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Tilladelse til tilslutning af husspildevand til offentlig kloak samt nedsivning og 

udledning af tagvand fra Ulvemosen 7, 2z, Hørsholm By, Hørsholm, 2960 

Rungsted Kyst  

 

 

 

1. Afgørelse 

Hørsholm Kommune meddeler hermed tilladelse til tilslutning af husspildevand til 

offentlig kloak fra ovenstående ejendom, samt håndtering af tagvand via faskine med 

overløb til Ulvemoserenden. Afgørelsen gives på baggrund af ansøgning fremsendt d.  

09. februar 2022, og supplerende oplysninger fremsendt d. 15. februar 2022 og d. 2. 

marts 2022.  

 

Afgørelsen er meddelt efter  

- § 28 stk. 1 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse1, jf. § 19 i 

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser2. 

- § 28 stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, og § 13 stk. 1 i 

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser. 
 

2. Vilkår 

Hørsholm Kommune giver tilladelse på følgende vilkår: 

 

Generelle vilkår: 

1. Tilladelsen kan udnyttes fra annonceringstidspunktet, forudsat at anlægsejer 

opfylder tilladelsens vilkår. 

 

 

 
1 LBK nr. 100 af 19/01/2022 
2 BEK nr. 1393 af 21/06/2021 

Center for By og Miljø 
Slotsmarken 13, Hørsholm 2970 

 
Hørsholm Kommune 
By og Miljø - Team Ejendom 
Slotsmarken 13 
2970 Hørsholm 
 

 
 

Dato: 05-04-2022 
Sagsnr: 22/2337 

 

Center for Teknik 
Team Miljø 

horsholm.dk 

 

Åbningstider 
Mandag - fredag 9-13 

Torsdag også 15-17 
 

Kontakt 
Kristine Dyrnum 

Spildevandsmedarbejder 
kdy@horsholm.dk 

Mobil +45 234 456 51 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/100
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1393
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2. Tilladelsen er gældende 6 år fra annoncering. Hvis det på 

udløbstidspunktet (04.04.28) findes nødvendigt at forlænge tilladelsens 

gyldighed, rettes henvendelse til Hørsholm Kommunes Miljøteam. 

 

3. Anlægsejer er ansvarlig for kloak, faskine og overløb, og skal etablere, drive og 

vedligeholde anlægget i forhold til de stillede vilkår. 
 

4. Når anlægget er etableret, skal en ajourført tegning over anlægget fremsendes 

i en kvalitet, der svarer til "som udført". Tegningen kan sendes til ansvarlig 

sagsbehandler, eller til bom-post@horsholm.dk.  
 

Tilslutning af husspildevand til offentlig kloak 

5. Projektet skal udføres som vist i bilag 1 til denne afgørelse. 

 

6. Der afledes ikke tag- og overfladevand til offentlig kloak. 
 

7. Tilslutning til forsyningens ledning skal udføres af autoriseret kloakmester efter 

DIF´s ”Norm for afløbsinstallationer: DS 432”. 
 

8. Den praktiske tilslutning, herunder nøjagtig placering af stik, skal koordineres 

med vand- og spildevandsforsyningsselskabet, Novafos A/S. Novafos kan 

kontaktes på telefon 44 20 80 00 eller email: novafos@novafos.dk.  
 

Nedsivning af tagvand via faskine med overløb til Ulvemoserenden 

9. Der må tilkobles tagvand fra 200 m2 tag. 

 

10. Der må ikke tilkobles overfladevand fra parkeringspladser mv. til faskinen, om 

end naturlig nedsivning fra parkeringspladser over faskinen accepteres. 

 

11. Faskinen skal dimensioneres til at kunne håndtere minimum en 5-års 

regnhændelse. 
 

12. Tag- og overfladevand skal passere et sandfang af passende størrelse inden 

afledning til faskine. 
 

13. Tag- og overfladevandet må ikke tilføres stoffer, som kan være problematiske 

for natur og miljø, herunder rengøringsmidler, ukrudts-, mos-, alge- eller 

svampebekæmpelsesmidler. 
 

Særligt i forhold til overløb til Ulvemoserenden 

mailto:bom-post@horsholm.dk
mailto:novafos@novafos.dk
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14. Udledningen må ikke give anledning til erosion, ophvirvling af 

bundmateriale, aflejringer eller flydestoffer eller olie i Ulvemoserenden, eller 

medføre uæstetiske forhold. 
 

15. Der skal etableres foranstaltninger, grønt bunddække med græs eller lignende, 

for at forhindre tilførsel af løs jord etc. ved overløb fra faskinen til vandløbet. 

 

16. Henkastet affald skal fjernes ugentligt fra et område dækkende faskinen samt 

arealet mellem faskine og vandløb. 
 

3. Generelle bemærkninger 

Hørsholm Kommune gør opmærksom på, at det er grundejers ansvar, at kloaksystemet 

er dimensioneret og tilsluttet korrekt. 

 

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. 

 

Såfremt der under jordarbejder findes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i 

det omfang arbejdet berører fortidsmindet, og fundet skal straks meldes til Museum 

Nordsjælland – Hørsholm, Sdr. Jagtvej 2, 2970 Hørsholm, Tlf. 

72170240/post@museumns.dk. Museet afholder udgiften til gennemførelse af en evt. 

mindre forundersøgelse. 

 

4. Miljøteknisk beskrivelse 

Der skal opføres en midlertidig pavillon på Ulvemosen 7, 2z Hørsholm By, Hørsholm, 

2960 Rungsted Kyst. Pavillonen er en udvidelse af, den integrerede institution, 

Ulvemosehusets kapacitet, og vil danne ramme for 25-30 børn og 6 voksne. Pavillonen 

etableres for en periode på 5 år. I pavillonen er toiletfaciliteter, samt tekøkkener hvor 

der ikke tilberedes mad. 

 

Grunden benyttes i dag, som parkering og legeareal af Ulvemosehuset, som er 

beliggende på nabomatriklen, 2d, Hørsholm By. Matriklen er ikke aktuelt forsynet med 

stikledning til offentlig kloak.  

 

mailto:post@museumns.dk
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Spildevandsbelastning fra pavillonen forventes at være under 5 PE3, og 

spildevandet ledes til Usserød renseanlæg.  

 

Området er ifølge gældende spildvandsplan fælleskloakeret, med ret til at aflede tag- 

og overfladevand svarende til en befæstelsesgrad på maksimalt 0,25. Matriklens 

samlede areal er 730 m2. Grundet kapacitetsproblemer i det offentlige system er det 

aftalt, at tagvand ikke tilkobles systemet men håndteres lokalt via nedsivning. 

 

Af ansøgningsmaterialet fremgår det, at der søges om tilladelse til nedsivning via 

faskine af tagvand fra 200 m2 tagflade. Tagmaterialet og tagrender er i PVC, og der 

afvandes ikke fra overflader med kobber-, bly- eller zinkindhold. Da faskinens placering 

er <25 meter fra vandløbet Ulvemoserenden, vurderes nedsivningen som værende en 

udledning til vandløb. Derudover forsynes faskinen med overløb til Ulvemoserenden. 

 

Nedsivningen planlægges via stenfaskine med dimensionerne 0,6 X 3 X 30 m, med et 

opstuvningsvolumen på ca. 13 m3, og en dræningskapacitet på 8,7*10-3 l/s (Bilag 2). Der 

er foretaget en geoteknisk parameterundersøgelse i februar 2021, og på baggrund af 

denne er nedsivningskapaciteten fastslået. Senere undersøgelser har vist, at det 

sekundære grundvandsspejl ligger ca. 70 cm under terræn, hvilket ligger til grund for at 

faskinen placeres mere terrænnært end hvad der er typisk (15 cm jorddække), og at 

den udføres som stenfaskine. 

 

Dimensioneringen er foretaget vha. Spildevandskomiteens opdaterede regneark, med 

parametre som i Tabel 1.  

Gentagelsesperiode 5 år 

Hydraulisk ledningsevne (K) 10-6 m/s 

Sikkerhedsfaktor 1,1 

Befæstet areal 200 m2 

Årsmiddelnedbør  660 mm 
Tabel 1. Parametre benyttet til dimensionering af faskine (Spildevandskomiteen LAR-regneark) 

Faskinen etableres med mulighed for overløb til Ulvemoserenden, som sker ved 

overfladisk afstrømning. 

 

Afstandskrav fra faskine er ifølge ansøgningsmaterialet overholdt i forhold til nærmeste 

bygning med og uden beboelse (hhv. >5 og >2 m), skel (>2m), samt nærmeste 

drikkevandsindvinding (>25 m). Afstanden til Ulvemoserenden er <25 meter. 

 

 

 
3 1 person: 8 timer dagligt 225 dage om året, svarende til ca. 0,2 PE. Her regnes med 6 voksne og 
15 (50%) blefri børn.  

https://ida.dk/om-ida/spildevandskomiteen/skrifter-spildevandskomiteen


 
 

 
 

 

  
  

Sagsnr: 22/2337 

5/9 

Matriklen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, og indenfor 

indvindingsopland. Nærmeste drikkevandsboring (id: 194.1550) ligger ca. 330 m 

nordvest for faskinens ønskede placering. 

 

Matriklen er ikke kortlagt som forurenet (V1/V2), men ligger indenfor byzone, og er 

derfor områdeklassificeret.  

 

 

5. Miljøteknisk vurdering 

Tilslutning af husspildevand til kloak 

Hørsholm Kommune vurderer, at tilslutningen af husspildevand til det offentlige 

kloaksystem kan etableres i overensstemmelse med Hørsholm Kommunes gældende 

spildevandsplan, under forudsætning af at ovenstående vilkår overholdes, jf. afsnit 2.  

 

Nedsivning via faskine  

Jordmatricen formodes at filtrere tagvandet fra faskinen inden det ender i vandløbet, 

og et eventuelt indhold af næringsstoffer og luftbåren forurening vil i sådanne tilfælde 

være meget fortyndet før udledning til Ulvemoserenden. 

 

Hørsholm Kommune vurderer, at nedsivning kan ske uden risiko for forurening af 

grundvandet, da tag- og tagrendematerialet er i et ikke-problematisk materiale i forhold 

til afgivelse af miljøskadelige stoffer, og jorden ikke er kortlagt forurenet.  

 

Faskinen er korrekt dimensioneret, og etableres med overløb, og vurderes derfor ikke 

at være risiko for overfladisk afstrømning og gener for omboende. 

 

Overløb til Ulvemoserenden 

Faskinen dimensioneres til at modtage tagvand indtil en regnhændelse som sker 

statistisk set hvert 5. år. Overløb fra faskinen sker derfor statistisk set sjældnere end 

hvert 5. år.  

 

Faskinen etableres således, at overløb fra denne til Ulvemoserenden sker via overfladisk 

afstrømning. Der indsættes et vilkår om, at arealet over faskinen, og mellem faskinen 

og vandløbet, skal etableres og driftes således, at der ikke tilføres materiale eller affald 

til vandløbet fra jordoverfladen. 

 

Matriklens terræn skråner mod Ulvemoserenden, og det vurderes at afstrømning af 

regnvand forud for etablering af faskinen ligeledes ender i Ulvemoserenden uden 

synderlig forsinkelse. Det vurderes derfor, at projektet ikke ændrer massebalance og 

flow negativt. 

 

Natura 2000, Bilag 4 arter og væsentlighedsvurdering 
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Ifølge § 7 stk. 6 nr. 5 i habitatbekendtgørelsen 4, kan kommunen ikke give en 

tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, hvis tilladelsen efter nærmere vurdering 

viser sig at kunne skade et internationalt naturbeskyttelsesområde.  

 

Ulvemoserenden og nedstrøms beliggende områder ligger i umiddelbar nærhed til et 

Natura 2000 habitatområde, Folehave Skov (Figur 1). Selve Ulvemoserenden er ikke 

omfattet af internationale naturbeskyttelsesområder ved det ønskede udløbspunkt.  

 
Figur 1. Oversigtskort som viser nærmeste Natura 2000 område (rødt omrids), vandløb i området (blå 
streg), samt overløbspunkt fra faskine (grøn prik). 

Overløb fra faskinen sker udelukkende ved meget kraftig regn (>5. års hændelser). 

Afledning fra hverdagsregn og mindre hændelser sker indirekte via faskinen, hvor 

jordmatricen tilbageholder eventuelle næringsstoffer og problematiske stoffer, som 

måtte være afsat fra luften til taget.  

 

Ud fra en vurdering af afstanden til Natura 2000-området samt at størstedelen af 

tagvandet renses igennem nedsivning, vurderes det, at vandkvaliteten ikke vil påvirke 

Natura 2000-området og dets udpegningsgrundlag. Selv uden fortynding pga. oplandets 

samlede udledning, vurderes der ikke at være en påvirkning af Natura 2000-området.   

   

Kommunen vurderer således, at Natura 2000-område nr. 259, Folehave Skov, ikke vil 

blive påvirket af udledningen. 

 

Statens Vandområdeplaner 

Ulvemoserenden er medtaget i Statens Vandområdeplaner 2015-21, og er målsat til 

god økologisk tilstand. Vandløbets nuværende tilstand er vurderet til moderat økologisk 

tilstand, baseret på analyser af smådyrssamfundet i vandløbet. Hørsholm Kommune 

 

 
4 BEK nr. 2091 af 12/11/2021 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2091
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vurderer, at det planlagte overløb ikke hindrer, at Ulvemoserenden kan opnå 

god økologisk tilstand, og at det ej heller forringer vandløbets overordnede tilstand. 

 

Samlet vurdering 

Hørsholm Kommune vurderer samlet set, at fremsendte projekt ikke udgør en risiko for 

natur og miljø, og kan tillades efter gældende lovgivning, når det etableres som anført i 

ansøgningsmaterialet, og ved overholdelse af fremsatte vilkår jf. afsnit 2. 

 

 

Vilkårene er indsat for at sikre  

- en korrekt tilslutning, et korrekt brug og et grundigt vedligehold.  

- Miljøstatus i Ulvemoserenden. 

- Grundvandsmagasinet. 

- At anlægget ikke er til gene for omboende. 
 

5. Høring 

Et udkast til afgørelsen har været i intern høring i perioden 18. marts – 1. april 2022, og 

i høring hos Spildevandsforsyningsselskabet Novafos. Udkastet har desuden være i 

høring hos ansøger, og Rungsted Golfklub, ejer af matrikel nr. 2a Hørsholm By, 

Hørsholm (modsatte bredejer af Ulvemoserenden).  

 

Intern høring 

Intern høring af relevante myndigheder er gennemført, og ændringer er føjet til 

tilladelsen i hhv. vilkår 12 (omformulering) og vilkår 14 (tilføjelse af krav til udløb). 

 

Der indsættes et vilkår, som gør tilladelsen midlertidig, da pavillonen ikke er en 

permanent bebyggelse. 

 

Der indsættes en retvisende klagevejledning. 

 

Kommentarer fra bygherre/ansøger 

Bygherre ønsker at etablere overløb som direkte overfladisk afstrømning fra faskinen til 

vandløbet. Det kan godt godkendes, men det bør forhindres at afstrømmende vand 

medtager jord eller henkastet affald mv.  

Ændring i tilladelse: 

- Beskrivelse af udløbet ændres som beskrevet ovenfor.  

- Vilkår nr. 14, omkring udløbets beskaffenhed, udgår. Vilkår indsættes omkring 

foranstaltninger til at forhindre tilførsel af materiale til vandløbet (nyt vilkår nr. 

14+15). 
 

Der er placeret p-pladser ovenpå faskinen, og regnvand nedsiver fra denne til faskinen. 

Ansøger ønsker specificeret, at dette accepteres.  
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Ændring i tilladelse: 

- Der medtages i vilkår nr. 9, at nedsivning fra overfladen over faskinen 

accepteres. 
 

Partshøring af Novafos (høringsperiode: 24. februar – 2. marts 2022 

Novafos er blevet partshørt angående tilslutning af husspildevand til offentlig kloak 

samt mulig betaling af tilslutningsbidrag. Novafos har svaret, at  

- tilslutningspunktet (som bilag 1) kan accepteres,  

- tilslutningen ikke er omfattet af regler om tilslutningsbidrag (ej nødvendigt ved 

midlertidig tilslutning),  

- tilslutningen af husspildevand ikke er problematisk.  
 

Partshøring af Rungsted Golf 

Hørsholm Golf Klub har ingen bemærkninger til høringsmaterialet. 

 

6. Gyldighed og klageret  

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. 

 

Ansøger vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. 

 

En eventuel klage skal indgives inden fire uger fra afgørelsen er meddelt, hvilket 

betyder, at den skal indgives senest den 2. maj 2022. 

 

Der klages via Klageportalen, som findes via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk 

eller www.virk.dk. Der logges på klageportalen med NemID. En klage er indgivet, når 

den er tilgængelig for Hørsholm Kommune i klageportalen. Der skal betales et gebyr for 

at klage. 

 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hørsholm Kommune i Klageportalen. 

Hvis Hørsholm Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til 

behandling i klagenævnet. Klager får besked om videresendelsen. 

 

Miljø-og Fødevareklagenævnet afviser klagen, hvis den er sendt uden om 

Klageportalen, med mindre klager forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet 

anmodning til Miljø-og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan 

fritages for at bruge klageportalen. Se betingelser for at blive fritaget på 

www.naevneneshus.dk.  

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Ifølge § 101 i miljøbeskyttelsesloven kan afgørelsen endvidere prøves ved 

domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. 

 

Hørsholm Kommune gør opmærksom på, at der til enhver tid er mulighed for aktindsigt 

i sagen. 

 

Tilladelsen kan udnyttes inden en eventuel klage er afgjort, medmindre 

klagemyndigheden bestemmer andet. Men udnyttelse af tilladelsen vil i så fald ske for 

egen regning og risiko. Klagemyndigheden kan til enhver tid ændre eller ophæve en 

påklaget tilladelse. 

 

Kopi af denne tilladelse er sendt til: 

- Jørgen Stokbro, Hørsholm Kommunes ejendomsafdeling (jost@horsholm.dk) 

- Dennis Mogensen, Hørsholm Kommunes ejendomsafdeling (dni@horsholm.dk)  

- Sine Holck Jørgensen, DINES JØRGENSEN & CO A/S (sh@dj-co.dk) 

- Torben Faerch, Expandia Moduler A/S (torben.faerch@expandia.dk) 

- Morten Jensen, aut. Kloakmester, baunebjerggaard@mail.dk)   

- Novafos (novafos@novafos.dk)  

- Naturstyrelsen, nst@nst.dk 

-  Sundhedsstyrelsen/Embedslægen, hvs@sst.dk  

- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 

-  Danmarks Naturfredningsforening, hoersholm@dn.dk, dn@dn.dk  

-  Dansk Ornitologisk Forening, formand@dofnordsj.dk, natur@dof.dk  

- Sportsfiskerforbundet, post@sportsfiskerforbundet.dk 

-  Friluftsrådet, nordsjaelland@friluftsraadet.dk, fr@friluftsraadet.dk  

- Greenpeace, info.nordic@greenpeace.org 

 

6. Bilag 

Bilag 1) Skitseret kloakplan 

Bilag 2) Dimensionering faskine - sten højde 60 cm 

Bilag 3) Projektbeskrivelse fra 1.ansøgning (ændring til faskinetype) 

 

Venlig hilsen 

   
Kristine Dyrnum 
Spildevandsmedarbejder 
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