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Afgørelse og lovgrundlag 

Rudersdal Kommune meddeler hermed tilladelse til det ansøgte projekt. 

Afgørelsen er truffet i henhold til § 28 i Miljøbeskyttelsesloven1, be-

stemmelserne omfattet af kapitel 9 i Spildevandsbekendtgørelsen2, Ru-

dersdal Kommunes Spildevandsplan 20173, samt bekendtgørelse nr. 

1433 om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, 

overgangsvande, kystvande og havområder af 21. november 2017. 

Tilladelse meddeles på nedenstående vilkår:  

1. Udledning af filterskyllevand skal ske som anført i ansøgningsma-

terialet med følgende UTM-koordinater (+/- 5 meter). Udledningen 

må ikke medføre erosion af vandløbsbund eller brinker. 

UTM-e UTM-n 

717.245 6.197.508 

 

 
  

                                                
1
 LBK nr 966 af 23/06/2017 

2
 BEK nr 1469 af 12/12/2017 

3
Spildevandsplan 2017, Rudersdal Kommune 
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2. Filterskyllevandet skal overholde de i skemaet nedenfor angivne 

krav: 

Parameter Krav Kontrolmetode* Bemærkning 

Vandføring 138 

m³/time 

 

Absolut 138 m³/h kan udledes 

ved usædvanlig drift-

situation. Ved maks. 

produktion og middel 

skyllevandsproduktion 

er flow 50 m³/t. 

Vandføring 100 

m³/time 

 

Vejledende  

Vandmængde 275.000 

m³/år 

Vejledende  

Suspenderet 

stof 

< 25 mg/l Absolut  

Mangan 150 µg/l Absolut  

Ferrojern 0,2 mg/l Absolut Opløst jern Fe++ 

Jern 3,0 mg/l Absolut  

pH 6-8,5 Absolut  

Iltindhold >6 mg/l Absolut  

Barium, Ba 100 µg/l Absolut ** 

Bor, B 250 µg/l Absolut ** 

Strontium, Sr 4.400 µg/l Absolut ** 

*Ved absolut kontrol må ingen resultater overskride kravet. Vejledende krav retshåndhæves ikke. 

Det er imidlertid vigtigt at understrege, at anlægget skal drives så de vejledende krav overholdes. 
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** Der tages forbehold for, at vilkårene vil kunne blive revideret, hvis det er nødvendigt af hensyn til 

opfyldelse af Danmarks EU-retlige forpligtelser, herunder forpligtelser i henhold til vandrammedirek-

tivet (2000/60/EF) og direktivet om miljøkvalitetskrav (2008/105/EF). 

3. Der skal inden for det første år efter ibrugtagning af anlægget ud-

tages vandprøver i vandområdet for at vurdere baggrundskoncen-

trationen i Usserød å for barium, bor og strontium. Vandprøverne 

skal udtages henholdsvis efter ½ og 1 år. Vandprøverne udtages i 

Usserød Å ved udløb fra Sjælsø. Rudersdal Kommune vil på 

baggrund af analyseresultaterne vurderer om der er behov for 

yderligere prøver. 

4. Der skal udtages to årlige stikprøver af filterskyllevandet inden ud-

løb til vandområdet. Prøverne kan udtages direkte fra øverste 

vandlag i lagunen eller udløbsledningen før recipient. 

5. Vandprøverne skal udtages af et akkrediteret laboratorium og skal 

analyseres for parametre angivet i vilkår 2. Kopi af analyseresulta-

terne sendes til Rudersdal Kommune, Natur, Park og Miljø. 

6. Udledningen må ikke give anledning til erosion af brinker eller til 

oversvømmelse på omkringliggende arealer. Der må ikke være 

overfladegener, uhygiejniske forhold eller gener i øvrigt.  

7. Vandføringen i udledningen til Usserød Å skal måles med flowmå-

ler og tidsserier fremsendes til Rudersdal Kommune på forlan-

gende. Data skal lagres i mindst et år. 

8. Der skal sikres uhindret adgang til udledningen med hensyn til 

drift, vedligeholdelse og tilsyn. 

9. Tømning af bundfældningsbassin skal ske efter behov, således at 

dimensioneret opholdstid opretholdes. 

10. Der må ikke ledes tagvand, overfladevand eller drænvand til 

bundfældningsbassin. 

11. Såfremt der registreres pesticidrester over kvalitetskravet for drik-

kevand i forbindelse med boringskontrollen til Sjælsø Vandværk, 

skal Rudersdal Kommune kontaktes. 

12. Er der overskridelse af udlederkravene angivet i vilkår 2, skal No-

vafos kontakte Rudersdal Kommune og redegøre for udledningen 

og evt. tiltag. 

13. Ændret drift ved renoveringsarbejder, som kan medføre overskri-

delse at et eller flere vilkår i denne udledningstilladelse, skal afta-

les på forhånd med Rudersdal Kommune. 

Øvrige forhold 

14. Ved skybrud og/eller forhøjet vandstand skal det midlertidigt være 

muligt at undlade udledning fra laguner i op til 24 timer i normal 

forsyningssituation (ved middel skyllevandsproduktion med ud-

ledningsflow angivet til 25 m³/h). 

15. Styringen af udledningen fra lagugerne i forbindelse med skybryd 

skal koordineres med styringen af sluserne ved henholdsvis Sjæl-
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sø og Mortenstrupvej. 

 

 

Beskrivelse af projektet 

Nordvand (nu Novafos) har d. 1. marts 2017 fremsendt ansøgning om 

tilladelse til udledning af filterskyllevand fra Sjælsø Vandværk til Usserød 

Å. 

Novafos ansøger om tilladelse til at udlede 275.000 m³ pr. år til Usserød 

Å, svarende til udledning af klaret filterskyllevand ved en fuld udnyttelse 

af indvindingstilladelsen på Sjælsø Vandværk, på 11 mio. m³ tillagt 25% 

som sikkerhed for eventuelle ændrede skylleprocedurer og råvandskvali-

teter.  

Novafos søger om et udledningsflow på 138 m³/time (~38 l/s), ved en 

udledning over en periode på 10-20 timer. 

Den årlige vandmængde forventes at ligge i samme størrelsesorden 

som den hidtidige, dvs. i ca. 142.000 m³ om året. Løsningen med en 

kombination af bundfældningsbassiner og laguneanlæg tilgodeser ønske 

om en mere jævn vandføring over døgnet end tilfældet er i dag. 

Ændring af hydraulisk belastning 

Novafos har siden 1936 udledt ca. 230.000 m³ om året klaret skyllevand 

til Usserød Å. Der blev udledt i gennemsnit 630 m3 skyllevand over 2 

timer hvert døgn, hvilket svarer til et gennemsnitsflow på ca. 315 m³/t.   

For at undgå stødbelastninger og samtidig opnå et tilskud til sommer-

vandføringen i Usserød Å bygges 3 skyllevandsbassiner a 500 m³, med 

mulighed for udbygning med et 4 bassin. Desuden anlægges et lagune-

anlæg bestående af 3 bassiner med et samlet volumen på 1.120 m³. 

Skyllevandet vil ledes fra sandfiltrene til bundfældningsbassinerne. Her 

vil vandet bundfælde med 16 timers henstand. Herefter ledes det klare-

de skyllevand videre til laguneanlægget. Laguneanlægget vil fungere 

efterpolerende og temperaturregulerende i forhold til miljøet. Selve ud-

ledningen er aktivt styret via en motordrevet ventil ved udledningen til 

Usserød Å efter laguneanlægget, så vandet vil kunne udledes over en 

tidsperiode på 10-20 timer hvert døgn. Desuden kan udledningen tilba-

geholdes i en periode ved behov, f.eks. ved skybrud. Anlæggenes pla-

cering er vist i nedenstående figur 1.  

Det tilsættes ikke fældningskemikalier. 

Ansøgningsmaterialet er vedlagt som bilag til tilladelsen. 
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Figur 1: Oversigt over placering af bassiner og laguner. 

 

 

Miljøteknisk vurdering af ansøgningen 

Filterskyllevand eller returskyllevand kan betegnes som processpilde-

vand, da grundvand indeholder andre stoffer end det der normalt fore-

kommer i husspildevand samt tag og overfaldevand.  

Skyldevandsbassiner er en forudsætning for, at vandværket kan bort-

skaffe spildprodukter fra drikkevandsproduktionen.  

Usserød Å er jf. Vandområdeplan 2015-2021 målsat til god økologisk 

tilstand og der må ikke ske forringelse af aktuel tilstand, herunder for de 

enkelte kvalitetselementer.  

Usserød Å har et miljømål om god økologisk kvalitet svarende til DVFI 5. 

Den samlede økologiske tilstand er vurderet til ringe på hele stræknin-

gen fra Sjælsø til Kokkedal. Miljømålet er således ikke overholdt i dag. 

Den primære årsag til manglende målopfyldelse skyldes overløb fra fæl-

leskloakrede områder. I henhold til vandplanerne skal der ske en indsats 

overfor udløbene inden 2021.   

Herudover er vandkvaliteten i dagtimerne i Usserød å særligt i sommer-

perioden påvirket af opvarmet algefyldt søvand fra Sjælsø, med stort 

iltforbrug til følge. Udledning af iltet -og ifølge ansøgningen- filterskylle-
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vand med en temperatur på max 15 grader, umiddelbart nedstrøms 

Sjælsø vurderes at have en positiv effekt på miljøtilstanden i åen og det 

vurderes derfor at have stor betydning at fastholde udledning af skylle-

vand til åen. Med etablering af de nye bassiner vil udledningen blive 

fordelt mere jævnt hen over døgnet hvilket vurderes at være yderligere 

til gavn for både de hydrauliske forhold samt miljøforholdene.  

Hydrauliske forhold 

Vandføringen i Usserød å er styret af sluserne ved henholdsvis afløbet 

fra Sjælsø og Mortenstrupvej. 

De nuværende hydrauliske forhold i nærområdet omkring udlednings-

punkter er undersøgt på basis af målt vandføring. 

Rådata kan fremsøger her: http://hydroinform.dk/UsseroedIntern.html. 

 

 Figur 2: Sjælsø Sluse (blå firkant opstrøms Sjælsø Vandværk) og 

Grønnegade (rød firkant nedstrøms Sjælsø Vandværk). 

Vandføringen ved slusen ved Sjælsø er styret at slusebygværket og 

viser periodevise vandføringer over 500 l/s, men har et relativt konstant 

minimum i sommerperioder på ca. 50 l/s svarende til 180 m³/h. 

Vandføringen ved Grønnegade målestation har en mindsteværdi på 80 

l/s over perioden januar 2016 til marts 2017, svarende til 288 m³/h. 

Det giver ikke mening at beregne en traditionel medianminimumsvandfø-

ring da vandføringen er styret af slusebygværket. 

 

Miljøkvalitetskrav 

Bekendtgørelse nr. 1433 om krav til udledning af visse forurenende stof-

fer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder af 21. 

november 2017, stiller miljøkvalitetskrav til en række stoffer. 

Novafos har lavet omfattende bundfældningsforsøg i efteråret 2016 og 

analyseret for en række parametre i det klarede skyllevand. 

Nedenstående stoffer er fundet i koncentrationer nær kvalitetskravet for 

indlandsvand. Generelt kvalitetskrav angiver miljøkvalitetskravet udtrykt 

som årsgennemsnit, mens maksimumkoncentration angiver højeste til-

ladte koncentration. 

http://hydroinform.dk/UsseroedIntern.html
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Parameter Enhed Klaret 

skylle

le-

vand 

Krav BEK nr 

439 af 

19/05/2016 

Note 

gene-

relt 

maks 

Barium, Ba µg/l 71 19 145 Note 5 til generelt 

krav 

Bor, B µg/l 170 94 

20.000 

2080 Note 5  

Note 6 

Strontium, Sr µg/l 3.500 2.100 5530 Note 5 til maks 

krav 

5) Kvalitetskravet er denne koncentration af stoffet tilføjet den naturlige baggrundskoncentration, 
jf. dog note 6).  
6) Dette kvalitetskrav angiver den øvre koncentration af stoffet uanset den naturlige baggrundskon-
centration. 

 

Som det fremgår af note 5 må udledningen ikke indeholde højere kon-

centrationer end kravet tillagt baggrundskoncentrationen. 

Da de 3 parametre er nye i analysepakken for råvand i forhold til vand-

værker vurderer Rudersdal Kommune, at det er nødvendig for en perio-

de at monitere koncentrationen i det modtagne vandområde (se vilkår 

4). Dette vilkår er tillige fastsat med henblik på eventuelt at kunne redu-

cere udstrækningen af blandingszone i fremtiden jf. § 8, stk. 3 i bekendt-

gørelse 1433. Det har ikke været muligt at fastlægge den naturlige bag-

grundskoncentration uden menneske påvirkning, men det er valgt at 

udtage prøver umiddelbart nedstrøm Sjælsø, for at opnå en så tilnærmet 

og stabil værdi som muligt.  

Barium 

Barium udgør ca. 0,04% af jordskorpen. I Danmark er koncentrationen 

af barium i grundvandet målt til 65 µg/l (medianværdi) med en 90 per-

centil på 159 µg/l. jf. 

http://mst.dk/media/92408/Barium%20dtb%20jord_vand.pdf 

Dette underbygges af NOVANA. Tilstand og udvikling – faglig sammen-

fatning, 2016 tabel 3.1 ( http://dce2.au.dk/pub/SR211.pdf) 

http://mst.dk/media/92408/Barium%20dtb%20jord_vand.pdf
http://dce2.au.dk/pub/SR211.pdf


 

 
8 

 

På basis af tabel 3.1 forudsættes baggrundsmedianen for barium til 52 

µg/l. Med tillagt kvalitetskrav på 19 µg/l fås et krav for koncentration på 

71 µg/l. Da denne koncentration svarer til de målte indhold af barium i 

skyllevandet, og der må forventes mindre udsving i bariumkoncentratio-

nen i fremtidige analyseresultater, er det valgt at der udlægges en op-

blandingszone for barium. 

Til udlægning af blandingszonen er benyttet vandføringsmålinger fra 

opstrøms station ”Sjælsø Sluse” og nedstrøms station ”Grønnegade”. Se 

særskilt afsnit ovenfor om hydrauliske forhold. 

Vandføringen ved Grønnegade har en mindsteværdi på 80 l/s over peri-

oden januar 2016 til marts 2017, svarende til 288 m³/h. 

Der er ansøgt om 138 m³/h ved usædvanlig driftsituation. Ved maks. 

produktion og middel skyllevandsproduktion er flow 50 m³/t. 

Her af fås en fortynding på 288/138 = 2,1 ved total opblanding ved 

Grønnegade (worst-case betragtning). 

Der opnås, selv i usædvanlige driftssituationer, en fortynding på 2,1 

gange ved Grønnegade. Der fastsættes et krav om maksimalt indhold af 

barium i udledt filterskyllevand på 100 µg/l. Der udlægges en blandings-

zone for barium i vandløbsstrækningen fra Sjælsø Vandværk til Grønne-

gade. Miljøstyrelsen informeres om dette for optagelse i Vandområde-

plan. 

Bor 

Der er målt baggrundskoncentration af Bor, B på 30 µg/l ved en enkelt 

analyse fra december 2017. 

Denne koncentration benyttes til udlægning af blandingszone for Bor, da 

der er målt et indhold i skyllevandet på 170 µg/l og det generelle krav er 

94 µg/l. 

Som beregnet ovenfor (for barium) opnås der en fortynding ved Grøn-

negade på 2,1 gange maksimal vandføring fra Sjælsø Vandværk. 
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Med en baggrundskoncentration på 30 µg/l tillagt det generelle kvalitets-

krav på 94 µg/l fås en maksimal tilladt koncentration i Usserød å på 124 

µg/l. 

Der opnås, selv i usædvanlige driftssituationer, en fortynding på 2,1 

gange ved Grønnegade. Der fastsættes således et krav om maksimalt 

indhold af bor i udledt filterskyllevand på 250 µg/l. Samtidig udlægges en 

blandingszone for bor i vandløbsstrækningen fra Sjælsø Vandværk til 

Grønnegade. Miljøstyrelsen informeres om dette for optagelse i Vand-

områdeplan. 

Strontium 

Som beregnet ovenfor (for barium) opnås der en fortynding ved Grøn-

negade på 2,1 gange maksimal vandføring fra Sjælsø Vandværk. 

For Strontium, Sr er målt et indhold i filterskyllevandet på 3.500 µg/l og 

de generelle miljøkvalitetskrav er fastsat til 2.100. 

Der udlægges derfor en blandingszone for strontium fra Sjælsø Vand-

værk til Grønnegade på samme måde som for bor. Miljøstyrelsen infor-

meres om dette for optagelse i Vandområdeplan. 

Der fastsættes således et krav om maksimalt indhold af strontium i ud-

ledt filterskyllevand på 4.400 µg/l.  

Blandingszonen 

Blandingszonen er markeret på kortudsnit herunder og strækker sig 610 

m fra udløbet ved Sjælsø Vandværk til Grønnegade målestation. 
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BAT 

Jf. Miljøbeskyttelseslovens § 3 skal der ved lovens administration skal 

der lægges vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bed-

ste tilgængelige teknik (BAT), herunder mindre forurenende råvarer, 

processer og anlæg og de bedst muligt forureningsbekæmpende foran-

staltninger. Ved denne vurdering skal der lægges særligt vægt på en 

forebyggende indsats gennem anvendelse af renere teknologi.  

Udledningen udelukkende omfatter bundfældet filterskyllevand fra natur-

ligt forekommende grundvand. Af hensyn til BAT er der valgt en løsning 

der ikke omfatter tilsætning af fældningskemikalier. 

Vurdering 

Der er udledt filterskyllevand fra vandværket siden 1936. Det nye anlæg 

til bundfældning forbedrer forholdene for vandområdet i forhold til de 

nuværende forhold, da det nye anlæg udjævner vandstrømmen over en 

længere periode. Dermed sikres en jævnere og bedre tempereret tilfør-

sel af vand, hvilket i tørre perioder vurderes at være til fordel for vand-

området. 
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Det vurderes, at udledningen ikke vil være til hinder for, at målsætningen 

kan opfyldes for de vandområder, der modtager vandet. 

Høring 

Udkast til tilladelse har været sendt i høring hos de relevante parter NO-

VAFOS jf. forvaltningslovens bestemmelser, samt de nedstrøms belig-

gende kommuner Hørsholm og Fredensborg.  

Denne afgørelse offentliggøres på Rudersdal Kommunes hjemmeside i 

en offentlig høringsperiode på 4 uger fra godkendelsesdatoen 21. marts 

2018.  

 

Klagevejledning 
 

Denne afgørelse kan jf. § 91 i Miljøbeskyttelsesloven4 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, Klageportalen lig-

ger 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 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 Fødevare-

klagenævnet sendes en kopi af udtalelsen til dig og eventuelle andre 

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

jø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen, jf. miljøbekyt-

telseslovens § 94, stk. 2. 

                                                

4
 LBK nr 966 af 23/06/2017 

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

 

 

  



 

 
13 

Kopi af afgørelsen er sendt til: 

Hørsholm Kommune kommunen@horsholm.dk  

Fredensborg Kommune fredensborg@fredensborg.dk 

Miljøstyrelsen,mst@mst.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 

NOVAFOS, Novafos@novafos.dk 

Styrelsen for Patientsikkerhed stps@stps.dk 

 

 

 

 

 

 

Inge Thorsgaard                           Maria Cathrine Nielsen  

Natur, Park og Miljøchef 
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