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Hørsholm Vand ApS 
info@horsholmvand.dk 
 
 
 
Tilladelse til udledning af overfladevand U83 og U84 
 
Hørsholm Kommune har 15. december 2011 modtaget din ansøgning 
om udledning af overfladevand fra området omkr. Bukkeballevej til 
Øresund. Udledningen er en del af separering af kloakken i området. 
 
Regnvandsudledningerne U83 og U84 
 
Ansøger og projektejer: Hørsholm Vand ApS 
Beliggenhed: området omkr. Bukkeballevej 
Matr.nr. og by: U83: 7000bf, Vallerød By, Rungsted  

    U84: 8le, Vallerød By, Rungsted 
 

Afgørelse 

Det vurderes at det foreliggende projekt er i overensstemmelse med 
de vilkår, Hørsholm Kommune finder bør være opfyldt. Tilladelsen 
har været i høring hos Naturstyrelsen Roskilde, der ikke har haft 
kommentarer. 
 
Hørsholm Vand ApS ønsker at separere eksisterende fælleskloak i 
området omkring Bukkeballevej m.fl. Spildevandet vil fortsat blive 
ledt til Usserød Renseanlæg via pumpestation på Bukkeballevej. 
Separat regnvand ønskes udledt til Øresund via 2 nye 
regnvandsudløb, benævnt U83 og U84. Inden udløb vil regnvandet 
blive ledt gennem sandfang og lamel-olieudskiller. 
 
De umiddelbare effekter af separeringen af kloaksystemet vil være, 
at mængden af overløb fra fælleskloaksystemet til Bolbrorenden og 
Øresund kan reduceres kraftigt. Således vil overløbsbygværket U76 
blive lukket helt, mens overløbsmængden fra U50 og U58 vil 
reduceres en smule, og den totale hydrauliske belastning af Usserød 
Renseanlæg (med udløb til Usserød Å) reduceres med ca. 2% årligt. 
Separeringen vurderes at reducere belastningen af Øresund med ca. 
2.000 m3 opblandet spildevand årligt. Samlet vurderes de to nye 
regnvandsudledninger at medføre en årlig udledning af ca. 95.000 
m3 regnvand til Øresund. 
 
Øresund er målsat i de statslige vandplaner til god økologisk tilstand. 
Den nuværende tilstand vurderes at ringe økologisk tilstand, men på 
grund af manglende viden om, hvilke kilder der belaster 
vandkvaliteten mest, og dermed hvilke virkemidler, der vil være de 
mest effektive, er kystvandene udsat i denne planperiode. 
 
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 
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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). Til 
gengæld reduceres mængden af udledt, opblandet spildevand, 
hvilket vil have en gavnlig effekt både miljømæssigt og på 
badevandskvaliteten (via forbedret hygiejne). 
 
Regnvandsudledningen til U84 vil desuden modtage vand fra et 
overløb fra det rørlagte vandløb Bolbrorenden. Overløbet fra 
Bolbrorenden vil komme i funktion ved kraftige regnskyl, hvor der 
ellers er risiko for at vandløbet forårsager oversvømmelser 
nedstrøms i området. Denne spidsbelastning er indregnet i 
dimensioneringen af olieudskilleren. 
 
Der er ikke stillet krav om neddrosling af regnvandsudledningerne, 
da den hydrauliske kapacitet i Øresund ikke er et problem. 
 
Hørsholm Kommune giver herved tilladelse til udledning af 
overfladevand i henhold til § 28 i miljøbeskyttelsesloven1 og § 12 i 
spildevandsbekendtgørelsen2.  
Udledningstilladelsen bortfalder hvis den ikke er taget i brug inden 2 år 
fra udstedelsesdatoen. 

Tilladelsen er meddelt på nedennævnte vilkår: 

Generelt 

1. Udledningerne U83 og U84 afvander det på 
kortmaterialet viste opland området omkr. 
Bukkeballevej. 

2. U83 må udlede til Øresund ved Bukkeballevej 
som angivet i kortbilag.  
U84 må udlede til Øresund ved Engvej som 
angivet i kortbilag. 

3. U83 må maks. udlede 2.000 l/s, og må maks. 
have overløb (dvs. belastes højere end 
kapaciteten) 1 gang årligt (ud fra 
dimensionsgivende regn og normal-nedbør). 
Der må kun udledes regnvand og 
overfladevand. 
U84 må maks. udlede 2.000 l/s, og må maks. 
have overløb (dvs. belastes højere end 
kapaciteten) 1 gang årligt (ud fra 
dimensionsgivende regn og normal-nedbør). 
Der må kun udledes regnvand og 
overfladevand, foruden overløbsvand fra 
Bolbrorenden. 

4. Ved overløb, dvs. højere belastning end 
kapaciteten, skal det sikres, at udskilleren ikke 
skylles igennem og leder sit indhold af olie ud i 
recipienten. Dette kan f.eks. være ved at lede 
’overskydende’ regnvand uden om udskillere. 
 

                                           
1 Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 
2 Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 
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Indretning og udførelse 

5. Udledningerne U83 og U84 skal til hver en tid 
have sandfang og olieudskiller dimensioneret til 
en kapacitet svarende til belastningen. 

6. Udledningerne skal sikres mod adgang for dyr 
og mennesker med rist eller tilsvarende. 

7. Udledningerne må ikke medføre 
erosionsproblemer for kysten. 

8. Udledningerne skal udføres, så de så vidt 
muligt ikke skæmmer kysten. 

Tilsyn og autorisationskrav 

9. Sandfang og olieudskiller skal tømmes 
regelmæssigt efter behov og mindst 1 gang 
årligt, således at effektiv drift sikres. 
Dokumentation for tømning skal på 
kommunens forlangende udleveres op til 5 år 
efter tømning. 

Tilbagekaldelse 

Jf. miljøbeskyttelseslovens § 30 kan en udledningstilladelse udstedt efter 
miljøbeskyttelseslovens § 28 tilbagekaldes eller ændres, hvis myndigheden 
skønner at anlægget ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt eller de 
tidligere fastsatte vilkår anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige. 
Enhver ændring af tilladelsen eller tilbagekaldelse af tilladelsen sker uden 
erstatning. 

Klagevejledning 

Jf. spildevandsbekendtgørelsens § 13 kan kommunens afgørelse efter 
miljøbeskyttelseslovens § 28 påklages til anden administrativ myndighed.  
Dette kan gøres af ansøger og enhver, der har væsentlig, individuel 
interesse i sagens udfald, samt klageberettigede myndigheder, foreninger 
og organisationer, jf. miljøbeskyttelseslovens § § 91 og 98.  
 
Eventuelle klager skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og skal 
indsendes til Hørsholm Kommune Team Miljø, pom-post@horsholm.dk 
senest 27. april 2012 kl. 14, jf. miljøbeskyttelseslovens § § 93 og 94. 
Bemærk at Natur- og Miljøklagenævnet kræver gebyr for at behandle 
klagen, se reglerne på nævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  
 
Eventuelle søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 
måneder efter meddelelsen af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. 
 
 
Venlig hilsen 
 

 
Torsten Duer 
Miljømedarbejder 
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Bilag:  Udløbsdata 
 Kort 
 Ansøgning fra Hørsholm Vand ApS 
 
Original til: Hørsholm Vand ApS, info@horsholmvand.dk  
 
Kopi til: Sundhedsstyrelsen/Embedslægen, hvs@sst.dk 

Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 
Ferskvandsfiskeriforeningen, 
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
Danmarks naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk, hoersholm@dof.dk  
Sportsfiskerforbundet, post@sportsfiskerforbundet.dk 
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 
Naturstyrelsen Roskilde, ros@nst.dk 
Greenpeace, info.nordic@greenpeace.org  

 



   
 

 

Bilag: Udløbsdata 
 
Udløb: U83 U84 
Totalt oplandsareal 
 

345.000 m2 125.000 m2 

Reduceret oplandsareal 
 

100.000 m2 35.700 m2 

Årlig mængde regnvand 
 

70.000 m3 25.000 m3 

Maks. udløbsflow 1.700 l/s 600 l/s regnvand 
1.100 l/s overløb fra 
Bolbrorenden 
1.700 l/s samlet 
 

Rensning Sandfang, lamel-
olieudskiller 

Sandfang, lamel-
olieudskiller 
 

Koordinater 
 

721093 m, 6200206 m 721183 m, 6199975 m 

 
Årlig mængde regnvand er beregnet ud fra en årsnedbør på 700 mm. 
 
Maks. udløbsflow er beregnet ud fra et dimensionsgivende regnskyl på 110 
l/s/ha, med overløbsfrekvens 1/år og 10 minutters varighed. 
 
Overløbsfrekvensen betyder, at det statistisk set 1 gang om året vil regne 
så meget, at det overstiger den designede kapacitet af udskilleren, og så vil 
det ”overskydende” regnvand blive ledt udenom udskilleren (så den ikke 
belastes så voldsomt at olien i den skylles ud). 
 
Regnmængden er derpå korrigeret med sikkerhedsfaktor 1,56 
(sikkerhedsfaktoren tager bl.a. højde for den forventede 30% stigning i 
nedbøren over de næste 100 år).  
 
Dette giver i alt 172 l/s/ha (Spildevandskomiteens skrift 28 angiver 169 
l/s/ha). 
 
 


