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Emne:  Vandindvindings- og anlægstilladelse. 

 

Vandforsyning: Holte Vandværk, Nærum Vandværk og Trørød Vandværk. Alle under 

Rudersdal Forsyning A/S 

 

Jupiter-ID:  106558, 106559 og 106560 

 

Beliggenhed af forsyning: Rudersdal Forsyning A/S, Skovlytoften 27, 2840 Holte. 

 

Beliggenhed af vandværker:  

Holte Vandværk, Søengen 6, 2840 Holte, matr.nr. 2tf, Øverød By, Ny 

Holte. 

   

Nærum Vandværk, Egehegnet 170, 2850 Nærum, matr.nr. 6cd, Næ-

rum By, Nærum. 

 

Trørød Vandværk, Rundforbivej 54, 2950 Vedbæk, matr.nr. 28b, Trø-

rød By, Gl. Holte. 

 

 

 

Kildepladser:   

Vandværk Kildeplads Fremtidig 

tilladelse  

1.000 m
3
/år 

Fremtidig 

tilladelse  

1.000 m
3
/år 

Holte  2.000*  

 Holte  2.000* 

 
 

  

Nærum 
 

2.000*  

 Nærum  2.000* 

    

Trørød   1.000*  

 Trørød  850 

 Vedbæk  150 

    

I alt   2.300* 2.300* 

* Der gives tilladelse til at vandværkerne og kildepladserne samlet kan indvinde større 

vandmængder, men at den samlede indvinding ikke må overstige 2.300.000 m3/år. Dette giver 

fleksibilitet til vandforsyningen i forbindelse med renovering og forsyningssikkerhed, skulle der 

opstå forureninger. 

 

Indvindingsmængde: Total 2.300.000 m
3
/år – fordelt på tre vandværker og 4 kildepladser.  
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Anlæggets art: Vandværk 

 

Tilladelsesmyndighed: Rudersdal kommune 

 

Gyldighedsperiode: Tilladelsen meddeles for en periode af 30 år og er gyldig fra 27.  

februar 2017 – 27.  februar 2047.  

 

Kopi af denne tilladelse  Sundhedsstyrelsen 

er sendt til: Danmarks Naturfredningsforening 

 Danmarks Naturfredningsforening i Rudersdal (DN Rudersdal)  

Danmarks Sportsfiskerforbund 

Forbrugerrådet 

Naturstyrelsen 

Naturstyrelsen Hovedstaden 

Region Hovedstaden 

Furesø Kommune 

Allerød Kommune 

Lyngby-Taarbæk Kommune 
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Afgørelse 
Rudersdal Kommune meddeler hermed, i henhold til Vandforsyningslovens § 20, Rudersdal 

Forsyning A/S vandindvindingstilladelse til oppumpning af 2,3 mio. m
3
 pr. år fra deres tre 

vandværker og de tilknyttede kildepladser. Tilladelsen er en forlængelse af den eksisterende 

tilladelse, men der er foretaget ændringer i vilkår i forhold til den tidligere tilladelse. 

 

Holte Vandværk, Nærum Vandværk og Trørød Vandværk er kommunale vandværker beliggende 

i Rudersdal Kommune. Vandværkerne ejes og drives af Rudersdal Forsyning A/S.  

 

De tidligere tilladelser udløb 31. marts 2010. Miljøministeren har dog udstedt en generel 

forlængelse, således at de nuværende tilladelser er gældende indtil et år efter vedtagelse af de 

kommunale handleplaner.  

 

Der sker ikke ændringer i det eksisterende vandbehandlingsanlæg, og vi meddeler hermed også 

tilladelse til vandbehandlingsanlægget jf. Vandforsyningslovens § 21. Nærværende tilladelse 

erstatter de tidligere meddelte indvindingstilladelser. 

 

Som en del af ansøgningen har Rudersdal Kommune gennemført en VVM-screening med 

henblik på at kortlægge eventuelle interessesammenfald med naturmæssige værdier eller 

lignende.  

 

Nærværende tilladelse er tidsbegrænset og er således gyldig i perioden 27.  februar 2017 til 27.  

februar 2047. jf. Vandforsyningslovens § 22. Vilkårene for tilladelsen kan inden tilladelsens 

udløb ændres i skærpende retning uden erstatning, hvis tilpasningen af indvindingens omfang 

eller art til nye miljømål i henhold til Miljømålsloven nødvendiggør dette, jf. Vandforsyningslo-

vens § 32, stk. 3. 

Baggrund for ansøgningen 

Rudersdal Forsyning A/S har 1. oktober 2015 indsendt en ansøgning om fornyelse af eksisteren-

de indvindingstilladelse til deres tre vandværker. Der ansøges om reduceret indvindingsmængde, 

da der søges om 2,3 mio. m
3
 pr. år, hvor den hidtidige tilladelse har været på 2,8 mio. m

3
 pr. år.  

 

Til grund for denne tilladelse ligger: 

 Ansøgning om indvindingstilladelse, 1. oktober 2015 

 VVM-screening 

Vilkår 
Indvindingstilladelse til Rudersdal Forsyning A/S, Skovlytoften 27, 2840 Holte, meddeles på 

følgende vilkår: 

Indvindingens formål  

1. Vandindvindingens formål er almen vandforsyning. 
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2. Rudersdal Forsyning A/S er en kommunal vandforsyning, som leverer drikkevand til 

Rudersdal Kommune 

 

Faste leverancer til modtagere udenfor kommunen, skal aftales med Rudersdal Kommune. 

Dette gælder ikke nødforsyninger og leverancer etableret inden denne tilladelse.  

Vandindvindingsboringer 

3. Vandindvinding foregår fra følgende boringer:  

 

Kildeplads Matrikel DGU-nr. Navn 
Ønsket 
maxydelse  

Holte 2fq, Søllerød By, Søllerød 193.695 HB1 66 m
3
/t 

2fq, Søllerød By, Søllerød 194.18C HB2 37 m
3
/t 

2fq, Søllerød By, Søllerød 194.155 HB4 63 m
3
/t 

2fq, Søllerød By, Søllerød 194.1284 HB5 63 m
3
/t 

2fq, Søllerød By, Søllerød 194.992 HB7 56 m
3
/t 

2tf, Øverød By, Ny Holte 193.1123 HB10 54 m
3
/t 

Nærum  6ah, Nærum By, Nærum 194.365 NB2 57 m
3
/t 

6ah, Nærum By, Nærum 194.615 NB4 52 m
3
/t 

6ey, Nærum By, Nærum 194.616 NB5 59 m
3
/t 

 6cd, Nærum By, Nærum 194.638 NB6 23 m
3
/t 

Trørød 7fe, Nærum By, Gl. Holte 194.159 TB1 70 m
3
/t 

 7bb, Nærum By, Vedbæk 194.128 TB4 52 m
3
/t 

 28b, Trørød By, Gl. Holte 194.207 TB6 12 m
3
/t 

Vedbæk 29, Vedbæk By, Vedbæk 194.127 VB1 13 m
3
/t 

Tabel 2. Aktive indvindingsboringer. Placeringen af boringerne fremgår af figur 1 til 4. 

  

 
Figur 1: Holte Kildeplads 
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Figur 2: Nærum kildeplads 

 
Figur 3: Trørød Kildeplads 

 
Figur 4 - Vedbæk Kildeplads 
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4. Enkelte boringer kan – afhængigt af forureningstrusler og konstaterede forureninger – 

anvendes til afværgepumpning for at undgå spredning af forurening til øvrige boringer.  

Indvindingens størrelse  

5. Der må samlet indvindes op til 2,3 mio. m
3
 pr. år fra vandværkets indvindingsboringer. 

Indvindingen skal fordeles med maksimale mængder på hver af de fire kildepladser, som 

angivet i tabellen på side 2. 

6. Indvindingen skal ske under hensyntagen til, at der sker så små udsving i grundvandsspejlet 

som muligt på kildepladsen.  

Tidsbegrænsning 

7. Nærværende tilladelse er tidsbegrænset og er således gyldig i perioden 27.  februar 2017 til 

27.  februar 2047. jf. Vandforsyningslovens § 22.  

Registrering af oppumpede vandmængder  

8. Vandindvindingsanlægget skal jf. Vandforsyningslovens § 58 stk. 2 være forsynet med 

flowmåler til måling af det indvundne vand på boringsniveau og kildepladsniveau samt ud-

pumpningen til forbrugerne på afgang vandværk.  

   

9. Indvindingsmængden skal af vandforsyningen registreres som minimum månedligt og 

opbevares i mindst 10 år, jf. Bek. om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg § 22.  

 

10. Meddelelse om den årlige vandindvinding på både boringsniveau og kildepladsniveau samt 

det samlede vandforbrug på afgang vandværk skal fremsendes inden den følgende 1. februar 

til Rudersdal Kommune, jf. Vandforsyningslovens § 58, stk. 3 og Bek. om vandkvalitet og 

tilsyn med vandforsyningsanlæg § 23. 

Registrering af vandspejlsniveauer 

11. Rudersdal Vands indsats med pejling af grundvandet skal fremgå af Rudersdal Forsynings 

pejlestrategi, som skal godkendes af Rudersdal Kommune.  

 

12. Vandspejlet i indvindingsboringerne, der er tilsluttet SRO-anlæg, skal pejles kontinuerligt. 

Sænkninger af vandspejlet målt med den kontinuerlige metode skal kontrolleres mindst hvert 

år ved manuel pejling af boringernes vandspejl. 

 

13. Pejlinger fra overvågningsboringer skal årligt, og senest den 1. maj, indberettes til GEUS via 

den fælles offentlige database for grund- og drikkevand, Jupiter.  

 

14. Der skal hvert år fremsendes redegørelse for variationer i grundvandsspejlet over minimum 

en 5-årig periode til Rudersdal Kommune inden den 1. maj. Indvindingen må ikke medføre, 

at grundvandsspejlet er permanent faldende.  

Drikkevandskvalitet og analyser 

15. Der skal udtages vandprøver af kvaliteten af det indvundne vand fra:  
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1. Råvandet fra de enkelte indvindingsboringer  

2. Vandet, der udpumpes fra vandværket  

 

Vandprøverne skal udtages af og analyseres på et miljølaboratorium, der er akkrediteret her-

til, jf. Bek. om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg § 13. 

 

16. Rudersdal Forsyning skal fremsende prøvetagningsprogram til Rudersdal Kommunes godken-

delse senest 1. maj. Kontrolhyppigheden baseres på grundlag af den indvundne vandmængde 

for året før, jf. Bek. om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg § 8.  

 

Analyseprogrammet skal indeholde oplysninger om prøvetagningssteder, analyseomfang og -

frekvens. 

 

Rudersdal Kommune kan stille yderligere krav til prøvetagning, når udfaldet af tidligere 

undersøgelser eller anlægget er udsat for særlig forurening eller andre forhold taler for det, jf. 

Bek. om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg §8, stk.6.  

 

17. Hvis resultater af undersøgelser viser, at vandets kvalitet ikke overholder fastsatte krav skal 

vandforsyningen straks underrette Rudersdal Kommune, jf. Bek. om vandkvalitet og tilsyn 

med vandforsyningsanlæg §15. 

 

18. Vandforsyningen skal foranledige, at analyselaboratoriet senest 6 uger efter udtagelse af 

vandprøven indberetter resultatet til kommunen via den fælles offentlige database for grund- 

og drikkevand, Jupiter, jf. Bek. om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg § 26.  

 

19. Vandforsyningen fremsender en gang årligt et notat om vandkvaliteten på vandværket og 

kildepladser, og angiver eventuelle årsager til afvigende vandkvalitet samt hvilke foranstalt-

ninger, der er gjort for at rette op på den. Notat fremsendes til Rudersdal Kommune senest 

den 1. maj.  

Monitering af grundvandskvalitet i overvågningsboringer  

20. Moniteringsprogrammet for grundvandskvalitet skal være i overensstemmelse med krav i de 

til enhver tid gældende ”Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse”. 

 

21. Resultater af vandprøver fra overvågningsboringer afrapporteres i et notat. 

 

Afrapporteringen i vilkår 19 og 21 kan udarbejdes i fælles notat.  

Overvågning af påvirkning af overfladevand  

22. Rudersdal Forsyning skal udføre vandføringsmålinger nedstrøms i Maglemoserenden. Place-

ringen aftales med Rudersdal Kommune – Natur, Park og Miljø. Overvågningen kan justeres 

af Rudersdal Kommune i samarbejde med Rudersdal Forsyning. 

 

23. Resultatet af overvågningen af overfladevand fremsendes 1 gang årligt til Rudersdal 

Kommune inden 1. maj. Resultatet af overvågningen evalueres hvert år, og behovet for det 
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fremadrettede overvågningsprogram aftales mellem Rudersdal Kommune og Rudersdal For-

syning.  

Beskyttelseszoner 

24. Der er omkring hver af de tilknyttede indvindingsboringer til vandværket i medfør af 

spildevandsbekendtgørelsen fastlagt et beskyttelsesområde på 300 meter. Inden for disse 

områder må der som udgangspunkt ikke etableres nye nedsivningsanlæg for spildevand, eller 

anden indretning, hvorved væsker, der kan forurene grundvandet, afledes til undergrunden. 

 

25. I medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 21b må der ikke inden for en radius af 25 m fra 

indvindingsboringen anvendes pesticider eller ske dyrkning og gødskning til erhvervsmæssi-

ge og offentlige formål. 

 

26. Der er omkring hver af vandværkets boringer etableret et fredningsbælte med en radius på 10 

meter i medfør af BEK nr. 1260 af 28/10/2013 om udførelse og sløjfning af boringer og 

brønde på land. Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes, anvendes bekæmpelsesmidler 

eller i det hele taget anbringes eller anvendes stoffer på en sådan måde, at grundvandet ud-

sættes for risiko for forurening.  

Vandværksbygning, vandbehandling og distributionsanlæg 

27. Vandindvindings- og behandlingsanlægget må ikke på væsentlig måde udbedres eller 

ændres, før Rudersdal Kommune har givet tilladelse hertil.  

 

28. Vandbehandlingsanlæg med tilhørende installationer skal etableres og indrettes som ansøgt 

og være i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for almene vandforsynings-

anlæg (DS 442). 

Opsummering: afrapportering og indberetning  

Der skal årligt og inden 1. februar 

 fremsendes følgende til Rudersdal Kommune:  

- Meddelelse om den årlige vandindvinding på både boringsniveau og kildepladsniveau 

samt det samlede vandforbrug på afgang vandværk, jf. vilkår nr. 10. 

 

Der skal årligt og inden 1. marts fremsendes følgende til Rudersdal Kommune:  

- Prøvetagningsprogram til kontrol af vandkvalitet i råvandsboringer, ledningsnet og vand-

værk til Rudersdal Kommunes godkendelse, jf. vilkår nr. 16.  

 

Der skal årligt og inden 1. maj:  

- Indberettes pejlinger fra overvågningsboringer til GEUS via den fælles offentlige data-

base for grund- og drikkevand, Jupiter, jf. vilkår nr. 13. 

- Fremsendes redegørelse for variationer i grundvandsspejlet over minimum en 5-årig 

periode til Rudersdal Kommune, jf. vilkår nr. 14. 

- Fremsendes notat om vandkvaliteten på vandværket, kildepladser og i oplandene, som 

angiver eventuelle årsager til afvigende vandkvalitet samt hvilke foranstaltninger, der er 

gjort for at rette op på den, jf. vilkår nr. 19 og 22. 
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- Fremsendes notat om dataindsamlingen i forhold til påvirkningen af overfladevand, jf. 

vilkår nr. 24. 

 

Der skal årligt og inden 1 juni: 

- Udføres en fælles evaluering af alle ovenstående indrapporterede data af Rudersdal For-

syning og Rudersdal Kommune med henblik på at udfase eksisterende eller inddrage nye 

moniteringer. Det er afgørende, at Rudersdal Forsyning fremsender de moniterede data i 

en bearbejdet form, som forholder sig til de problemstillinger, som der moniteres for. 

Rapporteringsformen aftales og udvikles løbende efter aftale med Rudersdal Kommune.  

 

Løbende:  

- Rudersdal Forsyning skal sikre, at analyselaboratoriet senest 6 uger efter udtagelse af 

vandprøven indberetter resultatet til kommunen via den fælles offentlige database for 

grund- og drikkevand, Jupiter.  

Rudersdal Kommunes samlede vurdering 
Rudersdal Kommune vurderer, at der kan meddeles tilladelse til fortsat indvinding af vand på 

Rudersdal Forsynings kildepladser i en periode på 30 år. 

 

Vandkvaliteten overholder gældende grænseværdier både hvad angår naturlige og miljøfremme-

de stoffer. Den nuværende indvindingsstrategi samt de ønskede indvundne vandmængder 

vurderes ikke at give anledning til negativ påvirkning af grundvandskvaliteten i området, mens 

det er svært, på det tilgængelige datagrundlag, at vurdere påvirkningen på alle overfladerecipien-

ter i området.  

 

Rudersdal Kommune og Rudersdal Forsyning A/S vil årligt gennemgå evalueringen af monite-

ringsprogrammet, og herunder justere moniteringen af indvindingens påvirkning af overflade-

vand samt den øvrige monitering relateret til denne tilladelse. Hvis der opstår behov for at 

udvide moniteringsprogrammet skal dette meddeles Rudersdal Forsyning som et påbud. Det er 

Rudersdal Kommune, som indkalder til det årlige evalueringsmøde i juni måned.  

Erstatningsregler 
Ejer af vandværket er i henhold til Vandforsyningslovens § 23 erstatningspligtig for skader, som 

voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller 

vandstanden i søer m.v. under anlæggets udførelse og drift. I mangel af enighed afgøres erstat-

ningsspørgsmålet af taksationsmyndigheden. Det er den, der søger erstatning, som skal indbringe 

sagen for taksationsmyndigheden. 

 

Lovgrundlag  
Nærværende tilladelse er meddelt med hjemmel i følgende love og bekendtgørelser: 

 

 Lov om vandforsyning mv., LBK nr. 1199 af 30. september 2013 med senere ændringer. 
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 Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, BEK nr. 1260 

af 28. oktober 2013.  

 

 Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, BEK nr. 1451 af 11. december 

2007 med senere ændringer. 

 

 Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, BEK nr 802 af 1. 

juni 2016. 

 

 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, BEK nr 231 af 5. marts 2014. 

 

 Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer. 
 

 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelses-

områder samt beskyttelse af visse arter, BEK. nr. 408 af. 1. maj 2007 med senere ændrin-

ger. 
 

 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 

(VVM) i medfør af lov om planlægning, BEK nr. 1184 af 6. november 2014. 
 

 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 

m.v. § 28, stk. 2, nr. 2 (spildevandsbekendtgørelsen). BEK nr. 501 af 21. juni 1999. 

Klagevejledning 
 

Rudersdal Kommunes afgørelse i denne sag kan påklages efter reglerne i vandforsyningslovens 

kapitel 13. 

 

Klageberettigede er adressaten for afgørelsen, samt enhver, der må antages at have individuel, 

væsentlig interesse i sagens udfald, jf. vandforsyningslovens § 80, stk. 1. Endvidere kan 

Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet påklage 

afgørelser efter § 20 om tilladelse til vandindvinding, afgørelser efter § 21 om tilladelse til 

vandindvindingsanlæg, dog ikke vandindvindingstilladelser omfattet af § 20, stk. 1, nr. 1 og 2, 

og tilladelser efter § 21, der vedrører vandindvindingstilladelser efter § 20, stk. 1, nr. 1 og 2. jf. 

vandforsyningslovens § 80, stk. 2 og stk. 3. 

 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, dvs. den 27. marts 2017. 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du 

klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen 

ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, 

ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, 

der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 

Klageportalen. 
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Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 

Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 

Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet 

afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklage-

nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klage-

portalen. Hvis du bliver fritaget for at bruge Klageportalen, vil du modtage en opkrævning på 

gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for 

den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. 

 

 


