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Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til øresund fra Rungsted 
Standvej 108, 2960 Rungsted kyst 
Hørsholm Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af tag- og 
overfladevand til Øresund fra Rungsted Strandvej 108. Tilladelse til 
udledning til Øresund meddeles efter § 28 stk. 1 i lov om miljøbeskyttelse 
nr. 1189 af 27. september 2016 og bekendtgørelse nr. 726 af den 1. juni 
2016 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 
3 og 4. 
 
Anledning: 
DBE Kloakservice Aps har den 2. oktober 2017 søgt om tilladelse til 
udledning af tag- og overfladevand fra Rungsted Strandvej 108 til Øresund 
på vegne af Susanne Hollman Jensen og Kenneth Stampe. Anledning til 
ansøgningen er tilbagevendende problemer med opstuvning af vand på 
grunden ved regnskyl.  
DBE kloakservice har den 25. oktober 2017 meddelt, at ansøger ikke har 
kommentarer til udkast til tilladelse fremsendt den 18. oktober af 
Hørsholm Kommune. 
 
Miljøteknisk beskrivelse:  
I forbindelse med større regnskyl forekommer opstuvning af vand på 
grunden med fare for indtrængen i bolig. I dag ledes regnvand fra tag og 
befæstede arealer til et på grunden belligende rørlagt vandløb. Vandløbet 
tilstoppes jævnligt med sand og kan derfor ikke bortlede regnvandet, der 
så stuver op på grunden.  
For at imødegå fremtidige opstuvninger på grunden etableres et nyt 
regnvandssystem, der ledes uden om det rørlagte vandløb og udleder 
umiddelbart nord for vandløbet. En skitsetegning af systemet kan ses i 
bilag 1.  
Beskrivelse af opbygning af regnvandsystemet samt udførelse:  
Der foretages opbygning af bypasbrønd ø 1250 mm. 
Der installeres højvandslukker med alarm og motorstyrret klap.  
Dobbelt pumpeinstallation er opbygget af pumper med ydelse på optil 25 
l/s.  
Afgangsledninger på Bypasbrønd føres separat ud gennem betonmur og 
afsluttes på yderside som fritfalds rør. Rør placeres i betonmur, med fald 
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fra Bypasbrønd på 15 0/00 i ø 160 mm. Trykledning løftes op til mulig 
generel frigang fra vandstand i normal vand´s højde. 
 
 
Beregninger vedrørende tilslutninger til bypasbrønd for regnvand:  
Det er fra bygherre oplyst samlet behov for afvanding af ca. 700 m2. 
areal.  
Arealet dækker beboelse, garager samt faste belægningsstensområder.  
DBE Kloakservice Aps beregning tager udgangspunkt i skybrud med 
beregnet faktor: 280 l/s. pr 10.000 m2.  
1 m2 = 0,028 l/s.  
700 x 0,028= 19 l/s. for det samlede beregnet areal. 
Tilgang til Bypasbrønd foretages som Ø 160 mm tilgang via ø 315 mm 
spulebrønd. Ø 315 mm spulebrønd modtager regnvand fra henholdsvis 
højre og venstre side ø 110 mm af ejendommen. Skønnet maksimal 
regnvandsstrøm 12 l/s. pr. tilslutning. 24 l/s i alt. 
 
Miljøteknisk vurdering: 
Hørsholm Kommune vurderer, at anlægget ikke er til fare for 
vandkvaliteten i Øresund. 
 
Hørsholm Kommune vurderer, at anlægget ikke er i modstrid med 
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 har Hørsholm Kommune besluttet at 
meddele tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til Øresund fra 
Rungsted Strandvej 108. Tilladelse til udledning til Øresund meddeles 
efter § 28 stk. 1 i lov om miljøbeskyttelse nr. 1189 af 27. september og 
bekendtgørelse nr. 726 af den 1. juni 2016 om spildevandstilladelser m.v. 
efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 på nedenstående vilkår: 
 

1. At regnvandsanlægget etableres som beskrevet i ansøgningen af 
den 2. oktober 2017. 

 
Klagevejledning: 
Jf. spildevandsbekendtgørelsens § 18 kan kommunens afgørelse efter 
miljøbeskyttelseslovens § 28 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. 
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Venlig hilsen 

Kopi til: 
Sundhedsstyrelsen/Embedslægen, hvs@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 
  

  
Jens Anders Johnsen 
Miljømedarbejder 
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Bilag 1. 
 
 

 


