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Tilladelse til afledning af tag- og overfladevand samt drænvand fra 

Dronninggårds Allé 24-26 til temporær sø i Piil Skov 

 

Tilladelse til udledning og nedsivning 

Rudersdal Kommune ved Natur, Park og Miljø (herefter kaldet 

Forvaltningen) giver hermed tilladelse til udledning af tag- og 

overfladevand samt drænvand fra nedenstående adresse til temporær 

sø i Piil Skov (herefter kaldet søen) beliggende på samme matrikel: 

 

Dronninggårds Alle 24-26, 2840 Holte 

Matrikel 1a, Dronninggård, Ny Holte 

 

Udledningstilladelsen meddeles efter miljøbeskyttelsesloven1 § 28 stk. 1 

og bestemmelserne i spildevandsbekendtgørelsen2 § 17.  

 

Der gives endvidere tilladelse til nedsivning, da det ikke kan udelukkes, 

at en uanselig del af vandet ikke opsamles i drænrørene i regnbedet og 

derfor nedsiver frem for at blive ledt til den temporære sø. Denne 

nedsivning vil i praksis være mindre end naturlig nedsivning på et 

ubefæstet areal. 

 

Nedsivningstilladelsen meddeles efter miljøbeskyttelsesloven § 19 og 

bestemmelserne i spildevandsbekendtgørelsen §§ 36 og 40. 

 

Baggrund for ansøgningen 

Området er omfattet af lokalplan 213 for offentlige boliger på 

Dronninggårds Alle 24-26. Lokalplanområdet omfatter matrikel 1a, 

Dronninggård, Ny Holte. Området er omfattet af spildevandsplanen 

og ligger i oplandet til Lundtofte Renseanlæg. Ejendommen er 

spildevandskloakeret, hvilket jf. spildevandsplanen3 medfører, at tagvand 

og andet overfladevand skal håndteres lokalt på grunden. 

 

                                                
1
 Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr 966 af 23/06/2017 

2
 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr 1469 af 

12/12/2017 
3
 Spildevandsplan 2017, Rudersdal Kommune. https://spildevandsplan2017.rudersdal.dk/ 
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Forvaltningen meddelte den 24. februar 2015 tilladelse til nedsivning af 

tag- og overfladevand samt vand fra omfangsdræn på Dronninggårds 

Alle 24-26. Afgørelsen blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, som 

den 26. januar 2017, J.nr.: NMK-10-00924, traf afgørelse om, at sagen 

skulle hjemvises til fornyet behandling hos kommunen. Begrundelsen for 

afgørelsen var, at Rudersdal Kommunes vurdering af regnbedets 

dimensionering var sket på et fejlagtigt grundlag, da afstanden til 

grundvandsspejlet var under 1 meter. Forudsætningen for at anvende 

beregningsmetoden i Spildevandskomiteens notat om dimensionering af 

LAR-anlæg var derfor ikke opfyldt. 

 

På baggrund af afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet, har NIRAS 

på vegne af Rudersdal Kommune Ejendomme, som er grundejer, 

ansøgt om tilladelse til et nyt projekt (bilag 1) for afledning af tag- og 

overfladevand på Dronninggårds Alle 24-26, hvor vandet infiltrerer og 

renses via en jordmatrice i regnbedet, opsamles i underliggende dræn 

og ledes videre til søen i Piil Skov. 

 

Miljøstyrelsen har den 19. januar 2018 givet dispensation efter 

skovloven til udledning af regnvand til søen i Piil Skov. 

 

Vilkår 

Forvaltningen giver tilladelse på følgende vilkår: 

 

- Der må maksimalt tilføres vand til søen fra et samlet, reduceret 

tag- og overfladeareal på 1746 m2 samt fra omfangsdræn 

omkring ejendommen. 

 

- Udledningen af tag- og overfladevand til søen må ikke give 

anledning til oversvømmelser og hydrauliske problemer på 

matriklerne omkring søen. 

 

- Vandet, der udledes, må udelukkende stamme fra ejendommens 

tag- og overfladeareal, parkeringsareal, samt fra omfangsdræn, 

og må ikke indeholde andre stoffer, end der almindeligvis 

forekommer i tag- og overfladevand. 

 

- Der må afledes vand fra omfangsdræn svarende til højst 10 % af 

den mængde der må afledes fra tag- og overfladearealet, det vil 

sige 95,2 m3 pr. år. 

 

- Tag- og overfladevand skal passere en jordmatrice af fosforfri 

filtermuld, inden det ledes til søen. Dette er for at sikre, at zink og 

eventuelt olierester samt andre miljøfremmede stoffer 

tilbageholdes i jorden og ikke udledes til søen. 
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- Det udlagte filtermuldslag skal have en tykkelse på minimum 20 

cm. 

 

- Måling af metaller (bly, cadmium, krom, kobber, nikkel og zink) 

og PAH’er skal foretages senest 4 år efter etableringen af 

filtermuldslaget, i overfladen og i 20 cm dybde. Der udtages 

derefter jordprøver fra jordmatricen (i samme dybder) hvert 5. år.  

 

- Prøvetagning og analyser af filtermulden skal udføres af et firma 

eller laboratorium, som er akkrediteret hertil af DANAK eller 

tilsvarende. Prøveresultater skal sendes til Rudersdal Kommune, 

Teknik og Miljø, tom@rudersdal.dk. 

 

- Filtermulden skal udskiftes, når koncentrationen i 20 cm dybde 

overskrider indholdet i forurenet jord, svarende til klasse 2 (jf. 

vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland, juli 2001 – 

Sjællandsvejledningen). 

 

- Der etableres dræn under filtermuldslaget i regnbedet, for at 

sikre, at regnvandet effektivt opsamles og ledes videre til søen. 

 

- Anlægget skal udføres som beskrevet i fremsendte ansøgning og 

jf. tegning (bilag 2), med 300 mm sandfang ved samledræn og 

100 mm slamfang inden udløb til søen. 

 

- Udledningen må ikke give anledning til fysiske eller biologiske 

forringelser i recipienten eller medføre erosion, aflejringer eller 

flydestoffer i recipienten. 

 

- Nedløbsbrønde, sandfangsbrønden og slamfanget skal renses 

og vedligeholdes efter behov, dog senest, når de er halvt fyldte 

og minimum én gang om året. 

 

- Der skal opsættes vandstandsmåler i/ved søen. Vandstanden 

skal registreres minimum en gang månedligt, og resultatet skal 

sendes pr. mail til tom@rudersdal.dk. Efter 12 måneder vurderer 

Rudersdal Kommune, om målfrekvensen kan sættes ned. 

 

- Der skal udarbejdes en drifts- og plejeplan for den fremtidige 

vedligeholdelse af det samlede afledningssystem, inkl. 

beskæring i regnbedet. Denne skal fremsendes til 

tom@rudersdal.dk, senest tre måneder efter ibrugtagning. 
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Generelle vilkår 

- Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes senest 1 år efter, at 

den er meddelt. 

 

- Afløbsplan ”som udført” fremsendes til Forvaltningen, så snart 

arbejdet er udført. Vær opmærksom på, at sagen ikke kan 

afsluttes, før denne er fremsendt. 

 

Miljøbeskyttelseslovens § 30 giver mulighed for at tilbagekalde 

spildevandstilladelser, der er udstedt efter miljøbeskyttelseslovens § 28, 

hvis myndigheden skønner, at anlægget ikke fungerer miljømæssigt 

forsvarligt eller vilkår anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige. 

Kommunen kan endvidere tilbagekalde tilladelsen, hvis: 

• der er fare for forurening af vandforsyningsanlæg 

• der skal gennemføres en anden spildevandsafledning, som følge 

af en spildevandsplan 

 

Baggrund for tilladelsen  

NIRAS har den 16. november 2017, på vegne af Rudersdal Kommune 

Ejendomme, ansøgt om tilladelse til udledning af tag- og overfladevand 

samt drænvand til søen i Piil Skov. Vandet stammer fra omfangsdræn, 

tag og befæstede overflader på Dronninggårds Alle 24-26, 2840 Holte, 

Matrikel 1a, Dronninggård, Ny Holte. NIRAS har efterfølgende fremsendt 

supplerende materiale til ansøgningen pr. mail af 22. november, 23. 

november, 18. december, 19. december og pr. telefon den 21. 

december 2017. 

 

Tag- og overfladevand samt drænvand 

Det fremgår af ansøgningen, at der samlet set afledes vand fra et 

reduceret tag- og overfladeareal på 1746 m2. Fordelingen kan ses i tabel 

1 herunder. 

 
Tabel 1. Arealfordeling af tag og befæstede overflader 

 Areal (m
2
) Afløbskoefficient Reduceret areal (m

2
) 

Tagarealer 968 1,00 968 

Befæstede arealer, 

asfalt 
300 1,00 300 

Befæstede arealer, 

fliser o.l. 
525 0,80 420 

Græs med fald mod 

regnbed 
100 0,10 10 

Øvrige arealer, græs 950 0,05 48 

 2.843  1.746 
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Der afledes endvidere vand fra omfangsdræn omkring hele bygningen. 

Det estimerede vandbidrag er ikke oplyst. Det er tidligere oplyst, at 

omfangsdrænene ligger 0,75-1,00 meter under terræn og ligger over det 

højest målte grundvandsspejl. Omfangsdrænene er etableret som en 

ekstra sikkerhed mod opstigende grundvand og indgik i sin tid derfor 

ikke i dimensioneringen af regnbedet. 

 

Materialer 

Tagmaterialet er tagpap. Tagrender og nedløbsrør er af zink. Øvrig 

rørføring for tag- og overfladevand samt drænvand er udført i plast. 

 

Parkeringspladser 

Der er udlagt 22 parkeringspladser. 

 

Afledningssystem 

Regnvandet fra tag og befæstede arealer ledes til et ca. 197 m2 regnbed 

med 20 cm fosforfri filtermuld. Vandet infiltrerer i jordmatricen og 

opsamles af fire underliggende Ø100 mm drænrør (bilag 1, bilag 2 og 

bilag 3). Drænene etableres i regnbedets længderetning og har en 

indbyrdes afstand på 1,5 meter. Vandet føres via drænene til et 

samledræn og videre til en Ø425 mm brønd med 300 mm sandfang. Fra 

brønden ledes vandet via et Ø110 mm afløbsrør til en Ø600 mm 

udløbsbrønd med 100 mm slamfang. Herfra ledes vandet via et hævet 

udløb til 100 mm rør, som fører til søen i Piil Skov. 

 

Den opmålte bundkote i regnbedet er ca. 22,30 (bilag 4). I forbindelse 

med etablering af regnbedet, blev der i daværende projekt pejlet 

grundvandsstand. I vinteren 2012-2013 blev det højeste 

grundvandsspejl målt til kote 21,82 (bilag 5, bilag 6 og bilag 7). 

 

Overløb 

I regnbedets nordøstlige kant etableres et åbent overløb til søen i Piil 

Skov, som sikrer, at vandet ved ekstreme situationer afledes effektivt 

væk fra regnbedet til søen i Piil Skov. Ekstreme situationer kan 

eksempelvis være tøbrud efter sne og længerevarende frost, hvor 

regnbedets bund og/eller udløbsbrønden stadig er frosset. Størrelses-

forholdet mellem regnbed og tilkoblet tagareal er ca. 1:5, og NIRAS 

vurderer på den baggrund, at der sjældent vil være regnhændelser, hvor 

regnbedets kapacitet overskrides, og vandet løber urenset til den 

temporære sø. Regnvand fra tagareal pumpes direkte til regnbedet via 

pumpebrønd, hvor imod vand fra de øvrige befæstede overflader ledes 

til regnbedet via gravitation. De befæstede overflader antages at yde en 

vis forsinkelse af vandet, mens vandet fra tagarealerne derimod ledes 

forholdsvist uforsinket til regnbedet. 
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Overløbet udformes som en bred rende med en maksimal dybde på 20 

cm. For at sikre mod erosion, armeres muldlaget i den centrale del af 

renden med en Enkamat-måtte. 

 

Udledte vandmængder 

Der ønskes udledt tag- og overfladevand fra et reduceret areal på 1746 

m2. NIRAS oplyser, at ved en årlig nedbør på 545 mm, fratrukket 

initialtab, svarer det til en årlig udledt vandmængde på 952 m3. NIRAS 

vurderer, at dette er en overestimering, idet der i beregningen ikke er 

taget højde for tilbageholdelse i grønne tage samt græsarmeringen i 

området. 

 

Da den temporære sø ikke har et egentligt afløb, antager NIRAS, at 

vandstanden vil stige. Søen havde i november 2017 en vanddybde på 

32 cm. Dette antager NIRAS er større end normalt, grundet de store 

nedbørsmængder i efteråret 2017. For at vurdere udledningens 

konsekvens i forhold til fremtidige vandstandsvariationer, er der 

foretaget en teoretisk beregning af den forventede vandstandsstigning 

ved kraftige nedbørshændelser, henholdsvis 1-års, 5-års og 10-års 

hændelser. Dybden på en CDS104 regnhændelse på 24 timer er 60 mm. 

I nedenstående beregninger er det antaget, at søen har en permanent 

vandspejlsflade med en vanddybde på 25 cm i kote 22,00 og et 

overfladeareal på 180 m2. 

 

Ved nedbørshændelser der statistisk set forekommer hvert år, hvert 5. 

år og hvert 10. år, vil udbredelsen af søen jf. NIRAS’ beregninger stige til 

de niveauer, der er vist i tabel 2. 
 

Tabel 2. Forventet vandspejlskote, tilført vandmængde og areal af sø ved 1-års, 5-

års og 10-års regn. 

 Vandspejlskote Areal af sø, m
2
 Tilført vandmængde, m

3
 

1-års nedbør 22,18 355 60 

5-års nedbør 22,25 450 90 

10- års nedbør 22,30 520 110 

 

 

Udledte stofmængder 

På baggrund af erfaringstal for udledning af separat regnvand (se bilag 

1), har NIRAS beregnet forventede udledte stofmængder til regnbedet 

og til søen. Mængderne er baseret på de beregnede, årlige 

vandmængder. Der er ikke taget højde for tilbageholdelse i grønne tage 

                                                
4
 Chicago Design Storm 10 års regnhændelse 
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og sandfangsbrønde, og NIRAS vurderer, at de forventede stofmængder 

er et overestimat. Stofmængderne kan ses i tabel 3 herunder.  

 
 

Tabel 3. Forventede stofmængder i udledningsvandet til søen. 

 SS Total-P Opløst-P Total-N Total-Cu Total-Zn 

Koncentration i 

regnvand (mg/l) 
90,0 0,30 0,15 2,00 0,015 0,100 

Udledt mængde til 

regnbed (kg/år) 
85,6 0,29 0,14 1,90 0,014 0,095 

Udledt mængde til 

søen (kg/år) 
12,8 0,10 0,05 1,05 0,007 0,029 

 

 

Forvaltningens vurdering  

 

Hydraulisk belastning 

Søen har ikke et afløb, og udledningen af tag- og overflade vand vil 

formodentlig bevirke, at vandstanden i søen vil stige. En del af vandet i 

søen må forventes at tabes via fordampning og diffus udsivning. Da 

vandet ledes via regnbedet og nedsiver gennem filtermuldslaget inden 

det opsamles i drænrørene, neddrosles vandet, inden det ledes ud i 

søen. Vandstandsfluktuationerne holdes under løbende opsyn, i det der 

stilles vilkår om vandstandsmåler samt månedlig afrapportering af den 

aktuelle vandstand i minimum de første 12 måneder. Ved en 10-års regn 

estimerer NIRAS, at søens udbredelse vil stige til 520 m2 og have en 

vanddybde på 56 cm. Selv med denne udbredelse vil vandet, i følge 

NIRAS’ beregning, ikke forårsage overfladisk afstrømning til andre 

matrikler.  

Ved koter over 22,30, svarende til mere end en 10-års regn, vil der være 

frit synligt vandspejl i regnbedet som følge af tilbagestuvning. Regnbedet 

vil i sådanne ekstreme tilfælde midlertidigt fungere som ekstra 

magasinvolumen. 

 

NIRAS har ikke estimeret, hvor stor en vandmængde, der vil blive udledt 

fra omfangsdrænet. Forvaltningen tillader, at der afledes vand fra 

omfangsdræn svarende til højst 10 % af den mængde der må afledes fra 

tag- og overfladearealet, det vil sige 95,2 m3 pr. år. Omfangsdrænene 

ligger højt i terrænet, ca. kote 22,10 - 22,35, og over højeste 

grundvandsstand, som sidst er målt til kote 21,82. Forvaltningen 

vurderer, at vandbidraget fra omfangsdrænene vil være beskedent. 

Endvidere vil drænvand naturligt blive neddroslet, da det nedsiver 

gennem en jordmatrice, inden det når drænrørene. 
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Miljøstyrelsen har tidligere tilkendegivet, at de er positivt indstillet over 

for udledningen til søen i Piil Skov og har den 19. januar 2018 givet 

dispensation til udledning af regnvand til søen (bilag 8). Der er fra 

kommunens og styrelsens side fremsat et ønske i 2015 om at genskabe 

den naturlige dynamik i Piil Skov ved grotten, som fra før området blev 

drænet og pumpet. Her beskrives det blandt andet, at man ønsker at 

genskabe de naturlige sø- og vandløbsforhold i området. Udledningen til 

søen i Piil Skov er derfor i overensstemmelse med ønsket fremsat i 2015 

om at genskabe søen, som ligger neden for grotten.  

 

På baggrund af ovenstående vurderer Forvaltningen, at udledningen til 

søen er en hensigtsmæssig løsning og i overensstemmelse med 

ovenstående ønsker. De udledte vandmængder vil efter Forvaltningens 

overbevisning ikke give anledning til en hydraulisk overbelastning af 

søen eller dens omgivelser.  

 

Nedsivning i regnbedet 

Foruden udledningstilladelse gives der i nærværende afgørelse tilladelse 

til nedsivning i regnbedet. Baggrunden for dette er, at det ikke kan 

garanteres, at alt regnvandet, som ledes til regnbedet, opsamles i 

drænrørene. I praksis vil der være tale om, at en meget lille del af 

regnvandet nedsiver i regnbedet. Med en indbyrdes afstand på 1,5 

meter mellem drænrørene vil langt størstedelen af regnvandet i følge 

NIRAS opsamles i drænrørene og ledes videre til søen. NIRAS har 

udtalt, at en indbyrdes afstand på 2 meter også ville have været 

tilstrækkeligt for at sikre opsamling, men da man i nærværende projekt 

ønsker, at mindst muligt vand nedsiver i regnbedet, er der projekteret 

med 1,5 meter. Ved den valgte løsning bliver nedsivningen i regnbedet 

mindre pr. m2 end naturlig nedsivning på et ubefæstet areal. 

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at det ikke er problematisk, at 

bunden af regnbedet ligger under 1 meter over højest målte 

grundvandsstand. 

 

Nærmeste vandindvindingsboring ligger over 300 meter nordvest for 

regnbedet og afstandskravet er dermed overholdt. Der er ikke registreret 

jordforurening på Dronninggårds Alle 24-26, 2840 Holte. Som nævnt i 

afsnittet ovenfor, vil kun en uanselig del af vandet nedsive i regnbedet 

med den valgte løsning. Det er Forvaltningens vurdering, at nedsivning 

kan ske uden risiko for forurening af grundvand og drikkevand.  

 

Stofbelastning 

Der er tale om vand fra tag- og overfladearealer, parkeringsareal og 

adgangsvej med let trafik. Under forudsætning af, at der ikke anvendes 

salt (NaCl) til glatførebekæmpelse, vurderes overfladevandet ikke at 
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indeholde andre stoffer end der sædvanligvis tilføres regnvand i 

forbindelse med afstrømning fra sådanne arealer.  

 

Da ejendommen er opført med zink-tagrender, og vandet udledes til en 

sø, stiller Forvaltningen krav om, at regnvandet skal renses inden det 

udledes. Filtermuldslaget i regnbedet sikrer, at skadelige stoffer som 

zink fra tagrenderne og eventuelt olierester fra vej og parkeringsareal 

samt andre miljøfremmede stoffer og tungmetaller tilbageholdes i 

jordmatricen, og derved ikke giver anledning til en stofmæssig 

belastning af søen. Filtermuldslaget tilbageholder omtrent 70 % af det 

tilførte zink. I følge NIRAS’ beregninger, vil der årligt udledes 29 g zink til 

søen, hvilket Forvaltningen vurderer som uproblematisk. Ligeledes vil 

søen årligt belastes med maksimalt 100 g fosfor fra regnvandet. Det 

svarer til en koncentration i det udledte vand på i alt 0,105 mg/l fosfor. 

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at tilførslen ikke vil give 

anledning til eutrofiering af søen. Søen er placeret inde i Piil Skov, og lys 

vil derfor naturligt være en begrænsende faktor for plante- og algevækst. 

 
Tabel 4. Forventede stofkoncentrationer i udledningsvandet til søen. 

 SS Total-P 
Opløst-

P 
Total-N Total-Cu 

Total-

Zn 

Koncentration i vand 

ved udløb til søen 

(mg/l) 

13,45 0,105 0,053 1,103 0,007 0,030 

 

Der er udlagt 22 parkeringspladser på grunden. Der stilles ikke krav om, 

at regnvandet ledes via olieudskiller inden udledning, da nyere biler ikke 

forventes at have olie- og benzinspild. Endvidere ledes regnvandet som 

nævnt ovenfor gennem et filtermuldslag i regnbedet, inden det udledes i 

søen. Eventuelle olie- og benzinrester vil derfor tilbageholdes og renses 

i jordmatricen. 

 

Naturpåvirkning 

På nuværende tidspunkt har søen karakter af en temporær sø, dvs. den 

vil, som observeret i 2015 og 2017, være vandfyldt i nedbørsrige 

perioder og sandsynligvis udtørre i nedbørsfattige perioder. Den øgede 

vandtilførsel til søen i Piil Skov forventes at betyde, at søen får karakter 

af en permanent sø.  

Som nævnt tidligere, er der i 2015 fremsat et ønske om at genskabe den 

naturlige dynamik i skoven ved grotten, hvilket den temporære sø er en 

del af. Det er Forvaltningens vurdering, at udledningen til søen i Piil 

Skov potentielt kan betyde et øget naturindhold i området som følge af, 

at søen i perioder modtager mere vand. 
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Det vurderes, at projektet ikke påvirker et Natura 2000-område eller et 

yngle-og rasteområde for arter, der er omfattet af Habitatdirektivets bilag 

IV (se Habitatbekendtgørelsen5 § 6 og § 7). 

 

Høring  

Udkast til tilladelsen har været sendt i høring hos Rudersdal Kommune 

Ejendomme og grundejer på Dronninggårds Alle 32, 2840 Holte.  

 

Denne afgørelse offentliggøres på Rudersdal Kommunes hjemmeside i 

en offentlig høringsperiode på 4 uger fra godkendelsesdatoen. I denne 

periode er der klageadgang via Klageportalen. Se mere herom i 

følgende afsnit. 

 

Klagevejledning  

Denne afgørelse kan jf. § 18, stk. 3 i spildevandsbekendtgørelsen 

påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet. Da afgørelsen er offentligt 

bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsesdatoen. Hvis 

klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag. 

  

Klageberettigede er: 

 Afgørelsens adressat 

 Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

 Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 

miljø som hovedformål 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres 

vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål. 

 

Der henvises til www.nmkn.dk for uddybning af klageberettigede. 

 

Klagefristen er 4 uger fra den 9. februar 2018, hvor tilladelsen bliver 

annonceret. 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø og 

Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, 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 NEM-ID. Klagen sendes 

gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En 

klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 

Klageportalen. Kommunen sender via Klageportalen kommunens 

bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet vedhæftet den påklagede afgørelse og de 

dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse.  

                                                
5
 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 

visse arter, BEK nr 926 af 27/06/2016 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Samtidig med at kommunen sender klagesagen til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet sendes en kopi af udtalelsen til dig og eventuelle 

andre involverede i klagesagen med en frist for at afgive bemærkninger 

til Miljø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen, jf. 

miljøbeskyttelseslovens § 94, stk. 2. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 

der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til 

det, jf. § 21 i Lov nr. 1715 af 27.12.2016 om Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer 

afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

De nærmere regler om gebyrbetaling fremgår af Bekendtgørelse nr. 132 

af 30/01/2017 om gebyr for indbringelse af klager til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Det fremgår bl.a. af denne bekendtgørelse, at 

betaling af gebyr skal ske ved elektronisk overførsel eller ved 

giroindbetaling inden en af Miljø- og Fødevareklagenævnet fastsat frist. 

Betales gebyret ikke inden udløbet af fristen, afvises klagen. 

Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. 

Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1800 kr.  Du 

betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Jf. § 96 i Miljøbeskyttelsesloven har en klage over en tilladelse ikke 

opsættende virkning, med mindre Miljø og Fødevareklagenævnet 

bestemmer andet. Evt. udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens 

udløb, sker på ansøgers eget ansvar. 

En eventuel klage skal være Miljø- og Fødevareklagenævnet i hænde 

inden den 9. marts 2018 kl 23:59. 

 

Søgsmålsvejledning 

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt 

inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse. Er afgørelsen offentligt 

bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsesdatoen, jf 

Miljøbeskyttelsesloven § 101. 

 

Bilag  

Bilag 1: Dronninggård 24-26 Redegørelse for 15.12.2017  

Bilag 2: Bilag A+B, reviderede plan-, længde- og tværsnit, 19.12.2017 

Bilag 3: Dronninggård 24-26, SAB 

Bilag 4: Bilag C – opmålte koter, 01.11.2017 

Bilag 5: Afløbsandragende, nedsivning – rev_1 
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Bilag 6: T1_F_90_102 

Bilag 7: T1_F_90_104 

Bilag 8: Dispensation overløb til sø Piil Skov 2018 

 

Kopi af afgørelsen er sendt til:  

Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk 

Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 

Ferskvandsfiskeriforeningen nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 

Danmarks Naturfredningsforening  dnrudersdal-sager@dn.dk 

Danmark Naturfredningsforening-lokalafdeling: Rudersdal@dn.dk 

Friluftsrådet storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk 

Museum Nordsjælland, post@museumns.dk 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 
Kathrine Petersen 

Biolog  

Maria Cathrine Nielsen 

Natur, Park og Miljøchef 
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