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Tilladelse til nedsivning og udledning fra minirenseanlæg på 
Overdamsvej 8, 2970 Hørsholm 
 
Hørsholm Kommune meddeler hermed tilladelse til nedsivning af tagvand 
og renset husspildevand og tilladelse til udledning af tagvand og renset 
husspildevand til sø på matr. Nr. 12a, Usserød by, Bloustrød. Tilladelse til 
nedsivning meddeles efter § 19 stk.1 i lov om miljøbeskyttelse nr. 1189 af 
27. september 2016 og tilladelse til udledning til sø meddeles efter § 28 
stk. 1 i samme lov og § 31 §14 i bekendtgørelse nr. 726 af den 1. juni 2016 
om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 
4. 
 
Anledning: 
Agrovi har på vegne af Morten Nielsen, Overdamsvej 8, 2970 Hørsholm, 
den 10. november 2016 ansøgt om tilladelse til udledning fra 
minirenseanlæg til en sø på matr. Nr. 12a Usserød by, Bloustrød. 
Ansøgningen er den 10. april 2017 blevet revideret m.h.t. etablering af 
faskine inden udledning. Det samlede materiale benævnes herefter som 
ansøgningen. Ansøger her den 27. april oplyst, at der ikke er 
kommentarer til udkast til tilladelse.  
 
Miljøteknisk beskrivelse:  
Af ansøgningen fremgår, at der ønskes tilladelse til etablering af et 
biologisk minirenseanlæg af typen Biokube Venus 2200, 10 P.E, med 
afledning til faskine. Anlægget etableres med renseklasse SOP. Før 
anlægget etableres ny bundfældningstank med et volumen på 4 m3. 
Faskinen er placeret 5 m. fra søen, og der skal derfor meddeles tilladelse 
til såvel nedsivning som udledning. Alle andre afstandskrav efter 
bekendtgørelsen er overholdt.  
 
Miljøteknisk vurdering: 
Det minirenseanlæg, der installeres, har været omfattet af den 
typegodkendelsesordning, der tidligere var gældende og er derfor testet 
under danske forhold til at kunne overholde de rensekrav, der er 
gældende i vandplanerne. Da det rensede spildevand ledes gennem 
faskine og dermed gennemstrømmer en jordmatrice, der vil sikre 
yderligere rensning inden udløb i søen vurderer Hørsholm Kommune, at 
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udledning til søen ikke vil medføre uacceptabel forurening af denne og 
ikke vil være til hinder for at søen har en god økologisk kvalitet. Hørsholm 
Kommune vurderer, at nedsivning fra faskinen ikke vil udgøre en risiko for 
grundvandskvaliteten.  
 
Afgørelse: 
På baggrund af ovenstående har Hørsholm Kommune derfor besluttet at 
meddele tilladelse til nedsivning af renset husspildevand og tilladelse til 
udledning af renset husspildevand til sø på matr. Nr. 12a, Usserød by, 
Bloustrød. Tilladelse til nedsivning meddeles efter § 19 stk.1 i lov om 
miljøbeskyttelse nr. 1189 af 27. september 2016 og tilladelse til udledning 
til sø meddeles efter § 28 stk. 1 i samme lov og § 31 §14 i bekendtgørelse 
nr. 726 af den 1. juni 2016 om spildevandstilladelser m.v. efter 
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 på følgende vilkår: 
 
 

1. at anlægget etableres som anført i ansøgningen. 
2. at der, inden anlægget tages i brug, indgås en kontrakt om 

serviceeftersyn og vedligeholdelse af minirenseanlægget. Den 
underskrevne kontrakt skal sendes til Hørsholm Kommune inden 
anlægget tages i drift.  

3. at alt spildevand ledes gennem bundfældningstank inden 
tilledning til renseanlægget 

4. at der ikke ledes tag/overfladevand til spildevandsanlægget 
5. at udledningen fra minirenseanlægget inden tilledning til faskine 

skal overholde flg. krav: COD: maks. 75 mg/l, NH4: maks. 5 mg/l, 
Total-P: maks. 1,5 mg/l 

6. at kravene i vilkår 3 dokumenteres med en årlig prøve. Prøven 
skal udtages og analyseres i henhold til gældende akkreditering. 
Udgifter til prøvetagning og analyse afholdes af anlæggets ejer.  

7. at resultaterne af analysen sendes til Hørsholm Kommune inden 
14 dage efter færdiganalyse 

8. at tømning af bundfældningstanken tilmeldes Hørsholm Vand Aps 
tømningsordning 

9. at afløbsledninger under jord samt etablering af det biologiske 
minirenseanlæg udføres af autoriseret kloakmester 

10. at brønddæksler placeres i plan med det omgivende terræn 
11. at der er fri adgang for slamsuger til tømning af 

bundfældningstanken 
12. at kloakmesteren ved arbejdets færdiggørelse foretager en 

skriftlig færdigmelding til Hørsholm Kommune 
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Klagevejledning: 
Jf. spildevandsbekendtgørelsens § 13 kan kommunens afgørelse efter 
miljøbeskyttelseslovens § 28 kan ikke påklages til anden administrativ 
myndighed. 
 
Jf. spildevandsbekendtgørelsens § 33 stk. 2 kan kommunens afgørelse 
efter miljøbeskyttelseslovens § 19 kan ikke påklages til anden 
administrativ myndighed. 
 
Efter miljøbeskyttelseslovens § 101 kan denne afgørelse prøves ved 
domstolene inden 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. 
 
Kopi til: 
Sundhedsstyrelsen/Embedslægen, hvs@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 
 
 
 
Venlig hilsen 

 
 
 
 
 
 

  
Jens Anders Johnsen 
Miljømedarbejder 
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