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Tilladelse til nedsivning af vejvand fra Gyvelvej og tilstødende 
sideveje 
 
Tilladelse til nedsivning af tagvand  
Hørsholm Kommune, team miljø, meddeler hermed tilladelse til afledning 
af vejvand til faskine (nedsivning). Tilladelsen meddeles i henhold til § 19, 
stk. 4 i bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse af 27. september 2016 
(miljøbeskyttelsesloven) og § 40 i bekendtgørelse om 
spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 af 
den 1. juni 2016 (spildevandsbekendtgørelsen). 
 
Anledning 
Hørsholm Kommune, Team vej og park, har den 1. juni 2017 ansøgt om 
tilladelse til nedsivning af vejvand fra Gyvelvej og tilstødende sideveje. 
Ansøgningen er bilagt ”resultat af infiltrations forsøg” af den 24. maj 2017 
udarbejdet af Geo og ”notat om vinterstyring og ”First-Flush”” udarbejdet 
af Orbicon. Ansøgningen er suppleret med ”Skitseprojekt, Hørsholm LAR, 
Gyvelvej” af den 11. juni 2017 udarbejdet af Orbicon og revideret tegning 
over placering af regnbede af den 11. juni 2017 udarbejdet af Orbicon. 
 
Miljøteknisk beskrivelse 
Hørsholm Kommune, team vej og park, har i samarbejde med Novafos 
(tidligere Hørsholm Vand Aps) fået godkendt et medfinansieringsprojekt 
for mindskelse af oversvømmelsesrisiko i området ved Gyvelvej og 
tilstødende sideveje.  Området er udpeget som risikoområde 6 i Hørsholm 
Kommunes klimatilpasningsplan 2014.  
Oprindeligt var det hensigten at nedsive vejvand i regnbede i kvarteret, 
men infiltrations forsøg, har vist, at muligheden for nedsivning i området 
er meget ringe. Derfor er projektet designet primært som forsinkelse af 
regnvandet i de voluminer, der er i faskinen, der installeres i de enkelte 
regnbede, inden tilledning til det fælleskloakerede kloaksystem. Der vil 
stadig være en lille nedsivning i regnbedene, hvorfor det er nødvendigt 
med denne tilladelse til nedsivning.  
  
Regnbedene er designet med faskiner, som tømmes ved droslet afledning 
til fælleskloakken.  
Der etableres 18 regnbede, med et samlet magasinvolumen på 442 m3 i 
faskiner. Til regnbedene tilledes vejvand fra ca. 12.900 m2 vejareal 
beliggende på Gyvelvej og de tilstødende sideveje. Ved denne løsning 
reduceres regnafstrømningen fra området ved en klimafremskrevet T(10) 
hændelse til 20 l/s. Ved den samme fremskrevne T(10) hændelse, er 
afstrømningen for oplandet 361 l/s, hvis der ikke etableres regnbede.  
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Indløbene til regnbedene sker via en brønd med en ventil, som manuelt 
kan lukkes om efteråret og åbnes om foråret. Derved ledes regnvandet i 
vintermånederne direkte til fælleskloakken, således at regnbedene ikke 
belastes med salt. I sommermånederne lukkes for tilledningen til 
kloakken og alt overfladevand ledes til regnbedene, hvor det renses og 
forsinkes i faskinerne inden det langsomt via en vandbremse afledes til 
kloakken. Det er udelukkende i forhold til højintens nedbør i 
sommermånederne, at der opleves kapacitetsproblemer på 
fælleskloakken. 
Regnbedenes placering fremgå af bilag 1 og tekniske data for regnbeden 
fremgår af bilag 2. 
 
 
Vinterstyrring og ”First-Flush”  
Om vinteren afledes vejvandet direkte til fælleskloakken uden om 
regnbedene. Det sker ved hjælp af en nedløbsbrønd placeret ved alle 
indløb til regnbedet. I brønden er en ventil, som manuelt åbnes lukkes og 
åbnes før og efter vinteren. Derved belastes regnbedet ikke med salt.  
En sideeffekt ved vinterstyringen er, at indløbsbrønden også vil lede det 
til såkaldte ”first-flush” til kloakken, og i øvrigt fungere som sandfang. 
Ventilen er nemlig ikke helt tæt, så den første andel af en regnhændelse 
vil ikke løbe ind i regnbedet, men stuve op i brønden, og langsomt løbe 
direkte til kloakken.  
 
Filtermuld  
Alle regnbede etableres med filtermuld, som er en muldjord opblandet 
med sand og kalk. Når vejvandet løber ind i regnbedet vil filtermulden 
tilbageholde og i begrænset grad også nedbryde miljøfremmede stoffer 
fra kørebanen. Filtermulden tilbageholder også sand og grus, der ellers vil 
aflejres i de underliggende faskiner.  
 
Indhold af miljøfremmede stoffer i vejvand  
Indhold af miljøfremmede stoffer i overfladevand er dokumenteret i en 
lang række undersøgelser fra både Danmark og udlandet. Der er for en 
lang række af de komponenter, der er relateret til slid fra bilernes 
materialer og udstødning en sammen-hæng mellem trafikintensiteten og 
koncentrationerne/stofmængderne der afvaskes. Herudover er der 
indhold af enkelte stoffer, eksempelvis fosfor, der mere er et produkt af 
den generelle deposition fra jordstøv, fækalier fra vilde dyr og husdyr og 
lignende og derfor er uafhængig af trafikbelastningen. Orbicon har som et 
led i en rapport til Miljøstyrelsen gennemgået den eksisterende litteratur 
mhp. at udpege de stoffer/stofgrupper, der potentielt kan lede til 
overskridelser af kriterier opsat for grundvand og recipienter. I tabel 1 er 
vist de forventede maksimale koncentrationer af de mest relevante 
parametre for opgørelsen 
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Tabel 1. Forventede maksimale opløste koncentrationer af stoffer i vejvand sam-

menlignet med grundvandskvalitets- og drikkevandskriterier. Kun stoffer med væ-

sentlige overskridelser er medtaget. 

 

Som det fremgår af tabel 1 er det i forhold til nedsivning totalkulbrinter, 
PAH og plastblødgørerne samt colibakterierne der giver potentielle 
problemer. I forhold til colibakterier vil der ikke være problemer, med 
mindre vandet nedsives meget tær på en indvindingsboring. Chlorid 
stammer fra vejsaltning og er derfor kun relevant i vinterperioden. 
 
Rensemetoder  
Totalkulbrinterne består af en lang række forskellige oliestoffer. Dem der 
hyppigst er funder i regnvand har mere end 10 kulstofatomerne i 
molekyler, hvilket betyder, at opløseligheden er begrænset og affiniteten 
overfor sorption til jordens eller filter-muldens indhold af organisk stof er 
høj. Det samme gør sig gældende for både PAH’erne og plastblødgørerne 
og i princippet også de metaller der er opløst.  
De mest vandopløselige dele af totalkulbrinterne er i udgangspunktet 
aerobt om-sættelige ved hjælp af bakterier, der naturligt er til stede i 
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jorden. En relativ enkel rensemetode kan derfor bestå i en nedsivning 
gennem et kontrolleret bed, evt. med en våd sedimentation først, såfremt 
at løsningen (bedet) ikke kan leve op til følgende retningslinjer.  
Filteroverfladearealet bør designes så belastningen ikke overstiger 0,1 
m³/m² h i hovedandelen af tiden og helst ikke over 0,5 m³/m² h 
periodevis. Dette svarer i praksis nogenlunde til en arealreduktion i 
forhold til det befæstede areal på ca. en faktor 20, hvis der ikke skal 
opbygges frit vand over filteret i for store dele af tiden, hvilket vil gøre 
filteret anaerobt.  
I nedsivningsområder der ikke tilplantes anbefales det at anvendes et 
vertikalt filter der med fordel opbygges som en sandwich konstruktion, 
hvor der i toppen er ca. 10-20 cm relativt groft sand (ca. 1-2 mm korn), 
underlejret af en blanding af orga-nisk materiale som kompost eller tørv 
med sand. Mægtigheden bør være minimum 0,5 m svarende til en samlet 
opbygningshøjde på 60-70 cm.  
I nedsivningsområder med planter anbefales det at benytte s en 
muldblanding sva-rende til Muldblanding 4 fra RGS 90, iblandet ca. 30 % 
Shell-Sand. Mægtigheden bør være minimum 0,5 m.  
Der skal stiles generelt efter en hydraulisk ledningsevne på ca. 1-2•10-5 
m/s (som fint sand, ca. 0,1-0,2 mm korn).  
Filtrenes hydrauliske kapacitet vil være ca. 50 mm/dag fra en flade, der er 
20 gange større end filteret, hvilket giver en rimelig effektivt med hensyn 
til sorption, filtrering af partikulært bundne stoffer samt nedbrydning i 
hovedparten af tiden, hvor filteret vil være umættet og aerobt.  
I overflader der ikke tilplantes vil filteret skulle vedligeholdes afhængigt af 
belastning, eksempelvis ved en regelmæssig harvning af overfladen, hvor 
filterhuden dannes, samt med lange mellemrum (>10 år) udskiftning af 
selve filtermaterialet, hvor metaller, PAH og tunge olieprodukter mm. vil 
ophobes.  
De foreslåede filtre vil ikke kunne rense for chlorid. Denne problematik 
skal derfor håndteres særskilt gennem f.eks. omkoblingsbrønde med 
vinterstyring. 
Miljøteknisk vurdering 
Hørsholm Kommune vurderer, at anlægget ikke er til fare for grundvandet 
i området. 
 
Hørsholm Kommune vurderer, at anlægget ikke er i modstrid med 
vandforsynings- spildevands- eller kommuneplan.  
 
Hørsholm Kommune vurderer, at anlægget ikke er i modstrid med 
bekendtgørelser om henholdsvis miljømål og indsatsprogram udstedt i 
medfør af lov om vandplanlægning ligesom anlægget ikke er til hinder for 
opfyldelse af miljømål for kvaliteten af vandløb, søer eller havet.  
 
Afgørelse 
På baggrund af ovenstående meddeler Hørsholm Kommune, team miljø, 
hermed tilladelse til afledning af vejvand til faskiner (nedsivning) fra 
Gyvelvej og tilstødende sidevej. Tilladelsen meddeles i henhold til § 19, 
stk. 4 i bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse af 27. september 2016 
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(miljøbeskyttelsesloven) og § 40 i bekendtgørelse om 
spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 af 
den 1. juni 2016 (spildevandsbekendtgørelsen) på nedenstående vilkår: 
 

1. At anlægget etableres som anført i ansøgningen. 
2. At der ikke tilføres salt til faskinerne. 
3. At sandfang tømmes efter behov dog mindst en gang årligt 
4. At filtermulden vedligeholdes som anført af leverandør. 
5. At der, inden anlægget tages i brug, udarbejdes en instruks for 

betjening af vinteromkobling ved faskinerne. Instruksen skal 
sendes til Hørsholm Kommune Team Miljø til godkendelse. 

 
 
Klagevejledning 
Tilladelsen kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet af ansøgeren 

og enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens 

udfald samt af visse offentlige institutioner og interesseorganisationer. 

Afgørelsen er offentliggjort på Hørshom Kommunes hjemmeside den 3. 

oktober 2017. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsesdatoen. Det vil 

sige, at evt. klage skal være fremsendt senest den 2. november 2017. 

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 NEM-ID. 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. 

900 som borger og 1800 kr. som virksomhed. 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, i dette tilfælde Hørsholm 

Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og 

Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan 

imødekommes. 

Eventuel klage skal være modtaget senest 1. juni 2017 ved kontortids 

ophør. Ansøger vil modtage besked, hvis tilladelsen påklages. En klage 

over tilladelsen har ikke opsættende virkning, jf. miljøbeskyttelseslovens 

§ 96. Dette indebærer dog ingen begrænsninger i klagemyndighedens 

adgang til eventuelt at tillægge klagen opsættende virkning samt ændre 

eller ophæve godkendelsen og afgørelsen. 
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Søgsmål til prøvelse af tilladelsens lovlighed skal være anlagt inden 6 

måneder efter den ovenfor nævnte offentliggørelsesdato eller, hvis 

afgørelsen påklages, inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse 

foreligger, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. 

 

 

Venlig hilsen 

Jens Anders Johnsen 

 

 

 

Kopi til: 

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Øst: hvs@sst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, Hørsholm: dnhoersholm-sager@dn.dk 
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Bilag 1. Regnbed nr. 19 bliver ikke anlagt. 
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Bilag 2. Regnbed nr. 19 bliver ikke anlagt. 


