
 

 

Åbningstid 

Mandag-tirsdag kl. 10-15 

Onsdag: Lukket 

Torsdag kl. 10-17 

Fredag kl. 10-13 

 

4. oktober 2018  

 

Sagsnr.: 2018-4266 

Sagsbehandler: 

Johanna H. Jonsdottir 

JJON@ rudersdal.dk 

Tlf.: 46 11 24 20 

KS: THIL 

 

Teknik og Miljø 

Natur, Park og Miljø 

Øverødvej 2 

2840 Holte 

Tlf. 46 11 24 00 

TOM@rudersdal.dk 

 

 

Sendt pr. e-mail til grundejere og ansøger. 

 

 

 

 

 

 

 

Tilladelse til tilslutning af overfladevand fra privat fællesvej til offentlig 
kloak - for ejendommene Gammel Holtevej 100A og 98B  

 
 
Gammel Holtevej 100A 
2840 Holte 
Matr.nr.: 5do, Holte By, Søllerød 
 
 
Gammel Holtevej 98B 
2840 Holte 
Matr.nr.: 5dn, Holte By, Søllerød 
 

 

Tilslutningstilladelse for overfladevand fra vej 
Rudersdal Kommune ved Teknik og Miljøforvaltningen, herefter kaldt forvaltnin-
gen, giver hermed tilladelse til, at ovennævnte ejendomme afleder overflade fra 
privat fællesvej til offentlig kloak.  

Tilladelsen gives i forlængelse af, at forvaltningen d. 31. august 2018 har mod-
taget ansøgning om tilslutningstilladelse fra ejer af Gammel Holtevej 100A, som 
ansøger på vegne af samtlige grundejerne. 

 

Baggrund og lovgrundlag 
Ejendommene ligger i fælleskloakeret opland, og der kan iflg. ansøger ikke 
findes plads til en effektiv faskine.  

Tilladelsen gives i henhold til Miljøbeskyttelseslovens
1
 § 28 stk. 3, bestemmel-

serne omfattet af § 13 stk. 1 i Spildevandsbekendtgørelsen
2
, samt Rudersdal 

Kommunes Spildevandsplan
3
.  

Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår. 

 
  

                                                
1
 LBK nr 1121  af 03/09/2018 

2
 BEK nr 1469 af 12/12/2017 

3
 ”Spildevandsplan 2017”, Rudersdal Kommune, https://spildevandsplan2017.rudersdal.dk/  
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Vilkår 
1. Tilladelsen gælder fra dags dato for tilslutning af overfaldevand fra 280 m

2 

vejareal til forsyningsselskabet Novafos A/S’ (forsyningens) afløbsledning. 
2. Tilslutningen skal dimensioneres tilstrækkelig stor til at kunne håndtere den 

afledte mængde regnvand.  
3. Tilslutning, dvs. nøjagtig placering af stik, dimensioner, materialer, og andet 

praktisk skal aftales skriftligt med forsyningen inden arbejdet påbegyndes.  
4. Tilslutningen skal udføres som grenrør, uden reduktion i indvendig rørdi-

mension, efter anvisning fra forsyningen. 
5. Overfladevand fra vej skal passere en sandfangsbrønd inden afledning. 
6. Forsyningen skal syne tilslutningen inden opgravningen lukkes.  
7. Tilslutning til forsyningens ledning skal udføres af autoriseret kloakmester, 

efter forudgående skriftlig aftale med forsyningen og efter DIF´s ”Norm for 
afløbsinstallationer: DS 432”. 

8. Det er ejeres ansvar, at tekniske anlæg (herunder sandfang osv.) vedlige-
holdes og til en hver tid fungerer. Sandfang skal tilses og vedligeholdes re-
gelmæssigt, herunder tømmes således, at det aldrig er mere end halvt fyldt 
med sand/slam (dog minimum 1 gang årligt). 

9. Kloakering i separate rør (fra spildevandsplanen): 
 Ved nyopførelse, samt til-/ombygninger, hvor lokal håndtering af 

overfladevandet ikke er mulig eller påkrævet, bør afvandingen af tag- 
og overfladevand på egen matrikel ske i separate rør til skel. Anbefa-
lingen skal ses som et ønske om at minimere grundejers udgifter ved 
et eventuelt fremtidigt påbud om adskillelse af regn- og spildevand i 
området. 

 Ved nybyggeri (nyudstykninger / nye bebyggelser), hvor lokal 
håndtering af overfladevandet ikke er mulig, skal afvandingen af tag- 
og overfladevand på egen matrikel ske i separate rør til skel. 

10. Afløbsplan ”som udført” skal fremsendes til forvaltningen, så snart arbejdet 
er udført. Vær opmærksom på, at sagen ikke kan afsluttes, før denne er 
fremsendt. 

 

Miljøbeskyttelseslovens § 30 giver forvaltningen hjemmel til, at tilsynsmyndig-
heden kan påbyde forbedring eller fornyelse af et spildevandsanlæg, der er 
udstedt efter miljøbeskyttelseslovens § 28, hvis myndigheden skønner, at an-
lægget ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt eller vilkår anses for utilstrækkeli-
ge eller uhensigtsmæssige. Tilsynsmyndigheden kan også ændre vilkår, der må 
anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige.  

 

Forvaltningens vurdering 
Der søges om tilladelse til tilslutning af overfaldevand fra 280 m

2 
vejareal, hvil-

ket må anses for at at medføre mærkbar ekstra belastning af forsyningens 

Forsyningen har accepteret at vejvandet ledes til hovedkloaken i den private 
fællesvej, pr email den 13 november 2017. Det er dog en forudsætning, at for-
valtningen giver tilladelse til tilslutningen og at det nye stik udføre iht. forsynin-
gens anvisninger.  

Såfremt ovenstående vilkår overholdes, er det forvaltningens vurdering, at af-
ledningen kan etableres uden at være i strid med kommunens spildevandsplan, 
øvrige planlægning samt gældende lovgivning. 
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Tilladelsens gyldighed 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes senest 1 år efter, at den er med-
delt. 

 
Klagevejledning 
Denne afgørelse kan jf. § 91 i Miljøbeskyttelsesloven og § 14 stk. 1 nr. 3 i Spil-
devandsbekendtgørelsen påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet.  

Afgørelsen kan påklages i 4 uger fra tilladelsesdatoen og afgørelsen offentlig-
gøres på kommunens hjemmeside i denne periode.  

Da afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørel-
sesdatoen. 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 vedtægt
 er har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø og Fødeva-
reklagenævnet. 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. Kla-
gen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørel-
sen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageporta-
len. 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 Fødevareklage-
nævnet sendes en kopi af udtalelsen til dig og eventuelle andre involverede i 
klagesagen med en frist for at afgive bemærkninger til Miljø- og Fødevarekla-
genævnet 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 anmod-
ning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videre-
sender 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 Fødevareklagenæv-
net. Det fremgår bl.a. af denne bekendtgørelse, at betaling af gebyr skal ske 
ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling inden en af Miljø- og Føde-
vareklagenævnet fastsat frist. Betales gebyret ikke inden udløbet af fristen, 
afvises klagen. 

Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomhe-
der 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 an-
svar. 
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Søgsmålsvejledning 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder 
fra afgørelsens modtagelse. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgs-
målsfristen fra bekendtgørelsesdatoen, jf Miljøbeskyttelsesloven § 101. 

 

 

Kopi af afgørelsen er sendt til: 

Novafos A/S, att.: Charlotte Frandsen  

 

 

  

 

 

Maria Cathrine Nielsen   Johanna H Jonsdottir 

Natur, Park og Mijøchef   Miljøsagsbehandler 

 


