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Tilladelse til udledning af separatvand fra B8E, B8, B8H, B8_1, B9A til Øresund 

1 Stamdata 

Udløbsnummer  

Koordinater for udløbspunkt (UTM32ETRS89) 721093, 6200206  

Matrikelnummer (Vej) 7000bf, Vallerød By, Rungsted 

Adresse for udledningspunkt og opland Rungsted Strandvej/Bukkeballevej 

Recipient Øresund 

Ejertype - kommunal/forsyning/privat Spildevandsforsyningsselskab 

Ejer (udledning) Novafos A/S 

Matrikelejer Hørsholm Kommune 

Bygværkstype Separat regnvand (SR) 

Volumen (forsinkelsesbassin) i m3 Ikke relevant 

Afledning (liter/sek) 1300 l/s 

Overløbshyppighed (antal/år) -  

Gentagelsesperiode (år) T5 

Kloakopland B8E, B8, B8H, B8_1, B9A 

Tilsynsmyndighed Miljøstyrelsen 

Sagsnummer 20/4692 

Sagsbehandler Kamilla Hansen 

Tilladelsesdato 26-03-2021 

  

 

 

Center for By og Miljø 
Slotsmarken 13, Hørsholm 2970 

 
Novafos A/S 

Blokken 9 

3460 Birkerød 

 
 

Dato: 26-03-2021 
Sagsnr: 20/4692 

 

Center for By og Miljø 
Team Miljø 

miljo@horsholm.dk 

 

Åbningstider 

Mandag - fredag 9-13 

Torsdag også 15-17 

 

Kontakt 

Kamilla Hansen 
Miljømedarbejder 

keeh@horsholm.dk 
Direkte tlf. 4849 2555 
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2 Oversigtskort 

 
Figur 1 oversigtskort se også bilag 3 for bedre opløsning 

 

3 Ansøgning 
Vand- og spildevandsforsyningsselskabet Novafos har ansøgt Hørsholm kommune om 

tilladelse til tilkobling af yderligere 8,9 ha opland på eksisterende regnbetingede udløb 

U83 til Øresund, svarende til et ekstra reduceret areal på 2,2 ha. Den eksisterende 

tilladelse kan ses i bilag 1.  

 

Ansøgningen afstedkommes af, at fællesledningen på Vallerødgade i dag ikke 

overholder serviceniveau. For at sikre overholdelse af serviceniveau planlægges 

afløbssystemet ændret fra fællessystem til separat regnvand, med afkobling af vejvand 

og frivillig tilslutning af privat tag- og overfladevand til regnvandskloakken i Rungsted 

Nord, som har udløb til Øresund via U83. Oplandet omkring Vallerødgade og Vallerød 

Gadekær er i spildevandsplanen navngivet B9A. Både Opland B9A og allerede tilkoblet 

opland udgøres af almindelig lav bebyggelse. 

 

Udover en nuværende høj belastning af tag- og overfladevand på fællessystemet, har 

Vallerød Gadekær overløb til Novafos fællesledning, hvilket belaster fællessystemet 

unødigt. Novafos ønsker derfor også at koble overløbet fra gadekæret til den nye 

regnvandsledning.  
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Allerede tilkoblet opland (oplande B8E, B8H, B8_1) er i Hørsholm Kommunes 

Spildevandsplan defineret som værende separatkloakeret med frivillig tilslutning for 

private grundejere. Ligeledes er opland B9A planlagt separatkloakeret med frivillig 

kobling til regnvandssystemet. 

4 Afgørelse og Vilkår 
Hørsholm Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af separat regnvand (tag 

– og overfladevand) fra kloakoplande B8E, B8, B8H, B8_1, B9A til recipienten Øresund 

via udledningspunktet U83. 

 

Tilladelsen gives under forudsætning af at den eksisterende olieudskiller udskiftes inden 

for en 5-årig periode. 

Områdeplanerne for Hørsholm Kommune fastlægger at 95% af årsnedbøren skal ledes 

gennem en Klasse I Lameludskiller. Olieudskilleren skal dimensioneres til at kunne 

håndtere 13 l/s pr. red ha.  (svarende til en 2-årshændelse i 2020 for en varighed på 6 

timer). Da området endnu ikke har opnået fuld separering, er det fra administrationen 

side besluttet at sætte et vilkår om, at olieudskilleren indenfor en 5-årig periode 

udskiftes, så kravet om 95% af årsnedbørens ledes igennem olieudskilleren, overholdes. 

 

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

 

4.1 Generelt 

4.1.1 Tilladelsen kan udnyttes fra annonceringstidspunktet, forudsat at Novafos 
opfylder tilladelsens vilkår. 

4.1.2 Brugs- og adgangsretten til anlægget skal sikres, evt. ved tinglysning på 
ejendommen. 

4.1.3 Novafos, er ansvarlig for regnvandsledningen samt dertilhørende 
renseforanstaltninger og skal etablere, drive og vedligeholde anlægget i forhold 
til de stillede vilkår. 

4.1.4 Når anlægget er etableret skal Novafos indberette dette til Hørsholm 
Kommune og fremsende en ajourført tegning over anlægget i en kvalitet, der 
svarer til "som udført". 

4.1.5 Der må ikke ændres i anlæg, oplandsstørrelse eller udløb uden skriftlig 
tilladelse fra Hørsholm Kommune.  
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4.2 Udledning 

4.2.1 Der må maksimalt afledes vand fra et samlet reduceret areal på 11,2 ha fra 
kloakoplande B8E, B8, B8H, B8_1, B9A. 

4.2.2 Vandet skal renses inden udledning. Vandet skal ledes igennem et sandfang af 
passende størrelse inden udledning til recipienten. 

4.2.3 Der skal etableres en olieudskiller klasse 1 med en kapacitet på 13 l/s pr. ha for 
at overholde krav om at 95% af årsnedbøren ledes gennem olieudskilleren 
inden udledning til Øresund. Olieudskiller skal etableres senest 5 år efter denne 
tilladelse træder i kraft ultimo maj 2026.   

4.2.4 Udledningen må ikke give anledning til erosion, ophvirvling af bundmateriale, 
aflejringer eller flydestoffer eller olie i Øresund, eller medføre uæstetiske 
forhold.  

4.2.5 Der skal sikres fri passage for vandet, således at vandet fra oplandet kan afledes 
frit. Dette gøres ved enten at føre regelmæssige tilsyn med udløbet - især efter 
højvande - eller ved at der anlægges en kontraklap på udløbet. 

 

4.2.6 Både sandfang og olieudskiller tømmes mindst én gang om året. 

 

5 Tilsynsmyndighed 
I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 66 stk. 4 er Miljøstyrelsen tilsynsmyndighed i 

forhold til overholdelse af tilladelsens vilkår. 

6 Projektbeskrivelse 

6.1 Ejerskab og ansvar 
 

Anlægget ejes af Novafos og er beliggende på Hørsholm Kommunes arealer på 

gæsteprincip. 

Novafos er ansvarlig for drift og vedligehold af anlægget. 

 

Kloakopland B9A: 

 

Regnvandsledningen, som anlægges i Vallerødgade er dimensioneret efter T1 og 

sikkerhedsfaktor på 1,56. T1 bliver brugt ved fuldt løbende rør, det svarer til en at der 

sker en opstuvning til terræn 1 gang hvert 5 år.  

Regnvandsledningen dimensioneres til alt vejvand samt 60% af tagfladearealet. Der 

etableres en supplerende fællesledning. 

 

Kloakopland B8E, B8H, B8_1: 
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Den eksisterende regnvandsledning med udledningstilladelse fra 2012 (se bilag 

1) i Rungsted Nord er dimensioneret efter T1 og sikkerhedsfaktor på 1,56. T1 bliver 

brugt ved fuldt løbende rør, det svarer til en at der sker en opstuvning til terræn 1 gang 

hvert 5 år. 

Regnvandsledningen er dimensioneret til både vejvand og 100 % tilkobling af regnvand 

fra hustagene i Rungsted Nord oplandet.  

6.2 Opland 
 

Kloakoland B8E, B8H, B8_1 er i Hørsholm Kommunes Spildevandsplan defineret som 

værende separatkloakeret med frivillig tilslutning for private grundejere.  

Ligeledes er opland B9A planlagt separatkloakeret med frivillig kobling til 

regnvandssystemet. 

 

Arealopgørelse for U83 

 Areal (ha) Red.A (red.ha) 

Rungsted Nord, til U83 
(B8E, B8H, B8_1) 

32.9 9.0 

Rungsted Nord inkl. 
Vallerødgade (B9A) 

41.8 11.2 

 

6.2.1 Hydraulik 

Den samlede planlagte udledning fra oplandet vil være 56.000 m3/år, med et maksimalt 

flow på 1300 l/s.  

Der er regnet med en nettonedbør på 550 mm (550 l/m2 eller 5.500 m3/red. ha.) 

Udledning via bypass ved nedbørsmængder større end en 5-års hændelse.    

 

6.2.2 Vandkvalitet  

Det afvandede område består af parcelhuse og almindelig beboelse (ingen industri eller 

andre særligt forurenende aktiviteter).  

6.3 Udledningspunkt 
Udløbspunktet er allerede etableret (UDL002=U83) se figur 2. 

Koordinator for udløbets placering 721093m,6200206m. 

Den nuværende kyst er opbygget i en skrå stensætning med store havsten og udløbet 

er indpasset i stensæntningen, afskåret skråt og monteret med en udløbsrist med maks. 

risteafstand på ca. 5-10 cm for at forhindre dyr og menneskers adgang. 
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Figur 2 Udløbspunkt UDLOO2 = U83 

 

6.4 Recipient 

6.4.1 Målsætning 

Recipienten er Øresund, som Statens Vandområdeplan 2015-2021 er målsat til God 

økologisk og god kemisk tilstand, men har nuværende en samlet ringe økologisk kvalitet 

og en ikke god kemisk tilstand. Udledningen må ikke forringe vandområdets tilstand 

eller hindre dets målopfyldelse. 

 

6.4.2 Hydraulisk Kapacitet  

Der er ikke stillet krav om neddrosling af regnvandsudledningerne, 

da den hydrauliske kapacitet i Øresund ikke er et problem. 

 

6.4.3 Miljømæssig målsætninger og robusthed? 

6.5 Forsinkelse og rensning 
6.5.1  

Der er ikke stillet krav om neddrosling af regnvandsudledningen 

6.5.2 Rensning 



 
 

 
 

 

  
  

Sagsnr: 20/4692 

7/10 

Inden udledning (U83) føres vandet igennem lameludskiller og sandfang af 

passende størrelse. 

7 Planmæssige forhold 

7.1 Kommune- og lokalplan 
Tilladelsen er udstedt i overensstemmelse med Hørsholm Kommunes kommuneplan. 

Udledningen af separat regnvand (tag – og overfladevand) til Øresund er ikke i konflikt 

med lokalplanen for området; Byplanvedtægt 6.  

7.2 Spildevandsplan 
Tilladelsen er udstedt i overensstemmelse med Hørsholm Kommunes spildevandsplan. 

Kloakoplandene B8E, B8, B8H, B8_1, B9A er i spildevandsplanen kategoriseret som 

separatkloakeret med frivillig tilslutning.  

8 Miljøteknisk vurdering 

8.1 Opland 
 

Det vurderes, at udledningen af regnvand ikke vil medføre væsentlige miljømæssige 
ulemper for kystvandene. Det afvandede område består af parcelhuse og almindelig 
beboelse (ingen industri eller andre særligt forurenende aktiviteter), og regnvandet kan 
derfor ikke forventes at være belastet med større mængder af organisk stof, spild og 
lignende (sandfang og olieudskiller vil fjerne olierester og en del andre uønskede stoffer 
i regnvandet). 

8.2 Recipient(er) 
Hørsholm Kommune vurderer, at udledningen med de stillede vilkår om rensning ikke 

vil påvirke recipienten (Øresund) økologiske tilstand, ikke vil hindre opfyldelse af de 

fastlagte miljømål for recipienten og ikke vil skabe øget risiko for skadevoldende 

oversvømmelser eller erosion.   

 

8.2.1 Hydraulisk belastning 

Udledning af tag – og overfladevand fra kloakoplandene B8E, B8, B8H, B8_1, B9A 

vurderes ikke at give anledning til hydrauliske problemer i Øresund. 

 

8.5 Naturbeskyttelse 

I forbindelse med meddelelse af denne tilladelse er der gennemført en vurdering af, om 

udledningen påvirker Natura 2000-områder og bilag IV arter, beskyttet natur eller 

målsatte vandløb og kystvande. 

 

Udledningspunktet er placeret ca. 500 fra Mikkelborg Strandeng (§3-område) og ca. 2,5 

km fra §3 Nivåbugt Strandeng.  

Natura – 2000 området Saltholmen (nr. 142) ligger 26 km væk.  
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Det vurderes, at udledningen af tag – og overfladevand ikke vil have negativ 

påvirkning på Mikkelborg og Nivåbugt Strandeng, Saltholmen (nr. 142) samt bilag IV 

arter.  

Udledningen vil ligeledes ikke medføre væsentlige miljømæssige ulemper for 

kystvandene. 

9 Lovgrundlag  
Tilladelsen meddeles efter spildevandsbekendtgørelsen1 § 17 jf. 

miljøbeskyttelseslovens2 § 28 stk 1. 

 

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. 

miljøbeskyttelseslovens § 78a. 

 

Efter miljøbeskyttelseslovens § 30 kan kommunen påbyde, at der foretages den 

nødvendige forbedring eller fornyelse af spildevandsanlægget, hvis anlægget ikke 

fungerer miljømæssigt forsvarligt. Kan forureningen ikke afhjælpes, kan kommunen 

nedlægge forbud mod fortsat drift af anlægget. Kommunen kan endvidere ændre vilkår 

fastsat i tilladelsen, hvis de tidligere fastsatte vilkår må anses for utilstrækkelige eller 

uhensigtsmæssige. 

10 Kommentarer fra ansøger 
 

• Kommentar til vilkår 4.2.5 ”Vi benytter et allerede eksisterende udløb, og vi vil 

helst ikke ændre på bygværket. Men det vil i forbindelse med forlængelsen blive 

nedlagt og der vil blive etableret et nyt udløbspunkt” 

• Kommentar til afsnit 6.1 ”Der etableres en supplerende ledning, mens ”til 

fællesvand” bør udgå” 

• Kommentar til afsnit 6.3 ”Udløbet er allerede etableret, og teksten bør afspejle 

dette” 

• Kommentar til vilkår 4.2.5: da der er planer om at sandfodre på strækningen og 

dermed forlænge udløbspunktet, vil det på kort sigt være mest effektivt at føre 

tilsyn for at sikre fri passage for vandet. 

11 Partshøring 
Et udkast til afgørelsen har været i høring hos ansøger samt afdelingen Vej og Park i 

Hørsholm Kommune.  

 

 

 
1 Bek. Nr. 2292 af 30. december 2020 om spildevandstilladelser mv.  
2 Lovbek. nr. 1118 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse 
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Høringssvar fra Vej&Park i Hørsholm Kommune: 

I forbindelse med den planlagte forlængelse af udløbsledningen vil der i etableringen af 

det nye udløb skulle tages højde for forhold listet i afsnit 6.3. 

12 Anden lovgivning 
Tilladelsen omfatter ikke forhold, der er reguleret af anden lovgivning end den nævnte, 

og fritager ikke ansøger fra at søge om andre tilladelser, som er nødvendige for 

projektet. 

13 Klagevejledning 
Afgørelsen om udledningstilladelse kan i henhold til kapitel 11 i miljøbeskyttelsesloven 

påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er ansøgeren og enhver, 

der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af 

visse institutioner og organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100. 

14 Annoncering 

Afgørelsen offentliggøres på Hørsholm Kommunes hjemmeside den 26. marts 

2021. Følgende orienteres direkte om afgørelsen: 

 
Naturstyrelsen, nst@nst.dk 
§ 3 myndigheden og vandløbsmyndigheden i Fredensborg Kommune. 
Sundhedsstyrelsen/Embedslægen, hvs@sst.dk  
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, hoersholm@dn.dk, dn@dn.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, hoersholm@dof.dk, natur@dof.dk  
Sportsfiskerforbundet, post@sportsfiskerforbundet.dk 
Friluftsrådet, nordsjaelland@friluftsraadet.dk 
Greenpeace, info.nordic@greenpeace.org 

15 Databeskyttelse 

Kommunens databeskyttelsesrådgiver 
 
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til 

databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens 

behandling af dine personlige oplysninger. På datatilsynet.dk kan du læse mere om 

databeskyttelsesrådgiverens rolle. 

Hørsholm Kommune har tilknyttet to databeskyttelsesrådgivere, som har til opgave at 
påse, at kommunen lever op til reglerne om databeskyttelse. 

De kan også hjælpe dig, hvis du ønsker at vide mere om eller benytte dig af dine 
rettigheder som registreret (se nedenfor), eller hvis du har spørgsmål til kommunens 

mailto:nst@nst.dk
mailto:hvs@sst.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:frederikssund@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:hoersholm@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:nordsjaelland@friluftsraadet.dk
mailto:info.nordic@greenpeace.org
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behandling af dine oplysninger, f.eks. hvis du har mistanke om, at dine eller 
andres personoplysninger er blevet lækket eller på anden måde behandlet uforsvarligt. 

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgivere: 

• John Larsen 
• Kasia Fuglevig Falkengaard Torian 

Ved at benytte Digital Post sikrer du, at dine personoplysninger tilgår os sikkert og 
krypteret. 
Læs mere om Digital Post på borger.dk.  

Er du fritaget for Digital Post eller kan du af anden grund ikke benytte Digital Post, kan 
du i stedet sende en mail til DPO-kommunen@horsholm.dk eller sende et brev til 
Hørsholm Kommune, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm, Att. Databeskyttelsesrådgiver. 

Databeskyttelsesrådgiverne er uafhængige og refererer direkte til kommunens øverste 
ledelse. Hvis du vil vide mere om databeskyttelsesrådgivere, henvises til:  
Datatilsynets vejledning på tilsynets hjemmeside. 

16 Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger 
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre 

offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på 

oplysningerne eller samarbejder med kommunen. 

  

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt 

arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen 

ikke længere adgang til dem. Du har ret at vide, hvilke oplysninger kommunen har om 

dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet. 

17 Bilag 
 

Bilag1_Udledningstilladelse U83 og U84 2012 

 

 

Venlig Hilsen 

Kamilla Hansen 

Miljømedarbejder 

https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=21137
mailto:DPO-kommunen@horsholm.dk
http://www.datatilsynet.dk/

