøgningen. Disse er indarbejdet i den endelige tilladelse. I 

høringssvaret oplyser Rambøll, at det på grund af brøndproducentens 

standard er nødvendigt at anvende en ø160 PP ledning til afløb med 

offentlig kloak. Dette medfører, at den forventede afledning øges til 10 l/s 

fremfor de oprindeligt ansøgte 5 l/s.  

Hørsholm Vand Aps har den 15. marts oplyst, at de ikke har kommentarer 

til den forøgede tilledning til den offentlige kloak. Hørsholm Vand Aps 

bemærker yderligere, at der skal ske afpropning af overløb til 

Gedevadsrenden. Denne afpropning er beskrevet i ansøgningen, og er 

nedenstående stillet som vilkår. 

Miljøteknisk beskrivelse 

Dong Energy skal udskifte 2 transformere på Stasevang friluftstation, 

Agiltevej 4, Hørsholm matr. nr. 47d Blovstrød, Usserød By. I den 

forbindelse skal der etableres to nye olieopsamlingskar samt etableres 

afløb fr to eksisterende olie opsamlingskar fra henholdsvis eksisterende 

transformer og eksisterende slukkespole. 
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I dag er der kun opsamling af regnvand via dræn i forbindelse med 

eksisterende arbejdsvej. Dette ledes henholdsvis til en lille sø og offentlig 

fælleskloak sammen med sanitært spildevand fra kontrolbygningen.  

I fremtiden ønsker Dong Energy som før beskrevet at etablere 

olieopsamlingskar ifm. transformere og slukkespole og derfor skabes der 

et behov, for at aflede regnvand opsamlet i oliekaret til kloak. 

Afvandingen af fremtidige olieopsamlingskar ønskes udført i fast ø160 PP 

ledning frem til eksisterende brønd, der har afløb mod offentlig 

fælleskloak. Før eksisterende brønd projekteres der med etablering af nyt 

sandfang, ny olieudskiller samt ny målebrønd. Den nye tilledte 

vandmængde vil maximalt være 10 l/s. Alle oliekar vil blive udstyret med 

alarmer og olieudskilleren bliver udstyret med flydelukke. Olieudskilleren 

bliver en Unisep Olie/benzinudskiller fra IBF (type II), med en kapacitet på 

10 l/s Og et olielagervolumen på 360 l. En type II udskiller testes for et 

udløb på < 100 mg olie/l i middel og maksimalt 120 mg/l. 

Der afledes fra et samlet areal på 116,5 m2 til sandfang/olieudskiller.  

Miljøteknisk vurdering 

Hørsholm Kommune vurderer, at afledning af overfladevand fra 

opsamlingskar til det offentlige kloaksystem ikke vil medføre 

driftsmæssige eller miljømæssige problemer i afløbssystemet eller på 

Usserød Renseanlæg. Det vurderes, at afledningen ikke er til hinder for 

opfyldelse af Usserød Renseanlægs udledningstilladelse. 

Afgørelse 

På baggrund af ovenstående meddeler Hørsholm Kommune hermed 

tilladelse til tilslutning af overfladevand fra opsamlingskar til offentlig 

kloak. Tilladelsen gives i henhold til § 28 stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven og 

§ 13 i spildevandsbekendtgørelsen på følgende vilkår: 

Vilkår 

1. at anlægget etableres som beskrevet i ansøgningen. 

2. Olieudskilleren skal senest tømmes, når olieprodukter udgør 70 % 

af opsamlingskapaciteten. Udskilleren skal dog mindst 1 gang 

årligt bundtømmes og samtidig kontrolleres for fejl og mangler, 

herunder skal:  

• flydelukket rengøres og kontrolleres  

• alarmsystemet kontrolleres  

• olieudskillerens indvendige overfladebehandling være intakt.  

• Efter tømning og kontrol skal udskilleren fyldes op med vand i 

overensstemmelse med leverandørens anvisning. Vandfasen bør 

dog som minimum stå mindst 30 cm op over udløbsskottet.  

3. Evt. konstaterede fejl og mangler skal straks meddeles Hørsholm 

Kommune, Team Miljø. Udbedring foretages efter nærmere aftale 

med Hørsholm Kommune, Team Miljø, inden anlægget på ny 

tages i brug.  

4. Sandfang, etableret i tilknytning til udskilleren, skal senest 

tømmes, når 50 % af slamvolumenet er fyldt op.  

5. Dokumentation for tømning af og tilsyn med sandfang og 

olieudskiller skal journalføres og forevises tilsynsmyndigheden på 

forlangende. 
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6. at overløb til Gedevadsrenden afproppes som angivet i 

ansøgningen. 

7. at Hørsholm Kommune kan forlange prøve udtaget og analyseret 

fra anlæggets prøvetagningsbrønd. Prøven skal udtages og 

analyseres af akkrediteret laboratorium og udgiften hertil 

afholdes af anlægsejer.  

  

 

 

Klagevejledning 

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet ifølge 

miljøbeskyttelseslovens § 91. Klageberettigede er modtageren af 

afgørelsen og enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i 

afgørelsen. Følgende kan også klage: Sundhedsstyrelsen og 

landsdækkende organisationer og foreninger, der har beskyttelse af miljø 

som hovedformål. Klagen skal indsendes via Klageportalen, som findes på 

www.mmkn.dk Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter tilladelsen 

er offentliggjort, hvilket, inklusive helligdage, er tirsdag den 18. april 2017. 

Når klagen er indgivet via Klageportalen, vurderer Hørsholm Kommune, 

om klagen giver anledning til at ændre afgørelsen. Hvis Hørsholm 

Kommune fastholder afgørelsen, sender vi relevante oplysninger i sagen 

videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en forudsætning for at få 

behandlet klagen, at der indbetales et gebyr til Natur- og 

Miljøklagenævnet via Klageportalen. Hvis klageren får helt eller delvist 

medhold, refunderer Natur og Miljøklagenævnet gebyret. Hvis du mener, 

du er berettiget til at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du 

kontakte Hørsholm Kommune. Om du fritages, er Natur- og 

Miljøklagenævnets afgørelse. Hørsholm Kommune giver besked til den, 

der har fået afgørelsen om, at den er blevet påklaget. Ifølge 

miljøbeskyttelseslovens § 96 har en klage over denne afgørelse ikke 

opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet.  

 

Efter miljøbeskyttelseslovens § 101 kan denne afgørelse prøves ved 

domstolene inden 6 måneder fra den dato, hvor den endelige afgørelse er 

meddelt. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

  

Jens Anders Johnsen 

Miljømedarbejder 
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Kopi til: Sundhedsstyrelsen/Embedslægen, hvs@sst.dk  

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforening Hørsholm, dnhoersholm-sager@dn.dk  

Naturstyrelsen, nst@nst.dk  

Hørsholm Vand, info@horsholmvand.dk 

  


