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ANSØGNING OM LANDZONETILLADELSE TIL ETABLERING AF 

BASSINER PÅ MATR.NR. 17C SJÆLSMARK BY, BLOVSTRØD, 

BELIGGENDE SJÆLSMARKVEJ 18, 2970 HØRSHOLM, HØRSHOLM 

KOMMUNE  

 

 

Indledning  

 

Novafos, og Orbicon på vegne af Novafos, har indsendt en længere række skrivel-

ser og flere ansøgninger i relation til etablering af bassiner på ovennævnte matri-

kel. 

 

Der skal ikke redegøres i detaljer for det meget lange sagsforløb, men aktuelt har 

der været mailudveksling og dialog omkring det permanente betonbassin, der etab-

leres og et midlertidigt bassin, der skal sikre renseanlæggets funktioner i anlægs-

perioden for beton bassinet.  

 

Hørsholm Kommune har i den forbindelse gjort gældende at etableringen af både 

det permanente og det midlertidige bassin krævede tilladelse efter planlovens be-

stemmelser omkring landzoner.  

 

Orbicon vurderer umiddelbart at bassinerne kunne fritages for krav om landzonetil-

ladelse. Det fremgår af Planlovens §36 stk.5  

 

”Udstykning, byggeri eller ændret anvendelse i det omfang, dette er påbudt….eller 

bestemt i en fredning efter lov om naturbeskyttelse…. 

 

og i stk8: 

Hørsholm Kommune 

Centre for teknik 

Team Byg 

Ådalsparkvej 2 

2970 Hørsholm 
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Byggeri der i bygningsreglementet er fritaget for krav om byggetilladelse, og som 

etableres til brug for offentlige trafik- , forsynings- eller varslingsanlæg… 

 

Hvis dette synspunkt blev fulgt ville det smidiggøre og fremskynde sagsbehandlin-

gen i kommunen af de ansøgte bassiner.  

 

Hvis Hørsholm Kommune modsat fastholder at de nævnte bassiners etablering 

kræver landzonetilladelse vil Orbicon gerne på vegne af Novafos formelt ansøge 

om denne tilladelse i medfør af Planlovens § 35. 

 

Der skal her henvises til indsendte målfaste tegninger af de to bassiner herunder 

bl.a. skrivelse fra Novafos af 11. juli 2017. 

 

Skulle der være behov for yderligere oplysninger eller spørgsmål vil Orbicon selv-

følgelig meget gerne besvare dette.  

 

Med venlig hilsen 

 

Claus Goldberg 

Chefkonsulent 

 

 



Fredningsnavnet for Nordsjalland
c/o Retten I Hillerod

Sdr. Jernbanevej 188

3400 Hillerod

REVIDERET ANSOGNING OM DISPENSATION FRA FREDNINGSKENDELE FS DATO
27. oktober 2016

46/99 AF 7. MAJ 2003. FREDNING AF HOVELTE.SANDHOLM-SJ.IELSMARK

OVELSESPLADS I ALLEROD, HORSHOLM OG BIRKEROD KOMMUNER

lndledning

Orbicon har tidligere i skrivelse af 23. oktober 2015 indsendt ansogning om di-

spensation fra ovennevnte fredningskendelse pA vegne af Forsyningen Allerod

Rudersdal A/S i forbindelse med anlagsarbejde p6 arealer omfattet af fredningen.

Renseanlegget er beliggende p6 adressen Sjelsmarkvel18,2970 Horsholm, p5

matr. nr. '17c Sjalsmark By, Blovstrod.

Orbicon og Forsyningen har den 26 september 2016 modtaget Fredningsnavnets

afgorelse isagen. I den mellemliggende periode mellem ansogning og afgorelse

har der varet foretaget horing af sagens parter, indgivet bemarkninger fra Hsrs-

holm Kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Orbicon og varet foretaget

besigtigelse den 2. september 2016.

Der er i detaljer redegjort for dette forlsb i navnets afgorelse af 26. september

2016. Der skal derfor ikke narmere redegores for dette forlob, men Orbicon kan

helt tilsluttet sig beskrivelsen i afgorelsen. Placering af anlagget og relation til det

fredede areal er ligeledes detaljeret beskrevet i Orbicons oprindelige ansogning af

23. oktober 2015. Orbicon skal henholde sig til denne tidligere beskrivelse.

Orbicon forespurgte efter modtagelse af afgorelsen, i en skrivelse den 30. septem-

ber 2016, om det var korrekt forst6et, og det p6 den ene side var formuleret at

Fredningsnevnet giver tilladelse til det ansogte bassin med den ansogte placering

og beton-befestning, men andrer den ansogte topkote af bassinet fra kote 33 til

Orbicon tuS

Lautrupvang 48

2750 Ballerup
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kote 32. Det var her supplerende af Orbicon at der med afgorelsen ikke kunne

opn6s det forventede volumen pA ca. 2.600 m3.

Fredningsnavnet har den 12. oktober i en supplerende skrivelse til afgorelsen

anfsrl, at man kan henholde sig til den tidligere trufne afgorelse.

Orbicon vil med skrivelsen her, p6 vegne af Forsyningen Allerod Rudersdal Ar/S,

gerne ansoge igen om dispensation fra ovennavnte fredningskendelse idet det nu

tilladte bassin ikke kan opfylde de grundleggende formAl med bedre imodegAelse

af regelmassige overlob fra bassinet.

Som det fremgik af den tidligere ansogning er baggrunden for ansogningen at

Forsyningen onsker anlagt et nyt drifts- og sparebassin pA Sjelsmark Rensean-

lag. Det nuvarende Abne membrandekkede jordbassin pA renseanlegget, er

med et begrenset volumen pA 500m3 og har kun kapacitet til at tilbageholde spil-

devand svarende til hvad der ledes til renseanlagget en torvejrsdag. Dette onskes

erstattet med et bassin, der er nemmere at renholde og har kapacitet til at h6ndtere

spildevand, samt en regnhendelse statistisk forekommende 6n gang Arligt.

Der skal her redegores for den endrede udformning og placering af bassinet, den

nye kote for overkanten der ansoges om, med en hojde der er kote 32,5 og derved

lz meler lavere end den tidligere ansogte hojde pA kote 33.

Beskrivelse af det endrede projekt

Generelt

Der ansoges om anlaggelse af et betonbefestet bassin til tilbageholdelse og op-

bevaring af regnopspadet spildevand fra kraftige regnhendelser, indtil rensean-

legget har kapacitet til at rense det. Der er i dag pA stedet et membrandakket
jordbassin pA ca. 500 m3, der varetager denne funktion og det ansogte betonbas-

sin vil foroge kapaciteten af denne funktion.

Der er i randen af matriklen, der indeholder rensningsanlagget, en hoj og tet be-

plantning, der betyder at man ved fardsel i det omkringliggende fredede omrAde

ikke har mulighed for at se de tekniske anlag, bassiner m.m.

Randbevoksningen fremgAr af nedenst6ende Figur 1
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Figur 1 Orthofoto der viser randbevoksningen omkring renseanlegget (Fra. www.miioeportal.dk)

Nuverende og ansogte bassins funktion

Det nuvarende bassin med et fodaftryk pa ca. 900 m'z og en volumen p6 ca. 500

m3, har to funktioner. Det bruges dels til situationer, hvor der er vedligeholdelses-

arbejder pA renseanl@gget, og dels som buffer f sr overlsb af spildevand til Usse-

rsd A. Vedligeholdelsesarbejder pA renseanlagget udfsres itorvejrsperioder, og

der lukkes for indtag af spildevand. Tilforslen af spildevand stopper dog ikke af den

grund, og derfor er der et behov for at kunne opmagasinere spildevandet til vedli-

geholdelsen er udfsrt. Stsrrelsen pi de 500m3 er bestemt ud fra hvad der kommer

af spildevand p6 en dag fra oplandet til renseanlagget, ogs6 kaldet for torvejrsaf-

stromning. N6r vedligeholdelsen er slut, tommes bassinet ned itakt med rensean-

laggets kapacitet, og vandet renses.
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I perioder hvor det regner mere intenst end renseanlegget kan behandle, er der

overskud af tilledt regnopspadet spildevand p6 renseanlagget. Der kan rummes

ca. 500m3 og herefter sker der overlsb til Usserod A, dvs. alt opspedet spildevand

der ledes til renseanlagget, der overstiger renseanleggets kapacitet samt de

500m3, ledes direkte i Usserod A. Det sker i den nuverende situation hyppigt.

Klimaforandringerne bidrager til at regnmangderne fremover forventes at stige.

Man regner med 30% oget nedbor over en periode p6 100 6r, samt flere kraftige

regn, hvilket vi inden for de senere 5r har f6et en forsmag p6.

Klimaforandringerne vil sSledes medfore at Usserod A med endnu hajere frekvens

end i den nuverende situation vil modtage urenset regnopspedet spildevand fra

renseanlegget. Der er derfor et vasentligt behov for at andre denne situation.

For at forbedre forholdene snsker Forsyningen Allersd Rudersdal derfor at lave et

stsrre bassin, der sikrer vasentligt bedre tilbageholdelse af spildevand. Stsrrelsen

af bassinet er bestemt ved hydraulisk modellering, hvor der indregnes effekten af

klimaforandringerne. Nedenstdende graf viser volumen-behov (y-aksen) p6 et bas-

sin, ud fra en statistisk gentagelsesperiode (x-aksen).

Med statistisk gentagelsesperiode pd 1, skal forstAs en regnhandelse der fore-

kommer hvert Ar. Med statistisk gentagelsesperiode pA 0,5 skalforst6s en regn-

handelse der forekommer 2 gange hvert Ar, og med statistisk gentagelsesperiode

p6 0,1 skalforst6s en regnhandelse der forekommer 10 gange hvert 5r.

VOLUMEN M 3

P5 baggrund af ovenstAende graf, har Forsyningen bestemt at ansoge om et bas-

sin med en kapacitet svarende til overlob 6n gang Srligt. Volumenbehovet er her

2.600m3.

ORBICON
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Der er tidligere sogt om bassin med denne storrelse, men der blev som beskrevet

fra Fredningsnavnets side stillet et vilk6r omkring topkoten af bassinet, der med-
fsrle al dette kun ville kunne opn6 et volumen p6 ca. 1.200m3.

Ved sammenligning med ovenstAende graf ville det medfsre 10 Arlige overlsb til
Ussersd A. Forsyningen er at den opfattelse at denne situation er uholdbar og kan
ikke st6 inde for denne situation.

Det nuverende bassins membran-overflade p6 det 500m, jordbassin har desuden
vist sig uhensigtsmassig, idet der efter fyldning ikke lader sig tomme uden at aflej-
re slam og flydestoffer fra spildevandet. Dette bygges op p6 membranen, og skal
fjernes manuelt. For at forbedre arbejdsmiljoet for driftsorganisationen, har Forsy-
ningen stillet som krav til det nye bassin, at det kan rengores automatisk.

Det betyder at bdde sikring af en oget kapacitet af bassinet, og sikring af bedre og
arbejdsmiljovenlig renholdelse af bassinet er vesentlige centrale form6lfor Forsy-
ningen.

Den detaljerede udformning af bassinet
Ved den tidligere ansogning stillede Fredningsnevnet som beskrevet vilk6r om-
kring topkoten af bassinet p5 kote 32. I el forsog pA at imodekomme denne tilladte
hojde har Forsyningen andret pA udformningen ved at flytte bassinet ca. 12 meter
mod nordvest, sd det nu er symmetrisk om det eksisterende ind/udlobsbygvark.
Dette har medfort at bassinets hojde kan senkes 25cm, ift. til det tidligere ansog-
te.

Forsyningen har endvidere valgt at der skal benyttes et bestemt skyllesystem, der
delvist placeret over bassinet. Det bestemte system afstedkommer et lavere krav til
fald (haldning) i bassinet, og derfor kan bassinets samlede hojde senkes yderli-
gere 25 cm.

Samlet set betyder disse andringer, at der nu soges om et bassin der er placeret
12m forskudt for den tidligere ansogte placering samt rager en halv meter mindre
op i terranet, end det tidligere ansogt om
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Placering og udformning af bassinet er skitseret p5 ovenst6ende Figur 2. Arealet

pA bassinet er ca. 1.400 m2 og volumen ca. 2.600m3. Topkoten p5 bassinet er 32,5

m

Det er Forsyningens opfattelse at det ikke opfylder noget formAl at etablere et

bassin der har et mindre volumen end dette, javnfar ogs6 ovenstAende graf.

Placering af bassin

Bassinets placering pA renseanlaggets grund, er vurderet til at vare optimal i for-

hold tilfunktionalitet og den bedste tilnarmelse ud fra det teknisk realistiske til at

tilnarme de vilkAr der er stillet i navnets meddelte afgorelse.

Der har iforbindelse med navntes afgorelse varet overvejelser omkring en helt

alternativ losning. Spildevandet der ledes til renseanlagget kommer fra Blovstrod,

og etablering af bassin i denne bymassige bebyggelse er mere omkostningsfuld,

og endvidere rAder Forsyningen ikke over arealer hertil i byen, og ville skulle er-

hverve disse eller indgd aftaler herom. Endvidere kan bassinet pA renseanlagget
udfores u-overdakket, da lugten pi renseanlegget ikke andres, om noget dog en

smule forbedret pga. den nye bassins automatisk skyllesystem. Ved placering ved

Blovstrod ville det vare nodvendigt at sikre overdakning.
617
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Placering af bassinet p6 renseanlegget betyder desuden, at d6t areal som er
udlagt til renseanlegs udnyttes yderligere, og arbejdsmiljoet forbedres for driftsor-
ganisationen.

Det giver derved Forsyningen mulighed for at etablere et anleg, hvor de penge der
bruges, gAr direkte til funktionen, frem for tiltag for at bygge bassinet; areal aftaler,
udgifter til byggemetoder ifx veje, og overdekning.

Afslutte nde be markninger

Orbicon vil p6 denne baggrund gerne ansoge om etablering af et bassin til opsam-
ling af spildevand p6 renseanlegget med en endret placering, udformning og top-
kote i forhold til tidligere ansogt bassin. Endringerne er sket for at imsdekomme
nevnets vilk6r i den givne tilladelse og samtidig sikre en reelfunktionalitet af bas-
sinet.

Det er opfattelsen af bassinet, der har en direkte sammenhang med driften af
renseanlegget, udfylder et meget vasentligt formAl med reduktion af hyppige
(fremover endnu hyppigere) overlsb af spildevand til Usserod A, og at det ikke vil

vare synligt fra det ovrige fredede omr6de. Omr6dets landskabelige, naturmassi-
ge, kulturhistoriske og rekreative kvaliteter vil derfor ikke blive berorl af det ansogte
bassin. Nevnet har selv i sin afgorelse givet udtryk for en helt tilsvarende holdning
i forhold til den landskabelige pAvirkning. Dette er illustreret af fotografiet vist p6

Figur 1

Det er desuden opfattelsen at der vil ikke vare nogen beskyttede naturtyper eller
beskyttelseskravende arter, herunder arter fra bilag lV pA Habitatdirektivet, rod-
listede eller fredede arter, der vil blive negativt p6virket af etableringen af bassinet.
Dette er underbygget af de indkomne bemarkninger under horing fra Danmarks
Naturfred ningsforening.

Orbicon og kontaktpersonen hos Forsyningen Allerod Rudersdal, Ole Papso st6r
selvfolgelig til r6dighed med yderligere oplysninger, hvis der er behov for det.

Med venlig hilsen

Lars Wiboe Pilmann

Orbicon

Kontaktpersoner for ansogningen:
Forsyningen Allerod Rudersdal A/S
Diplomingenior Ole Papso
Tlf. dir. 45 47 00 91

Tlf. Forsyningen 45 47 O0 70

ORBICON
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