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Nørbag ApS har på vegne af Boligkontoret Danmark den 2. februar 2018 
ansøgt om udledning- og nedsivningstilladelse for ovennævnte ejendom. 

 

Ibrugtagning af tilladelsen er betinget af tinglyst placering samt drifts- og 

plejeplan af LAR- anlæggene.  

 

1. Afgørelse og lovgrundlag 

Rudersdal Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen (herefter kaldt for-

valtningen), meddeler hermed tilladelse til det ansøgte projekt. Afgørel-

sen er truffet i henhold til § 19 (for så vidt angår nedsivning af vej-, tag- 

og overfladevand) og § 28 (for så vidt angår udledning) i Miljøbeskyttel-

sesloven1, bestemmelserne omfattet af kapitel 9 og 15 i Spildevandsbe-

kendtgørelsen2 samt Rudersdal Kommunes Spildevandsplan 2017. 

Tilladelse til henholdsvis udledning og nedsivning meddeles på neden-

stående vilkår. 

1.1. Generelle vilkår:  

1. Alle anlæg skal etableres i fuld overensstemmelse med ansøgning 

af d. 2. februar 2018 og seneste revision af d. 28. maj 2018 samt 

vedlagte bilag. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet 

senest 3 år fra godkendelsesdatoen. 

                                                
1
 LBK nr. 1121 af 03/09/2018 

2
 BEK nr. 1469 af 12/12/2017 
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2. LAR-anlæggene (faskinerne) skal overholde dimensioneringskravet 

på en 10-års regnhændelse, som anført i Rudersdal Kommunes 

Spildevandsplan 2017 for anlæg til lokal afledning af regnvand.    

3. Tilladelsen er givet under forudsætning af, at der ikke befæstes 

yderligere i området and angivet i ansøgningen (bilag 00). Hvis dette 

sker uden forudgående tilladelse, kan hele eller dele af tilladelsen 

kræves revideret/tilbagekaldt af tilladelsesmyndigheden, som i dette 

tilfælde er Rudersdal Kommune. 

4. Der må ikke ledes regnvand (tag- og overfladevand herunder vej-

vand) til forsyningens spildevandsledning.  

5. Tagflader, hvorfra vandet afledes, skal være uden kobber, zink og 

bly. 

6. Vandet, der ledes til LAR-anlæg og Henriksholm Dam må ikke inde-

holde andre stoffer, end hvad der er almindelig forekommende i vej-, 

tag- og overfladevand og må således ikke medføre risiko for forure-

ning af jord, overfladevand og grundvand. 

7. Sandfang og olieudskillende foranstaltninger skal tilses og tømmes 

efter behov, dog mindst én gang årligt. 

8. Grundejerforeningen er ansvarlig for drift og vedligehold af LAR-

anlæggene på fællesarealer samt det tilhørende ledningssystem, 

herunder fordelings- og udløbsbygværker (herunder grøftanlægget) 

til søen. 

9. Der skal udarbejdes en drifts- og plejeplan for den fremtidige vedli-

geholdelse af det samlede afledningssystem. Drifts- og plejeplanen 

skal indarbejde og overholde vilkår i nærværende tilladelse. Drifts- 

og plejeplanen skal fremsendes til forvaltningen senest seks måne-

der efter ibrugtagning. 

10. Funktionsfejl, uheld med spild på de befæstede arealer, overflade-

gener eller lignende hændelser skal omgående meddeles til forvalt-

ningen. 
11. Der må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse ændres på van-

dets naturlige afløb til anden ejendom eller hindres det naturlige af-
løb af vand fra højere liggende ejendomme jf. vandløbslovens § 63. 

12. Forvaltningen kan til enhver tid tilbagekalde eller kræve tilladelsen 

revideret, såfremt de fastsatte vilkår anses for utilstrækkelige, eller 

vurderes at være til hinder for den generelle miljøbeskyttelse i områ-

det. 

13. Hvis der findes arkæologisk materiale i forbindelse med evt. an-

lægsarbejde, skal arbejdet standses i følge museumslovens4 § 27, 

stk. 2. Evt. fund skal straks anmeldes til Museum Nordsjælland.  

                                                
3
 LBK nr. 127 af 26/01/2017 

4
 LBK nr. 358 af 08/04/2014 
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14. Konstateres der forurening i jorden ved evt. anlægsarbejde, skal 

forvaltningen straks underrettes herom i henhold til § 71 i lov om 

jordforurening5. 

15. Straks efter arbejdets afslutning, skal der til forvaltningen, fremsen-

des afløbsplan ”som udført ”.  

  

1.2. Specifikke vilkår for udledningen 

16. Der må ske udledning via jordmatricen fra nedsivningsanlæg place-

ret mindre ned 25 meter fra Henriksholm Dam, samt nyt udløbsan-

læg, i form af en grøft anlagt ud til søen, med udløb i følgende koor-

dinater N=6196141.292/E=722588.857 (system UTM32/EUREF89). 

17. Den dimensionsgivende regnvandsudledning er jf. ansøgningen 

20,36 l/s, og sker via et nyt grøftanlæg.  

18. Alt tag- og overfladevand skal passere sandfang inden udledning. 

19. Udløbet skal udformes således, at søbundsmaterialet (sediment) 

ikke ophvirvles. 

20. Udledningen må ikke forårsage faner af suspenderet stof, oliefilm 

el.lign. i Henriksholm Dam. Det er Forvaltningen, der afgør, hvornår 

dette er tilfældet. 

 

1.3. Specifikke vilkår for nedsivningen 

21. LAR-anlæggene med nedsivning placeres mindst 5 m fra bygninger 

og mindst 2 m fra skel mod andre ejendomme og vejarealer, jf. Rør-

center-anvisning 009. 

22. Tag- og overfladevand skal passere sandfang inden afledning til 

faskiner. LAR- anlæggene dimensioneres, placeres og udføres så-

ledes, at der ikke opstår overfladisk afstrømning, overfladegener 

eller miljømæssige gener i øvrigt til nabomatrikler. 

23. Faskiners bund skal placeres mindst 1 meter over førstkommende 

grundvandsspejl.  

24. Fra faskiner, vis bund er placeret mindre en 1 meter over førstkom-

mende grundvandsspejl, skal det sikres, at der kan ske et styret 

overløb til recipient. 

 

 

  

                                                
5
 LBK nr. 282 af 27/03/2017 
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2. Ansøgning 

 

 

Lokalplan 249 med angivelse af delområder - nærværende tilladelse til 

afledning af vej-, tag- og overfladevand gælder kun for delområde C  

2.1. Kort projektbeskrivelse 

Nørbag ApS og Byggeselskabet Paulsen A/S udvikler for Boligkontoret 

Danmark en del af den tidligere forsvarskommando i Vedbæk. Området 

er omfattet af Lokalplan 249. Området skal anvendes til boligformål. Lo-

kalplanen foreskriver, at overfladevand i det nye boligområde skal hånd-

teres lokalt. 

  

Ansøgning om kombineret udlednings- og nedsivningstilladelse er frem-

sendt til forvaltningen af Nørbag ApS på vegne af Boligkontoret Dan-

mark. Ansøgningsmaterialet er efterfølgende blevet justeret og tilrettet. 

Ansøgning samt supplerende materiale er vedlagt som bilag 00 til tilla-

delsen. 

 

2.2. LAR-anlæg 

For den nye bebyggelse etableres et system til håndtering af regnvand, 

hvor tag- og overfladevand nedsives lokalt i LAR-anlæg (faskiner). Der 

etableres i alt 5 stk. LAR-anlæg som opsamler regnvand fra tage og 

belægninger via brønde, vejriste og via rørsystem i jorden som leder til 

regnvandskassetter placeret umiddelbart ud for hver af de 5 boligblokke 

på ejendommen. Bilag 07 og bilag 08 viser en plan over LAR-

anlæggene 

 

Hvert af de fem LAR-anlæg er dimensioneret til at håndtere en 10 års 

regnhændelse (T=10) (se bilag 03). I LAR-anlæggene opsamles regn-

vandet og en del infiltreres til det førstkommende grundvandsmagasin, 

hvorfra det kan udledes via jordmatricen og videre til Henriksholm Dam.  
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For blok 4 i projektområdet gælder det, at førstkommende grundvands-

magasin ligger mindre end 1 meter under faskinens bund. Dette kan i 

våde perioder betyde en ringere nedsivningsevne i faskineanlæggende. 

For at sikre, at der kan ske afledning af regnvand lokalt alligevel, sker 

der overløb fra disse faskiner, til et nyt grøftanlæg/LAR-rende som etab-

leres i kanten af, og således med direkte udledning til, Henriksholm Dam 

(se bilag 01).  Afledningen til Henriksholm Dam begrænses til en afløbs-

hastighed på 20,36 l/s. Ved regnhændelser større end en 10-års regn-

hændelse vil disse LAR-anlæg også have overløb til grøftanlægget. 

Grøftanlægget har også en vis kapacitet, således at søens vandspejl 

kan stige op i grøftanlægget ved større regnhændelser, hvorefter at grøf-

ten igen tømmes for vand, i takt med at søens vandspejl falder. Grøftan-

lægget betragtes som spildevandsteknisk anlæg og skal løbende vedli-

geholdes som teknisk anlæg, men kommer til at indgå som et rekreativt 

anlæg, der passer ind med naturen og Henriksholm Dam. 

 

Der bliver etableret parkeringspladser til i alt 77 biler. Pladsernes place-

ring fremgår af bilag 10. Parkeringspladserne bliver udført med en per-

meabel belægning, der muliggør nedsivning af overfladevand. Underla-

get opbygges af stabilgrus, som har god rensning, god hydraulisk led-

ningsevne, højt porevolumen og tilstrækkelig bæreevne. 

 

2.3. Nedsivningsforhold 

Ansøger har undersøgt nedsivningsforholdene, som beskrives ud fra 

jordens hydrauliske ledningsevne. Dette er dokumenteret i nedsivnings-

forsøg udført af Franck Geoteknik (bilag 05). De konstaterede jord-

bundsforhold består overvejende af finkornet let leret til gruset sand. Kun 

ved den kommende boligblok 5 er jorden karakteriseret som stærkt leret, 

finkornet sand. Den hydrauliske ledningsevne for jorden er målt til at 

ligge mellem 1,3 x 10-5 – 5,0 x 10-5 m/s (se bilag 05). 

 

2.4. Grundvandsforhold 

Ansøger har fremsendt Geotenisk Rapport for området hvor man har 

pejlet det førstkommende grundvandspejl i områderne hvor faskinerne 

planlægges placeret (bilag 04). Disse viser, at grundvandspejlet varierer 

en del, og ligger højest ved boligblok 4, hvor det ligger 1,25 under ter-

ræn. Generelt for det bebyggede område, er dybden til det førstkom-

mende grundvandsspejl mere end 2 m.  

  

3. Forvaltningens miljøtekniske redegørelse og vurdering 

 

3.1. Nedsivningsforhold 

Baseret på de oplyste nedsivningsevner og afstand til højeste grund-

vandsspejl, vurderer Forvaltningen, at jordbundsforholdene generelt er 

egnede til nedsivning. 
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Overholdelse af T(10) 

Nørbag ApS har dimensioneret LAR-anlæggene således, at de hver 

især kan leve op til en 10-års regnhændelse (se bilag 02 og bilag 03). 

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at regnvandet kan håndteres i 

henhold til Kommunens Spildevandsplan 2017, og at der ikke vil ske 

afledning af regnvand fra projektområdet til de omkringliggende matrikler 

(ud over det vand, der ledes til Henriksholm Dam via grøften). 

 

3.2. Grundvand 

Projektområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, 

men udenfor grundvandsdannende opland, vandindvindingsboringsbe-

skyttelseszone og boringsnært beskyttelsesområde (BNBO).  

 

Strømningsretningen af det primære grundvandsmagasin under hele 

projektområdet er østlig, i retning mod Øresund. Der er i denne retning 

ikke nogen nærtliggende grundvandsboringer, som Forvaltningen vurde-

rer at være særligt udsat i forhold til nedsivningsanlæggende på ejen-

dommen. 

 

3.3. Jordforurening 

Der er ikke konstateret jordforurening på projektområdet.  

 

3.4. Tilstand i Henriksholm Dam 

Henriksholm Dam er omfattet af Naturbeskyttelseslovens6 § 3, idet den 

har et overfladeareal på > 100 m2. Søen er undersøgt i 2015 af Amphi 

Consult (se bilag 11). 

 

Undersøgelsen viste, at søen er tilgroet med gråpil, bredbladet dun-

hammer og liden andemad og er overskygget af både disse arter og af 

den omkringliggende skov. På bunden findes et tykt dyndlag pga. man-

ge års bladfald og tilførsel af sediment fra omgivelserne. Der fandtes ved 

undersøgelsen i foråret 2015 kun et lavt antal plantearter, som alle var 

almindelige. Der er derfor tale om en meget tilgroet sø med ringe 

vandkvalitet. Søen fungerer i dag som ynglested for padder, men vær-

dien som yngelsted er, pga. søens tilstand, stærkt begrænset. Der er 

ikke registreret internationalt beskyttede bilag IV arter i Henriksholm 

Dam. Søen har gennem mange år haft 3 tilløb, hvorfra den modtager 

tag- og overfladevand fra nærliggende bebyggelse, vej- og parkerings-

areal på ca. 14.000 m2.  

 

                                                
6
 LBK nr. 1122 af 03/09/2018 
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Henriksholm Dam er i 2017 blevet renset op, hvormed den samlede 

vandvolumen i søen er blevet forøget. Kun ved større regnhændelser og 

våde perioder forventes det, at vandstanden i Henriksholm Dam vil stige. 

Den nye grøft vil som nævnt have en vis kapacitet, således at regnvand 

fra projektområdet stadig kan strømme til grøften selvom vandstanden i 

Henriksholm Dam skulle stige.  

 

3.5. Udledning til Henriksholm Dam og hydrauliske forhold 

Jf. topografiske højdekurver ligger delområde C i lokalplanen i det topo-

grafiske opland til Henriksholm Dam. Boringer, udført i forbindelse med 

de geotekniske undersøgelser antyder, at regnvandet i projektområdet 

afledes i retning mod Henriksholm Dam.  

 

Den årlige teoretiske vandafledning fra projektområdet kan opgøres til: 

 

Areal [m2] Vandmængde [m3/år] 

5.800 3.770 

(Årsmiddelnedbøren for området er 650 mm) 

 

Forvaltningen vurderer, at udledning af vand fra faskinerne fra ejen-

dommen til Henriksholm Dam, ikke i sig selv udgør en væsentlig andel 

af den samlede udledte vandmængde til Henriksholm Dam. 

 

Sammensætningen af vandet må vurderes at være almindeligt tag- og 

overfladevand samt vejvand, hvor der for sidstnævnte er stillet vilkår om 

rensning via sandfang med dykket udløb (olieudskillerfunktion), og det 

forventes derfor ikke, at der i vandet findes miljøfremmede stoffer i 

mængder, som vil have en negativ påvirkning af Henriksholm Dam. Det 

fremtidige afledte vand op til T=10 år forventes derimod at være tilsva-

rende det vand, som i dag udledes til Henriksholm Dam enten via over-

fladisk afstrømning og udledning, eller som nedsives på grønne arealer 

og herefter, via det førstkommende grundvand, afledes til søen. På bag-

grund af dette vurderer Forvaltningen, at den afledte vandmængde ikke 

bør udgøre en hydraulisk overbelastning af søen, samt at udledningen i 

øvrigt er uproblematisk for søens miljøtilstand.  

 

Samlet set vurderer forvaltningen også, at de hydrauliske forhold i pro-

jektområdet nærmer sig de naturlige forhold, og at den påvirkningen af 

Henriksholm Dam vil blive væsentligt forbedret. 

 

3.6. Afløb fra Henriksholm Dam 

Afløbet fra Henriksholm Dam sker via en lukket rørledning under jernba-

nen. Denne ledning renoveres, og der etableres i stedet for den nuvæ-

rende ø100 mm ledning en ø80 mm ledning, svarende til rørdimensio-
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nen på vandløbsrøret nedstrøms jernbanen. Neddroslingen af vandløbs-

røret ved udløbet af søen medfører, at der tilbageholdes mere vand i 

søen, og dermed sikres det, at der ikke længere sker oversvømmelser 

ved overgangen mellem rør med forskellige dimensioner. Da rørdimen-

sioner på det rørlagte vandløb neddrosles ved udløb fra søen; men i 

øvrigt ikke ændres nedstrøms jernbanen, vurderer forvaltningen, at der 

ikke vil ske ændringer i den hydrauliske belastning af det nedstrømslig-

gende vandløbssystem.  

 

3.7. Renseforanstaltninger og stofbelastning  

Tagvand, som ledes til faskine, skal jf. vilkårene føres via sandfang. På 

grund af risiko for jordforurening er der stillet vilkår om, at tagene ikke 

må udføres i zink, bly og kobber.  

 

Vejene i projektområdet vil have en lav trafikintensitet, og overfladevan-

det fra projektområdet betragtes derfor som værende almindeligt bela-

stet vejvand, som ikke er omfattet af kvalitetskriterierne for miljøfremme-

de stoffer i overfladevand7. Da overfladevand fra parkeringsarealer og 

veje potentielt set kan indeholde rester af olie, benzin og tungmetaller, er 

der stillet vilkår om etablering af sandfang med dykket udløb ved samtli-

ge vejbrønde samt etablering af sandfangsbrønde før tilslutning til regn-

vandskassetter. 

Forvaltningen vurderer samlet set, at infiltration af tag- og vejvand gen-

nem jordlagene vil medføre adsorption og udfældning af tungmetaller og 

organiske stoffer, og at indholdet af disse stoffer på denne baggrund 

ikke vil udgøre en risiko for hverken grundvandet eller recipienterne og 

at de gældende miljøkvalitetskriterier6 vil blive overholdt. 

Forvaltningen vurderer endvidere at den stofmæssige belastning af Hen-

riksholm Dam vil blive nedbragt væsentligt, og at dette på sigt vil medfø-

re en væsentligt forbedret miljøtilstand i Henriksholm Dam.  

Salt 

Ved saltning af vejarealerne vil hovedparten af den anvendte mængde 

klorid blive ført med infiltrationsvandet til det førstkommende grundvand, 

med udsivning til Henriksholm Dam. Udsivningen vil ske over længere 

tid med deraf følgende stor fortynding. En mindre andel af infiltrations-

vandet vurderes at sive ned i det underliggende primære grundvands-

magasin, der fra projektområdet strømmer i østlig retning imod Øresund 

og vil blive fortyndet væsentlig i den samlede grundvandsstrøm. På 

denne baggrund vurderes saltning ikke at udgøre en risiko for hverken 

recipienten eller for grundvandet.  

 

                                                
7
 BEK nr. 1433 af 21/11/2017 - Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til 

vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder. 
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3.8. International naturbeskyttelse 

Projektet vil i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, 

ikke påvirke et Natura 2000-område eller et yngle- og rasteområde for 

arter, der er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV jf. Habitatbekendtgø-

relsens8 § 6 og § 7. 

 

4. Høring 

Udkast til tilladelse har været sendt i høring hos de relevante parter, 

Nørbag ApS og Byggeselskabet Paulsen A/S samt Boligselskabet Dan-

mark, jf. forvaltningslovens bestemmelser, samt intern høring i kommu-

nen efter miljø- og planlovgivningen. 

Denne afgørelse offentliggøres på Rudersdal Kommunes hjemmeside i 

en offentlig høringsperiode på 4 uger fra bekendtgørelsesdatoen. 

 

5. Klagevejledning 
Denne afgørelse kan jf. § 91 i Miljøbeskyttelsesloven9 påklages til Miljø 

og Fødevareklagenævnet. Da afgørelsen er offentligt bekendtgjort, reg-

nes 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 ved-

tægter 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 Klageporta-

len med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndig-

hed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgænge-

lig for myndigheden i Klageportalen. Kommunen sender via Klageporta-

len 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 Fødevare-

klagenævnet sendes en kopi af udtalelsen til dig og eventuelle andre 

involverede i klagesagen med en frist for at afgive bemærkninger til Mil-

                                                
8
 BEK nr. 1240 af 24/10/2018 

9
 LBK nr. 1121 af 03/09/2018 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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jø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen, jf. miljøbeskyt-

telseslovens § 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 Fødevareklage-

nævnet. 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 Fødevare-

klagenævnet. 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. Virk-

somheder 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 op-

sættende virkning, med mindre Miljø og Fødevareklagenævnet be-

stemmer 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 bekendt-

gjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsesdatoen, jf Miljøbeskyt-

telsesloven § 101. 

 

Kopi af afgørelsen er sendt til: 

Ansøger, Nørbag ApS Att: Martin Bagger-Hansen mbh@norbag.dk  

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 

mailto:mbh@norbag.dk
file:///C:/Users/Intho/AppData/Roaming/cBrain/F2/Temp/14051968/stps@stps.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:Rudersdal@dn.dk
mailto:storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk
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Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, 

nbu_sj@botaniskforening.dk 

Museum Nordsjælland, post@museumns.dk 

Rudersdal Kommune, Byplan, byplan@rudersdal.dk 

NOVAFOS, Novafos@novafos.dk 

 

6. Bilag 

Bilag 00: Ansøgning, ”Notat: Myndighedsprojekt for regn og spilde-

vand”. Udarbejdet af Nørbag ApS. Senest revideret 28. maj 2018. 

Bilag 01: Forslag til grøft/LAR mellem vej ved blok 4 og sø i §3-

området – Januar 2018.  

Bilag 02: Beregning af regnintensitet. 30. januar 2018 

Bilag 03: Dimensionering af regnvandskassetter. 30. januar 2018. 

Bilag 04: Geoteknisk rapport. April 2017 

Bilag 05: Geoteknisk rapport, pejlinger af vandspejl ved faskiner. 5. 

december 2017. 

Bilag 06: Notat, nedsivningsforsøg. 21. september 2017.     

Bilag 07: Tegning nr. K10_TX_H1_N01 – situationsplan, ledninger 

og kloak i terræn – Del 1. 30. januar 2018.  

Bilag 08: Tegning nr. K10_TX_H1_N02 – situationsplan, ledninger 

og kloak i terræn – Del 2. 30. januar 2018. 

Bilag 09: Kote- og belægningsplan. Senest revideret 22. marts 2018. 

Bilag 10: Situationsplan. Senest revideret 22. marts 2018. 

Bilag 11: Afgræsning af § 3-beskyttelse og vurdering af bilag IV arter 

ved Henriksholm (Vedbæk). 

 

 

 

     Inge Thorsgaard                            Maria Cathrine Nielsen  

     Teamkoordinator                           Natur, Park og Miljøchef 
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