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Udlednings- og nedsivningstilladelse til vej-, tag- og 
overfladevand fra ny bebyggelse på ejendommen:  

 

Henrikholms Allé 38A 
2950 Vedbæk 
Matr.nr.: 1 en, Vedbæk By, Vedbæk 

 

Danielsen Architecture har på vegne af Bonava den 7. oktober 2016 

ansøgt via Byg og Miljø (BOM) om udledning- og nedsivningstilladelse 

for ovennævnte ejendom. 

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

plejeplan af LAR- anlæggene.  

 

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, Rudersdal Kommunes Spildevandsplan 2017 samt Spil-

devandsplan 2013-16 med tilhørende tillæg.  

Tilladelse til henholdsvis udledning og nedsivning meddeles på neden-

stående vilkår. 

Generelle vilkår:  

1. Alle anlæg skal etableres i fuld overensstemmelse med ansøgning 

af 7. oktober 2016 samt vedlagte bilag. Tilladelsen bortfalder, så-

fremt den ikke er udnyttet senest 3 år fra godkendelsesdato. 

2. LAR-anlæggene (faskiner/regnbede /grøfter/lavninger/ nedsivnings-

områder) skal samlet set overholde dimensioneringskravet på en 10-
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års regnhændelse, som anført i Rudersdal Kommunes Spildevands-

plan 2017 for anlæg til lokal afledning af regnvand.    

3. Tilladelsen er givet under forudsætning af, at der ikke ledes yderlige-

re befæstede arealer til nedsivningsanlæggene. Dette medfører at 

flisebelægning på private matrikler ikke må aflede vand til fælles 

arealer. Hvis dette sker, kan hele eller dele af tilladelsen kræves re-

videret/tilbagekaldt af tilladelsesmyndigheden, som i dette tilfælde er 

Rudersdal Kommune 

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

bly. 

5. 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. 

6. Sandfang og olieudskillende foranstaltninger tilses og tømmes efter 

behov, dog mindst én gang årligt. 

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

anlæggene på fællesarealer samt det tilhørende ledningssystem, 

herunder fordelings- og udløbsbygværker til søen. 

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

geholdelse af det samlede afledningssystem, herunder også vedli-

geholdelse af filtermulden. Plejeplanen skal indarbejde og overholde 

vilkår i nærværende tilladelse. Drifts- og plejeplanen skal fremsen-

des til forvaltningen senest seks måneder efter ibrugtagning. 

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

gener eller lignende hændelser skal omgående meddeles til forvalt-

ningen. 

10. Hvis dræn, grøfter eller afløbsledninger fra andre ejendomme i øvrigt 

ændres, skal der søges tilladelse hos forvaltningen jf. vandløbslo-

vens § 63.  

11. 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. 

12. 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.  

13. Konstateres der forurening i jorden ved evt. anlægsarbejde, skal 

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

jordforurening5. 
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14. Vandforsyningsboringen med DGU nummer 194,7 skal sløjfes af 

autoriseret brøndborer jf. Brøndborerbekendtgørelsen6 

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

des afløbsplan ”som udført ”.  

Specifikke vilkår for udledningen 

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

ret mindre ned 25 meter fra Henriksholm Dam, samt via 3 nye udløb 

til søen anlagt med følgende koordinater (system UTM32/EUREF89, 

se bilag 13). 

 N: 6196136,79 og E: 722555,59 

 N: 6196131,16 og E: 722563,55 

 N: 6196129,37 og E: 722572,85 

17. Der må kun ske direkte udledning til Henriksholm Dam ved regn-

hændelser større end 10 år (T=10). 

18. Den maksimale udledning må være 18 l/s fra hvert af de tre udløb. 

19. De 3 nuværende udløb fra området til søen fjernes helt eller afprop-

pes i henhold til DS 432. 

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

21. Udløbet fra Henriksholm Dam skal neddrosles ved, at rørdimensio-

nen ved udløbet fra søen nedsættes til ø80 mm. Bundkvoten på ud-

løbsrøret fra søen skal forblive uændret i forhold til det eksisterende 

rørudløb fra søen.  

 

Specifikke vilkår for nedsivningen 

22. LAR-anlæggene med nedsivning placeres mindst 2 m fra bygninger 

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

center-anvisning 009. 

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

faskiner, mens vejvand skal passere sandfang med dykket udløb 

(olieudskillerfunktion) før tilslutning til faskiner. 

24. De udlagte regnvandsbede/grøfter/lavninger skal etableres med 

filtermuld til tilbageholdelse og rensning af olie- og benzinholdige 

stoffer. 

25. LAR- anlæggene dimensioneres, placeres og udføres således, at 

der ikke opstår overfladisk afstrømning, overfladegener eller mil-

jømæssige gener i øvrigt til nabomatrikler. 

26. Faskiners bund skal placeres mindst 1 meter over førstkommende 

grundvandsspejl. 

27. Der må ikke etableres nedsivningsanlæg i det V2 kortlagte område 

før kortlægningen er fjernet. 

28. Tilladelsen er givet under forudsætning af, at der ikke ledes yderlige-

re befæstede arealer til nedsivningsanlæggene. Dette medfører at 
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flisebelægning på private matrikler ikke må aflede vand til fælles 

arealer. Hvis dette sker, kan hele eller dele af tilladelsen kræves re-

videret/tilbagekaldt af tilladelsesmyndigheden, som i dette tilfælde er 

Rudersdal Kommune 

29. Hvis der ønskes yderligere flisebelægning på de enkelte private ma-

trikler, skal der under denne, etableres volumen til opsamling af 

regnvand fra den pågældende flade.  Der skal ved udlægning af be-

lægninger – 40 x 40 fliser - i forhaver ud over de i projektet forudsat-

te, udføres følgende belægningsopbygninger eller tilsvarende for 

opnåelse af nødvendigt opsamlingsvolumen for regnvand: 

Fliser 60 mm (større flisetykkelse vil blive accepteret)  
Afretningslag 30 mm (Drænafdrænafretning)  
Stabilt grus 400 mm (Drænstabil)  
Bundsikring 60 mm  

Fugematerialet skal være af samme type som afretningslaget, og 

fugerne skal ved den aktuelle flisestørrelse etableres i 20 mm bred-

de. For opretholdelse af nedsivningsevnen skal fuger udskiftes hver 

3-4 år. 

Ved etablering af flisebelægning og hermed afdræning tættere end 2 

m fra bygningsfacader, skal der for tørholdelse af fundamenter, fore-

tages sikring mod facade med tæt dug.  

Flisebelægning på private matrikler må ikke aflede vand til fælles 

arealer.  

 

Krav til filtermuldlaget i nedsivningsområder og grøfter 

30. Mulden skal være ren i udgangspunktet, fx Klasse 0 i Sjællandsvej-

ledningen.  

31. Den udlagte filtermuld skal have en lagtykkelse på minimum 300 

mm. 

32. Jordlaget skal placeres ved overfladen og skal efter udlægning til-

sås.  

33. Filtermulden skal have et lavt indhold af fosfor og skal bestå af 1 del 

sand og 2 dele vækstmuld. Ved vækstmuld forstås en blanding af 

organisk materiale (kompost eller spagnum). Hvis der anvendes 

kompost til at justere muldens indhold af organisk stof skal det være 

stabil kompost, f.eks. ≥3 år gammel have-/parkkompost. Alternativt 

kan der benyttes en anden muld, der har samme egenskaber som 

filtermuld, og som ikke indeholder ustabil kompost (kompost yngre 

end 3 år). Filtermulden skal være homogent blandet.  

34. Jordens pH skal være mellem 6,5 og 8, men helst i den lave ende af 

spektret.  

35. Jordens hydrauliske ledningsevne for mulden skal være mellem 10-5 

m/s og 10-4 m/s ved anlæggelse. 

36. Ca. 10 år efter etableringen af filtermulden, skal der - i overfladen 

samt i 300 mm dybde - foretages målinger af metaller (bly, cadmi-

um, krom, kobber, nikkel og zink) og PAH’er. Efterfølgende skal 
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tilsvarende målinger foretages ca. hvert 5. år. Efter komplet ud-

skiftning af filtermuld foretages førstkommende målinger igen efter 

ca. 10 år, og derefter ca. hvert 5. år. Der tillades udsving på +/- 6 

måneder ift. de krævede måletidspunkter. Det vil sige, at en kræ-

vet måling efter ca. 10 år skal gennemføres efter tidligst 9,5 år og 

senest efter 10,5 år.  

37. Filtermulden skal udskiftes, når koncentrationen i 300 mm dybde 

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

ledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland, juli 2001 – Sjæl-

landsvejledningen).  

38. Prøvetagning og analyser skal foretages af et firma eller laboratori-

um, der er akkrediteret hertil af DANAK eller tilsvarende. Alle udgif-

ter forbundet hermed afholdes af grundejer. 

39. Ved akut forurening af filtermulden kan miljømyndigheden stille krav 

om, at den forurenede filtermuld opgraves, analyseres for kompo-

nenterne oplistet i tabellen samt bortskaffes efter de til enhver tid 

gældende regler. Bortskaffet filtermuld skal erstattes med ny filter-

muld, der overholder gældende krav. 

40. Forvaltningen kan, foruden i tilfælde som nævnt, til enhver tid stille 

krav om, at der udtages prøver af jorden, som efterfølgende analy-

seres for komponenterne oplistet i bilag A3 i Sjællandsvejledningen, 

med henblik på at fastslå den aktuelle forureningssituation, samt 

vurdere behovet for udskiftning af filtermulden. Såfremt analysere-

sultaterne viser overskridelse af en eller flere af parametrene i Be-

kendtgørelse nr. 554 af 19. maj 2010 om definition af lettere forure-

net jord, kan miljømyndigheden stille krav om, at hele eller dele af 

jorden udskiftes med ny filtermuld, der overholder gældende krav. 
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Ansøgning 

 

 

Lokalplan 249 med angivelse af delområder - nærværende tilladelse til 

afledning af vej-, tag- og overfladevand gælder kun for delområderne A 

og B, samt et mindre vejareal beliggende i den sydlige ende af område 

F2.  

Danielsen Architecture udvikler for ejeren BONAVA en del af den tidlige-

re forsvarskommando i Vedbæk. Området er omfattet af Lokalplan 249. 

Området skal anvendes til boligformål. Lokalplanen foreskriver, at over-

fladevand i det nye boligområde skal håndteres lokalt.  

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

hvor tagvand nedsives lokalt i forskellige LAR-anlæg (faskiner, regnbede 

mm.). I LAR-anlæggene opsamles regnvandet og infiltreres til det først-

kommende grundvandsmagasin eller nedsives gennem permeable be-

lægninger til andre LAR-anlæg, hvorfra det kan udledes via tre udled-

ningspunkter til Henriksholm Dam.  

Ansøgning om kombineret udlednings- og nedsivningstilladelse er frem-

sendt til forvaltningen af Danielsen Architecture på vegne af Bonava den 

7. oktober 2016 via BOM. Ansøgningsmaterialet er efterfølgende blevet 

justeret og tilrettet, senest d. 5. november 2018. Ansøgning samt sup-

plerende materiale er vedlagt som bilag til tilladelsen. 
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Miljøteknisk redegørelse  

 

Grundvand 

Af den geotekniske rapport udført af Franck Geoteknik (bilag 6) fremgår 

det, at der er foretaget 37 geotekniske boringer i 5-6 meters dybde. Der 

er i den forbindelse fundet varierende grundvandsspejl i området, 0,6 á 

5,5 m.u.t. (meter under terræn). Generelt for det bebyggede område, er 

dybden til det førstkommende grundvandsspejl mere end 2 m. De højest 

liggende førstkommende grundvandsspejl på 0,6-1,5 m.u.t. ligger i den 

østlige del af projektområdet nær Henriksholm Dam, mens grundvands-

spejlet i den sydlige og vestlige del af projektområde ligger dybere. I 16 

af boringerne er der ikke truffet vandspejl.  

Jf. rapporten (bilag 6) varierer det førstkommende grundvandsspejl af-

hængigt af årstid og nedbør.  

Projektområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, 

men udenfor grundvandsdannende opland, vandindvindingsboringsbe-

skyttelseszone og boringsnært beskyttelsesområde (BNBO).  

På projektområdet ligger der en vandforsyningsboring med DGU num-

mer 194,7.  

 

Henriksholm Dam  

Henriksholm Dam er omfattet af Naturbeskyttelseslovens7 § 3, idet den 

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

Søen er jf bilag 7 tilgroet med gråpil, bredbladet dunhammer og liden 

andemad og er overskygget af både disse arter og af den omkringlig-

gende skov. På bunden findes et tykt dyndlag pga. mange års bladfald 

og tilførsel af sediment fra omgivelserne. Der fandtes ved undersøgel-

sen 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 værdien som yngel-

sted 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 parkeringsareal på 

ca. 14.000 m2.  

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. 

Der er ikke ændret på afløbskvoten i forbindelse med projektet.  

 

Hjortedammene 

Umiddelbart vest for projektområdet ligger Hjortedammene – et mindre 

naturområde bestående af en mosaik af småsøer, moser og små vand-
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løb. Området er undersøgt i 2014 (bilag 8). Generelt vurderes det at 

Hjortedammene har en ringe naturværdi og at området er stærkt præget 

af tilgroning. Der er ikke registret internationalt beskyttede bilag IV arter i 

Hjortedammene.  

For at forbedre tilstanden i Hjortedammene er der i 2015 gennemført 

rydning af trævegetation.  

 

Nedsivningsforhold 

Nedsivningsforholdene beskrives ud fra jordens hydrauliske ledningsev-

ne, som er blevet undersøgt og dokumenteret i geoteknisk rapport udført 

af Franck Geoteknik (bilag 6). Nedsivningsforholdene i området er gode, 

idet de terrænnære jordbundslag overvejende er sandholdige. Der fin-

des dog et geologisk lag bestående af moræneler ca. midt i og nord for 

området, hvor nedsivningsforholdene er dårligere (bilag 4 og 5)  

 

Jordforurening 

I projektområdet er der kortlagt jordforurening på både V1 og V2 niveau.  

Region Hovedstaden har den 13. oktober 2017 meddelt at de på bag-

grund af udførte undersøgelser vil fjerne V1 kortlægningen i projektom-

rådet. Dermed er det muligt at nedsive regnvandet på det areal, hvor V1 

kortlægningen har ligget. 

Der er dog fortsat et lille kortlagt V2 område i projektområdet.  

 

Miljøteknisk vurdering 

 

Hydrauliske forhold 

 

Påvirkning af vandområder 

Det samlede overfladeareal samt den årlige vandafledning fra projekt-

området kan opgøres til: 

Delområde      Areal 

        m2 

Vandmængde 

m3/år  

(Årsmiddelnedbøren for 

området er 650 mm) 

Afleder til 

A   8.600 5.590 Hjortedammene 

B 10.400 6.760 Henriksholm Dam 

Fredskov      800    520 Henriksholm Dam  

 

Jf. højdekurverne for området er der et topografisk vandskel beliggende 

mellem fredskoven og delområde A i lokalplanen. Boringer, udført i for-

bindelse med de geotekniske undersøgelser, antyder, at der også er et 

vandskel i det førstkommende grundvandsmagasin samme sted. Dette 

medfører, at regnvandet i delområde A afledes mod sydvest til den syd-
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lige del af Hjortedammene; mens regnvandet i delområde B og fredskov 

ledes mod øst i retning mod Henriksholm Dam.  

Strømningsretningen af det primære grundvandsmagasin under hele 

projektområdet er østlig, i retning mod Øresund. 

LAR-anlæggene for den nye bebyggelse i området skal jf vilkår 2 dimen-

sioneres til at overholde kravet om overløbshyppighed (T=(10)) angivet i 

Rudersdal Kommunes Spildevandsplan 2017. Regnbede/grøfter anlagt 

med filtermuld vil jf. vilkår 32 have en hydraulisk ledningsevne (K-værdi) 

på mellem 10-5 m/s til 10-4 m/s. Endvidere skal faskinernes bund, jf. vil-

kår 25 placeres mindst 1 meter over førstkommende grundvandsspejl. 

Forvaltningen vurderer på denne baggrund, at der vil være god infiltrati-

on fra anlæggene til grundvandet. Vandafledningen til hhv. Henriksholm 

Dam og til Hjortedammene vil derfor primært ske langsomt via det først-

kommende grundvandsmagasin.  

I tilfælde af ekstremregn (>T(10)) forventes det ikke, at LAR-anlæggene 

kan nedsive alt regnvandet. Den overskydende del af vandet vil i stedet 

ledes til grøfter, kanaler og bassiner og herfra udledes til Henriksholm 

Dam via de tre udløb(bilag 2 og 3). 

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.  

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

nen. Der skal i stedet for den nuværende rørdimension på ø100 mm 

etableres en dimension på ø80 mm, svarende til rørdimensionen på 

vandløbsrøret nedstrøms jernbanen. Neddroslingen af vandløbsrøret 

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

dermed sikres det, at der ikke længere sker oversvømmelser ved over-

gangen mellem rør med forskellige dimensioner. Da rørdimensioner 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 nedstrømsliggende vand-

løbssystem.  

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

rådet nærmer sig de naturlige forhold, og at den hydrauliske påvirkning 

af Henriksholm Dam vil blive væsentligt forbedret. Ligeledes vil hverken 

Hjortedammene eller de nedstrømsbeliggende vandområder blive nega-

tivt hydraulisk påvirket.  

 

Overholdelse af T(10) 

Orbicons har vurderet, at områdets LAR-anlæg samlet set kan leve op til 

en 10 års regnhændelse (bilag 11). 

For område B er dette blandt andet sikret ved, at vandet ved store regn-

hændelser (>T(10)) ledes til decentrale regnvandsbede og via grøfter 
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mm. og afledes til Henriksholm Dam (bilag 2 og 3). I følge beregninger 

udført af Orbicon vil vandstandsstigningen i Henriksholm Dam være be-

grænset og ikke medføre oversvømmelser af boligområder placeret tæt 

ved søen. 

 

For område A i vest afledes vandet via permeable belægninger og til 

regnvandsbede i forbindelse med større regnhændelser (>T(10)), hvor 

det nedsiver gennem filtermuld (RGS vækstblanding). Når kapaciteten i 

disse overskrides har Orbicon vurderet at vandet vil opstuve i en række 

små og større lavninger mod nord, vest og syd for området, bl.a. i Hjor-

tedammene (se bilag 11).   

Forvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående, at regnvandet kan 

håndteres indenfor projektområdet, og at der ikke vil ske afledning af 

regnvand fra projektområdet til de omkringliggende matrikler. 

 

Renseforanstaltninger og stofbelastning  

Tagvand, som i delområde A udledes direkte til græsarealer i baghaver-

ne, renses ikke inden nedsivning. 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 overfladevand8. 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. 

Der bliver etableret parkeringspladser til i alt 206 biler. Pladsernes place-

ring fremgår af bilag 2 Parkeringspladserne bliver udført med en perme-

abel belægning, der muliggør nedsivning af overfladevand. Underlaget 

opbygges af filterjord og stabilgrus, som har god rensning, god hydrau-

lisk ledningsevne, højt porevolumen og tilstrækkelig bæreevne. 

Af hensyn til grundvandskvaliteten er der stillet vilkår om at nedsivnings-

anlæg indenfor det kortlagte V2 ikke må etableres, før  

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

nem filtermulden og i 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. 
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Forvaltningen vurderer endvidere at den stofmæssige belastning af Hen-

riksholm Dam vil blive nedbragt væsentligt og at dette på sigt vil medføre 

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 Hjortedammene og Henriksholm Dam. Udsivningen vil 

ske over længere tid med deraf følgende stor fortynding. En mindre an-

del af infiltrationsvandet vurderes at sive ned i det underliggende primæ-

re grundvandsmagasin, der fra projektområdet strømmer i østlig retning 

imod Øresund og vil blive fortyndet væsentlig i den samlede grund-

vandsstrøm.  

På denne baggrund vurderes saltning ikke at udgøre en risiko for hver-

ken recipienterne eller for grundvandet.  

 

Jordforurening 

I forbindelse med byggeriet af nye rækkehuse i delområde A skal der 

tages højde det kortlagte V2 område. 

Forvaltningen er blevet oplyst om, at jordforureningen ønskes fjernet, 

således at kortlægningen kan udtages. Før en sådan oprensning foreta-

ges, skal forvaltningen behandle en ansøgning om tilladelse efter § 8 i 

Miljøbeskyttelsesloven. Forvaltningen kan ikke på det foreliggende 

grundlag vurdere sandsynligheden for, at kortlægningen udtages. Af 

hensyn til grundvandet må der ikke etableres et nedsivningsanlæg i det 

V2 kortlagte område, før kortlægningen er fjernet.   

 

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-

relsens9 § 6 og § 7. 

 

Øvrige forhold 

På projektområdet ligger der en vandforsyningsboring med DGU num-

mer 194,7. Der er stillet vilkår om at denne skal sløjes, så der ikke i 

fremtiden vil være risiko for forurening af grundvandet.  
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Høring 

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

BONAVA, jf. forvaltningslovens bestemmelser, samt intern høring i 

kommunen efter miljø- og planlovgivningen. 

Denne afgørelse offentliggøres på Rudersdal Kommunes hjemmeside i 

en offentlig høringsperiode på 5 uger fra godkendelsesdatoen. 

 

Klagevejledning 

Denne afgørelse kan jf. § 91 i Miljøbeskyttelsesloven10 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-

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 
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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. 

 

 

Bilag 

Bilag 1: Projektbeskrivelse, L.600. Udarbejdet af Danielsen Architec-

ture. 1. september 2016 

Bilag 2: Kote - og belægningsplan, L.111. Udarbejdet af Danielsen 

Architecture. 8. november 2017 

Bilag 3: Vandafledningsplan, L.114. Udarbejdet af Danielsen Ar-

chitecture. 8. november 2017 

Bilag 4: Nedsivningsmuligheder i nyt boligområde ved Henriksholms 

Allé. Notat udarbejdet af Orbicon for NCC Bolig A/S. 2. dec. 2015. 

Bilag 5: Henriksholms Alle, Vedbæk. Geoteknisk undersøgelse. Ud-

arbejdet af NIRAS, juli 2016. 

Bilag 6: Infiltrationsforsøg. Henriksholms Allé, Vedbæk. Udarbejdet 

af Franck Geoteknik. 27. april 2016 

Bilag 7: Afgrænsning af § 3 beskyttelse og vurdering af bilag IV-arter 

ved Henriksholm (Vedbæk). Udarbejdet af Amphi Consult 2015    

Bilag 8: Genopretning af Hjorte Dam Sø, udarbejdet af NIRAS 2014 
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Bilag 9: Vurdering af ændret belastning af Henriksholm Dam mht. 

regnvandshåndtering. Udarbejdet af Orbicon for BONAVA/ NCC. 

14.november 2017 

Bilag 10: Beregning af tilledning til Henriksholm Dam. Udarbejdet af 

Orbicon for BONAVA. 31.oktober 2017 

Bilag 11: Vedbæk Park- Vurdering af afstrømning ved T(10)- hæn-

delse. Udarbejdet af Orbicon. 25. august 2017 

Bilag 12: Beregning af afløb til sø fra overløb. Oluf Jørgensen, 28. 

januar 2018 

Bilag 13: Vedbæk Park øst – koordinater til udløbsrør. Udarbejdet af 

Danielsen Urban Landscape d. 23. februar 2018 
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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 

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

Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, 

nbu_sj@botaniskforening.dk 

Museum Nordsjælland, post@museumns.dk 

Rudersdal Kommune, Byplan, byplan@rudersdal.dk 

NOVAFOS, Novafos@novafos.dk  

 

 

 

 

 

     Inge Thorsgaard                            Maria Cathrine Nielsen  

     Teamkoordinator                           Natur, Park og Miljøchef 
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