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Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand 

 

Rudersdal Kommune meddeler hermed midlertidig tilladelse til udledning 

af oppumpet grundvand fra grundvandssænkning i byggegrube på Ved 

Næsseskoven 10-12, 2840 Holte. Det oppumpede grundvand udledes til 

et ikke-navngivet vandløb, som har udløb i Furesøen. 

 

Afgørelse 

Rudersdal Kommune giver tilladelse til det ansøgte projekt. Tilladelsen 

gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven1 § 28, stk. 1, da det 

oppumpede grundvand potentielt er okkerholdigt og derfor kan 

sidestilles med spildevand. Tilladelsen gives under forudsætning af, at 

projektet udføres som beskrevet i ansøgning af 28. august 2018. 

 

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

1. Udledningen er midlertidig, og der må maksimalt udledes vand i 

3,5 måned 

2. Der må maksimalt udledes i alt 85.000 m3 oppumpet grundvand 

3. Udledningen skal neddrosles mest muligt. Der må fra de fire 

pumpeboringer maksimalt udledes i alt 8,7 l/sek. De første 24-48 

timer dog maksimalt 10,4 l/sek 

4. Udledningen skal ske til det i ansøgningen oplyste 

udledningspunkt (figur 1) med UTM32-koordinater:  

UTM-e: 715.787, UTM-n: 6.189.806 

5. Der skal udtages vandprøver umiddelbart efter udledningens 

opstart, efter 1 måned samt ved afslutning. Vandprøverne skal 

udtages umiddelbart inden udløbet til vandløbet 

6. Vandprøverne skal udtages af et akkrediteret laboratorium og 

skal analyseres for parametre angivet i vilkår 7. Kopi af 

                                                
1
 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, BEK nr. 1121 af 03/09/2018 
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analyseresultaterne skal sendes til Rudersdal Kommune på mail: 

tom@rudersdal.dk, så snart de foreligger 

7. Det udledte vand skal overholde nedenstående krav: 

 

Parameter Krav Kontrolmetode* Bemærkning 

Vandføring, opstart 

(første 24-48 timer) 

<10,4 l/sek  

<37,4 m3/time 
Absolut  

Vandføring, øvrig 

periode 

<8,7 l/sek  

<31,2 m3/time 
Absolut  

Udledt vandmængde  < 85.000 m3 Absolut  

Suspenderet stof <25 mg/l Absolut  

Ferrojern <0,5 mg/l Absolut Opløst jern Fe2+ 

Total-jern <3,0 mg/l Absolut  

pH  6 - 9 Absolut  

Iltindhold > 6 mg/l Absolut  

*Ved absolut kontrol må ingen resultater overskride kravet. 

 

8. Rudersdal Kommune skal underrettes senest dagen inden 

udledningen påbegyndes og afsluttes 

9. Den udledte vandmængde skal måles. Der skal registreres 

udledt vandmængde dagligt, som rapporteres til Rudersdal 

Kommune, når arbejdet er afsluttet. 

10. Vandløbet, der udledes til, skal dagligt holdes under opsyn, så 

det sikres, at der ikke sker opstuvning i vandløbet 

11. Udledningen må ikke give anledning til oversvømmelse af 

arealerne omkring vandløbet.  

12. Udledningen må ikke give anledning til erosion af vandløbsbund 

eller brinker, uæstetiske forhold i vandløbet eller aflejring af 

materialer i vandløbet 

13. Udledningen må ikke give anledning til synlige 

okkerudfældninger 

14. Tømning af sedimentationscontainer skal ske efter behov 

således, at sedimentationsfunktion opretholdes. 

15. Hvis der i perioden ses ændringer i grundvandets 

sammensætning, lugt eller farve, som kan betyde risiko for 

forurening, skal Rudersdal Kommune kontaktes. 

mailto:tom@rudersdal.dk
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16. Eventuelt synlige spor efter udledningen skal fjernes, når 

grundvandssænkningen er afsluttet. 

 

Da den oppumpede vandmængde er under 100.000 m3/år, varigheden 

er under 2 år, og der ikke findes indvindingsanlæg inden for 300 m fra 

bortledningsanlægget, kræves der ikke tilladelse til 

grundvandssænkning, jf. vandforsyningsloven § 262. 

 

Beskrivelse af projektet 

Flemming Damgaard Christensen, fra den rådgivende 

ingeniørvirksomhed Geo, har 28. august 2018, på vegne af grundejer 

Thomas Albert, ansøgt om tilladelse til midlertidig udledning af 

oppumpet grundvand fra et anlægsprojekt på Ved Næsseskoven 10-12, 

2840 Holte, matrikel 1aæs, Dronninggård, Ny Holte. Ansøgningen kan 

ses i bilag 1. Anlægsprojektet omfatter udgravning til kælderniveau i 

forbindelse med opførsel af ny bolig med kælder. Byggegruben, som 

skal tørholdes, har målene ca. 17 x 44 m, i alt ca. 750 m2. 

 

Det oppumpede grundvand udledes til et ikke-navngivet, åbent vandløb, 

som løber nordpå og har udløb i Furesøen. Vandløbet er beliggende 

vest for Ved Næsseskoven 10-12. Udløbspunktets placering kan ses på 

Figur 1, og koordinaterne er: UTM-e: 715.787, UTM-n: 6.189.806. 

 

 
Figur 1. Udledningspunkt og placering af sedimentationscontainer (prik). 
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Den midlertidige udledning forventes påbegyndt medio-ultimo september 

2018 og forventes at slutte ultimo december 2018, i alt en periode på 3,5 

måned. Der forventes i anlægsperioden oppumpet og bortledt ca. 

80.062,5 m3 grundvand, men ansøges om 85.000 m3. 

 

Der etableres fire filterboringer, B-boringer, som ansøger har anmeldt i 

forbindelse med ansøgningen den 28. august 2018. Placering kan ses i 

ansøgning (bilag 1). Filterboringerne benævnes herefter pumpeboringer, 

da der oppumpes grundvand fra alle fire boringer. To af 

pumpeboringerne har hver en middelydelse på ca. 3,1 m3/time eller 0,9 

l/sek, og de resterende to har hver en middelydelse på ca. 12,5 m3/time 

eller 3,5 l/sek. I alt oppumpes og udledes der ca. 31,2 m3/time eller 8,7 

l/sek til vandløbet. Der forventes dog en 10-20 % højere ydelse ved 

oppumpningens opstart. Opstartsfasen er beskrevet som de første 24-

48 timer. I opstartsfasen udledes der således maksimalt 37,4 m3/time 

eller 10,4 l/sek til vandløbet. 

 

Ansøger har fået udtaget og analyseret en vandprøve fra en prøveboring 

på matriklen. Resultaterne viste, at grundvandet har et jernindhold på 

4,9 mg/l. Der blev endvidere påvist lave koncentrationer af benzen 

(0,036 µg/l), toluen (0,27 µg/l), ethylbenzen (0,060 µg/l), xylener (0,16 

µg/l) og naphtalen (<0,020 µg/l). Samlet benævnes de fem stoffer som 

BTEXN. Ansøger vurderer, at fundet af BTEXN skyldes en mindre 

afsmitning fra de aktiviteter, der er pågået på grunden, bl.a. opsætning 

af spuns, og at BTEXN ikke vil være målbar efter renpumpning. 

 

Ansøger oplyser, at det oppumpede grundvand inden udledning bliver 

ledt igennem en sedimentationscontainer med singles. Derved sikres 

det, at vandet iltes, og eventuelt okker udfældes, inden vandet ledes til 

vandløbet. Ansøger oplyser, at der vil blive lavet en erosionssikring ved 

udløbet til vandløbet.  

 

Kommunens vurdering 

Jf. bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter3 skal 

godkendelsesmyndigheden vurdere, om projektet kan påvirke Natura 

2000 område væsentligt. Vandløbet, som der udledes til, har udløb i 

Furesøen. Furesøen indgår som del af det internationale 

naturbeskyttelsesområde – Natura 2000 nr. 139 ”Øvre Mølleådal, 

Furesø og Frederiksdal Skov”.  
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Grundvand er naturligt iltfattigt og har et potentielt højt indhold af jern, 

hvilket kan have en negativ effekt på recipienten, hvis der er tale om et 

lille vandløb. For at udgå belastning af recipienten har vi stillet vilkår om, 

at indholdet af opløst jern i det udledte vand højst må være 0,2 mg/l, og 

iltindholdet skal være minimum 6 mg/l. For at sikre, at der ikke tilføres 

materiale til vandløbet, har vi desuden stillet krav om, at indholdet af 

suspenderet stof højst må være 25 mg/l i det udledte vand. 

 

Vi har fastsat vilkår om, at der skal udtages og analyseres tre 

vandprøver i udledningsperioden; ved opstart, efter én måned og i 

slutningen af perioden. Analyseresultaterne skal sendes til 

tom@rudersdal.dk så snart de foreligger. 

 

Slutrecipienten Furesø har et stort vandvolumen. Det relativt beskedne 

vandbidrag (middel 8,7 l/sek og max. 10,4 l/sek) fra udledningen vil 

grundet almindelig opblanding fortyndes væsentligt ved udløbet til 

Furesøen. Vi vurderer ikke, at de udledte stoffer vil udgøre et problem, 

såfremt de fastsatte vilkår overholdes. 

 

Alle BTEXN koncentrationer er langt under miljøkvalitetskravene for 

overfladevand, jf bilag 2 i bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål 

for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand4. På 

baggrund af de lave BTEXN-koncentrationer sammenholdt med den 

store fortynding i Furesøen, har vi vurderet, at der ikke er behov for at 

analysere for BTEXN i det konkrete projekt. 

 

På baggrund af ovenstående redegørelse vurderer vi, at 

miljøkvalitetskravene fastsat i Bekendtgørelse nr. 1433 om krav til 

udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, 

overgangsvande, kystvande og havområder kan overholdes. Dette sikrer 

generelt mod uacceptable negative effekter for overfladevandet, 

herunder også overfladevand i Natura 2000 områder.  

Det vurderes på den baggrund, at projektet i sig selv, eller i forbindelse 

med andre planer og projekter, ikke påvirker Natura 2000-området eller 

et yngle-og rasteområde for arter, der er omfattet af direktivets bilag IV 

(Habitatbekendtgørelsen5 § 6 og § 7). 

 

Vi vurderer endvidere, at den midlertidige udledning af oppumpet 

grundvand ikke vil være til hinder for, at Furesøen kan opfylde 

målsætningen om god økologisk tilstand. 
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Rudersdal Kommune var på tilsyn ved vandløbet den 15. august 2018, 

hvor strækningen fra det ønskede udledningspunkt og ned til udløbet til 

Furesøen blev gennemgået. Vandløbet er åbent på hele strækningen, 

kanalformet og ligger mange steder dybt i terrænet. Vandløbet har stor 

kapacitet og vi vurderer, at udledningen på gennemsnitligt 8,7 l/sek og 

maksimalt 10,4 l/sek ikke vil give anledning til kapacitetsmæssige og 

hydrauliske problemer op- eller nedstrøms udledningspunktet. 

Vandløbet er ikke specifikt målsat i statens vandområdeplaner. Vi 

vurderer, at den ansøgte udledning ikke vil forringe miljøtilstanden i 

vandløbet. Da der etableres erosionssikring ved udledningspunktet, 

vurderer vi, at udledningen ikke vil give anledning til forringelse af 

vandløbets brink.  

 

Der er ikke på ejendommen registreret forureninger, og ansøger har 

fremsendt analyse af vandprøve, som viser, at der er tale om vand, som 

vurderes ikke at give miljømæssige gener for Furesøen. Såfremt 

ansøger får oplysninger om ændringer i vandets sammensætning 

og/eller støder på ukendt forurening under anlægsprojektet, skal 

Rudersdal Kommune straks underrettes. 

 

Tilladelsens gyldighed 

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

meddelt. 

 

Lovgivning 

Tilladelsen til midlertidig udledning af oppumpet grundvand er truffet i 

henhold til miljøbeskyttelsesloven § 28, stk. 1, bestemmelserne omfattet 

af kapitel 9 i spildevandsbekendtgørelsen6, samt bekendtgørelse om 

krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, 

overgangsvande, kystvande og havområder7. Det oppumpede 

grundvand indeholder jern. Okkerholdigt grundvand kan sidestilles med 

spildevand og er derfor omfattet af miljøbeskyttelsesloven og 

spildevandsbekendtgørelsen. 

 

B-boringer skal anmeldes til kommunen 14 dage inden borearbejdet 

påbegyndes, jf. boringsbekendtgørelsen8. 

 

 

 

 

                                                
6
 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr 1469 af 

12/12/2017 
7
 BEK nr 1433 af 21/11/2017 
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Høring 

Denne tilladelse offentligøres på Rudersdal Kommunes hjemmeside i en 

offentlig høringsperiode på 4 uger fra godkendelsesdatoen, som er den 

14. september 2018. 

 

Klagevejledning 

Denne afgørelse kan jf. § 91 i Miljøbeskyttelsesloven 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. 

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

Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via 

www.nmkn.dk, www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på 

Klageportalen 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.  

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. 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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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. 

 

Søgsmålsvejledning 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 

måneder fra afgørelsens modtagelse. Er afgørelsen offentligt 

bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsesdatoen, jf 

Miljøbeskyttelsesloven § 101. 

 

Bilag 

Bilag 1: Ansøgning – bortledning Ved Næsseskoven 10-12 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

  

Kathrine Petersen 

Biolog  

Maria Cathrine Nielsen 

Natur, Park og Miljøchef 

 

 

Kopi af afgørelsen er sendt til: 

Flemming Damgaard Christensen, Geo  

Styrelsen for Patientsikkerhed stps@stps.dk 

Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 

Ferskvandsfiskeriforeningen nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 

Danmark Naturfredningsforening-lokalafdeling: Rudersdal@dn.dk 

Friluftsrådet storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk 

Dansk Ornitologisk forening natur@dof.dk og rudersdal@dof.dk 
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