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Midlertidig tilladelse til udledning af iltet grundvand til 

Usserød Å fra Sjælsø Vandværk, Ravnsnæsvej 231, 2970 

Hørsholm. Matr.nr. 1e, Isterød By, Birkerød 

 

 

Afgørelse og lovgrundlag 

Rudersdal Kommune meddeler hermed midlertidig tilladelse til 

udledning af iltet grundvand, som anvendes ved indkøring af nyt 

beluftningsanlæg på Sjælsø Vandværk. Vandet vil blive udledt til 

Usserød Å. 

Afgørelsen er truffet i henhold til § 28 i Miljøbeskyttelsesloven1, 

bestemmelserne omfattet af kapitel 9 i Spildevandsbekendtgørelsen2, 

Rudersdal Kommunes Spildevandsplan 2017 samt bekendtgørelse 

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

overgangsvande, kystvande og havområder3. 

 

 

Figur 1: Oversigtskort over Sjælsø med markering af udledning fra Sjælsø Vandværk. 

                                                

 
1
 LBK nr 241 af 13/03/2019 

2
 BEK nr 1469 af 12/12/2017 

3
 BEK nr 1433 af 21/11/2017 
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Vilkår 

Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår: 

 

1. Udledning af grundvand til Usserød Å skal ske som anført i ansøgnings-

materialet med følgende UTM-koordinater (+/- 5 meter): 

UTM-e UTM-n 

717.245 6.197.508 

 

 

2. Den midlertidige tilladelse til udledning af iltet grundvand må kun 

udnyttes for at sikre indkøring af nyt beluftningsanlæg, og 

udledningen skal ophøre, når indkøringen er færdig. 

3. Der må udledes iltet grundvand til Usserød Å fra indkøringen med en 

maksimal vandføring på 100 m³/time. 

4. Rudersdal Kommune, Natur, Park og Miljø, skal informeres ved 

opstart af udledningen samt ved evt. ændringer i løbet 

indkøringsperioden. 

5. Udledning til Usserød Å skal ophøre, såfremt der registreres en 

samlet nedbørsmængde over 15 mm de seneste 12 timer. 

6. Nedbør skal moniteres på basis af nedbørsmåler 5620 Sjælsø 

Renseanlæg. 

7. Ved ophør af udledning i forbindelse med regn kan indkøringen 

påbegyndes igen, når der er registreret en 12 timers 

sammenhængende tørvejrsperiode. 
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8. Det iltede grundvand skal ledes gennem et bassin før udledning. 

9. Det udledte vand skal desuden overholde følgende 

stofkoncentrationer: 

Parameter Krav Kontrolmetode* 

pH 6-8,5 Absolut 

Iltindhold >6 mg/l Absolut 

Jern 3,0 mg/l Absolut 

Ferrojern 0,2 mg/l Absolut 

Ammonium 1 mg/l Absolut 

Ammonium 0,6 mg/l Vejledende 

*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. 

 

10. Der skal udtages en stikprøve af det iltede grundvand inden 24 timer 

fra påbegyndt udledning. Prøven skal udtages af det iltede 

grundvand fra indkøring af Anlæg 2, dvs. før sammenblanding med 

filterskyllevand. 

11. Vandprøven skal udtages af et akkrediteret laboratorium og skal 

analyseres for parametrene i vilkår 9. Kopi af analyseresultaterne 

sendes til Rudersdal Kommune, Natur, Park og Miljø med angivelse 

af sagsnummer 2016-1276. 

12. Konstateres der overskridelse af et eller flere udlederkrav (se vilkår 

9), skal Novafos kontakte Rudersdal Kommune samme dag som 

analyseresultatet modtages fra laboratoriet. 

13. Udledningen til Usserød Å må ikke give anledning til erosion af 

brinker eller til oversvømmelse på omkringliggende arealer. Der må 

ikke forekomme uhygiejniske forhold eller gener i øvrigt, derunder 

synlige aflejringer af okker. 

14. Vandføringen af det iltede grundvand, som løber til 

skyllevandsbassinerne skal måles med flowmåler, og tidsserier 

fremsendes til Rudersdal Kommune på forlangende. 

15. Der skal sikres uhindret adgang til udledningspunktet af hensyn til 

tilsyn. 

 

Beskrivelse af projektet 

Novafos har den 30. januar 2019 fremsendt en mail med ansøgning om 

forlængelse af en midlertidig udledningstilladelse af 3. oktober 2018 til 

udledning af behandlet drikkevand fra Sjælsø Vandværk til Usserød Å i 
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forbindelse med indkøring af nyt beluftningsanlæg. Efterfølgende har det 

vist sig, at forudsætningerne for udledningen vil være anderledes end 

ved indkøring af bundbeluftningsanlægget i efteråret 2018. Derfor har 

Novafos og Rudersdal Kommune drøftet den kommende udledning på to 

møder (den 21. februar og 7. marts 2019). Desuden har Novafos i mails 

af 5. og 7. marts sendt opdaterede oplysninger. Alt dette ligger til grund 

for nærværende udledningstilladelse. 

 

Den oprindelige midlertidige udledningstilladelse fra 3. oktober 2018 var 

gældende i 4 uger og blev udnyttet i en periode fra 8. oktober 2018. 

Tilladelsen blev den 9. november forlænget i yderligere 4 uger, da 

indkøringen af det nye anlæg havde været afbrudt pga. et brud på en 

råvandsledning ved en af kildepladserne. Den forlængede tilladelse blev 

udnyttet i perioden 18. til 29. november 2018. 

 

Novafos skal nu i gang med sidste etape af indkøringen og har derfor 

behov for at kunne udlede iltet grundvand. Udledningen forventes at 

finde sted i en periode på ca. 12 uger med forventet opstart i april eller 

maj 2019. Der er to nye kamre, som skal skylles igennem i denne 

omgang, og det vil blive gjort et ad gangen. 

 

Vandføring 

Til indkøring af det nye beluftningsanlæg har Novafos haft behov for at 

skylle anlægget igennem med grundvand for at sikre reduktion af kimtal 

(bakterieindhold), inden anlægget kan benyttes til drikkevand, som skal 

sendes ud til forbrugerne. I starten blev der anvendt grundvand med en 

vandføring på 25 m3/t. Det viste sig dog at være nødvendigt med en 

højere vandføring for at få kimtallet ned på et acceptabelt niveau. Derfor 

forventes det, at der bliver behov for at lede grundvand gennem de 

sidste to bundbeluftningsanlæg med en vandføring på max. 100 m3/t. 

 

Størstedelen af tiden vil der således blive udledt iltet grundvand med en 

vandføring på 100 m3/time til åen. Men i en perioder på 2-4 timer hvert 

døgn (om natten) blandes grundvandet sammen med filterskyllevand fra 

den almindelige drift af vandværket. Der vil i disse situationer være tale 

om en samlet vandføring i udledningspunktet til Usserød Å på op til 200 

m3/t. 

 

Systemet hænger sådan sammen, at iltet grundvand løber sammen med 

vand fra to af skyllevandsbassinerne mod syd samt det ene 

lagunebassin (se rød markering på Figur 2), og udledes via det samme 

udløb til Usserød Å (se foto i bilag). 
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Figur 2: Luftfoto af Sjælsø Vandværk. Markeret med rødt er omtrentlig placering 

af ledninger og bassiner, hvorfra vand ledes til samme udløb. Den lange røde 

pil markerer, at der ledes vand fra Anlæg 2 til bassin. 

 

Vandkvalitet og temperatur 

Der er udtaget to vandprøver af det udledte vand i forbindelse med den 

hidtidige midlertidige udledning af drikkevand, henholdsvis den 11. 

oktober og 20. november 2018. 

I den seneste vandprøve blev der målt en forhøjet koncentration af 

strontium (7400 ug/l) i forhold til kravet til udledning (4400 ug/l). Der blev 

desuden målt en forhøjet koncentration af bor på 350 g/l, hvor kravet til 

udledning er max. 250 g/l. Alle andre parametre overholdt 

kvalitetskravene i udledningstilladelsen til filterskyllevand af 21. marts 

2018. 

 

Novafos har oplyst, at det iltede grundvand forventes at have et 

jernindhold på 0,4-3,5 mg/l. Ammoniumindholdet vil kunne holdes på 

0,4-0,6 mg/l ved en styring af hvilke kildepladser, vandet til indkøringen 

kommer fra. Iltindholdet vil være 10-11 mg/l (90-95 % iltmætning), og 

vandets temperatur vil være omkring 10-15 grader. 
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Da indkøringen foregik i efteråret 2018 var Anlæg 2 taget helt ud af drift, 

hvilket betød, at det iltede grundvand efter de nye bundbeluftningsanlæg 

kunne ledes gennem anlæggets sandfiltre og dermed blive renset 

svarende til drikkevand, før det løb ud i de eksisterende 

skyllevandsbassiner. 

 

Det er i denne sidste etape af indkøringen ikke muligt, at det iltede 

grundvand renses gennem filtrene, da Anlæg 2 er delvist i drift igen til 

produktion af drikkevand. Det iltede grundvand vil derfor blive ledt uden 

om filtrene i vandværket og direkte videre til et skyllevandsbassin, som i 

perioden tages ud af den almindelige drift og kun benyttes til grundvand 

fra indkøringen (se Figur 2). Efter dette bassin blandes det iltede 

grundvandet sammen med det almindelige filterskyllevand fra 

vandværket. 

 

 

Miljøteknisk vurdering af ansøgningen 

Den midlertidige tilladelse til udledning til Usserød Å omfatter udeluk- 

kende udledning af iltet grundvand. Udledningen sker med det formål at 

indkøre det nye anlæg til reduktion af svovlbrinteemission på Sjælsø 

Vandværk. I en del af døgnet opblandes det iltede grundvand inden 

udledning med filterskyllevand fra den almindelige drift af vandværket. 

Filterskyllevandet er ikke omfattet af nærværende tilladelse, da denne 

udledning fortsætter uændret. 

 

Der vil fortsat ske udledning af filterskyllevand via to gamle udløb fra de 

to sidste lagunebassiner (længere mod øst, se Figur 2). Der vil komme 

max. 50 m3/t fra hvert af disse i en 2-4 timers periode om natten. Dette 

er udløb, som har eksisteret i mange år, og udløbene vil blive sløjfet, når 

lagunebassinerne er ombygget. Der vil derfor ikke blive meddelt 

udledningstilladelse dertil. Alt filterskyllevand samles efter ombygning af 

bassinerne på Sjælsø Vandværk i ét udløb, og der er allerede meddelt 

udledningstilladelse til dette (21. marts 2018). 

 

Da det kan vise sig nødvendigt at standse udledningen i tilfælde af 

skybrud eller andre uforudsete hændelser, er den midlertidige tilladelse 

meddelt uden slutdato. I stedet er det aftalt med Novafos, at Rudersdal 

Kommune holdes orienteret om status for arbejdet og udledningen 

undervejs i indkøringsperioden. 
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Vandføring 

Den midlertidige udledning af iltet grundvand vil ske med en nogenlunde 

konstant vandføring på max. 100 m³/t (jf. vilkår 3). I den del af døgnet, 

hvor vand blandes sammen med filterskyllevand, kan vandføringen 

komme op til 200 m3/time i udløbet til Usserød Å. 

Vandføringen umiddelbart nedstrøms afløbet fra Sjælsø kan nå op på 

ca. 1200 l/s (svarende til 4350 m³/t). 

 

Der er i nærværende tilladelse stillet vilkår om, at udledning til åen, og 

dermed indkøring af det nye beluftningsanlæg, skal afbrydes ved 

kraftige nedbørshændelser (> 15 mm over 12 timer) – jf. vilkår 5. 

Novafos er klar over dette og ved, at det evt. kan betyde, at indkøring af 

Anlæg 2 skal standses midlertidigt. 

 

Det vurderes derfor, at den midlertidige udledning af iltet grundvand kan 

foretages, uden at dette giver anledning til hydrauliske problemer i 

Usserød Å og evt. oversvømmelser af omkringliggende arealer. 

 

For yderligere belysning af de hydrauliske forhold i Usserød Å og 

miljøkvalitetskrav henvises til udledningstilladelse til filterskyllevand af 

21. marts 2018. 

 

Vandkvalitet og temperatur 

De to vandprøver, som blev udtaget af det udledte drikkevand i efteråret 

2018 viste generelt god vandkvalitet. Dog var indholdet af strontium i 

den sidste vandprøve for højt i forhold til kravværdierne fastsat i 

udledningstilladelsen til filterskyllevand af 21. marts 2018. Årsagen til det 

høje strontiumindhold i det udledte vand var ifølge Novafos, at man på 

det tidspunkt hovedsageligt anvendte vand fra kildepladser med 

dybereliggende grundvand, pga. udfordringer med brud på 

råvandsledninger. I forbindelse med den kommende indkøringsfase vil 

Novafos undgå at skulle anvende dette dybereliggende grundvand, så 

strontiumindholdet holdes så lavt som muligt. 

 

I de nye bundbeluftningsanlæg tilsættes brintperioxid til vandet. Der vil 

ugentligt blive foretaget måling af indholdet af brintperioxid, når det iltede 

grundvand har passeret skyllevandsbassinet. Hvis værdien er højere 

end 0,5 mg/l, standses anlægget. 

 

Indholdet af ammonium og jern i det iltede grundvand, som skal udledes 

midlertidigt, vurderes at være uproblematisk ud fra oplysningerne i 

ansøgningen. Til kontrol af dette skal der udtages en stikprøve ved 
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opstart af udledningen (jf. vilkår 10). Prøven kan udtages ved udløbet fra 

skyllevandsbassinet (se foto i Bilag). 

 

Det iltede grundvand forventes ved udledning at have en temperatur på 

10-15 grader. Dette stemmer fint overens med de temperaturer, som 

forventes i vandløbet i den periode, der skal udledes vand. 

 

Samlet vurdering 

Ved overholdelse af vilkårene i denne tilladelse vurderes det, at den 

midlertidige udledning af grundvand ikke vil være til hinder for, at 

målsætningen for Usserød Å om opnåelse af god økologisk tilstand, jf. 

Vandområdeplan 2015-20214, kan opfyldes. 

 

 

BAT  

Jf. Miljøbeskyttelseslovens § 3 skal der ved lovens administration 

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

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. 

 

Tilladelsen omfatter midlertidig (forventet 12 ugers) udledning af iltet 

grundvand i forbindelse med indkøring af nye og bedre beluftningsanlæg 

for at opfylde et påbud om reduktion af svovlbrinte-emissionsbidrag. Ud 

over forsinkelse og iltning i 1500 m³ bassinanlæg vurderes BAT-

foranstaltninger ikke at være relevante. 

 

Vandkvaliteten er undersøgt ved prøvetagning, hvilket viste et muligt 

behov for reduktion af strontiumindholdet før udledning. Det vurderes 

dog ikke at være proportionelt at forsøge at reducere strontiumindholdet 

i drikkevandet. Det skyldes primært, at Novafos vil gøre, hvad der er 

muligt for at anvende vand, som indeholder mindre strontium i 

forbindelse med indkøringen, samt at der er tale om en midlertidig 

udledning. 

 

 
  

                                                

 
4 Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland, juni 2016. 
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International naturbeskyttelse 

Jf. Bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder5 samt beskyttelse af visse arter 4 skal 

godkendelsesmyndigheden vurdere om projektet kan påvirke et Natura 

2000-område væsentligt. Hverken Usserød Å eller nedstrømsliggende 

vandområder er omfattet af internationale beskyttelsesområder. 

Forvaltningen har ikke registret yngle eller rasteområder for arter som er 

omfattet direktivets bilag IV. 

 

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

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

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

(Habitatbekendtgørelsen § 6 og § 7). 

 

Høring 

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

forvaltningslovens bestemmelser, dvs. NOVAFOS og de nedstrøms 

beliggende kommuner Hørsholm og Fredensborg. 

Denne afgørelse offentliggøres på Rudersdal Kommunes hjemmeside i 

en offentlig høringsperiode på 4 uger fra godkendelsesdatoen 10. maj 

2019. 

 

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 

nævnenes hus, www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på 

Klageportalen med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til 

                                                

 
5
 BEK nr. 1240 af 24/10/2018 

https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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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. 

 

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 bekendt- 

gjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsesdatoen, jf. 

Miljøbeskyttelsesloven § 101. 
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Kopi af afgørelsen er sendt til: 

Hørsholm Kommune kommunen@horsholm.dk  

Fredensborg Kommune fredensborg@fredensborg.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 

NOVAFOS Novafos@novafos.dk 

Styrelsen for Patientsikkerhed stps@stps.dk 

 

 

 

Venlig hilsen 

   
Eva B. Hemmersam   Lis Ravn 

Konst. Afdelingsleder Natur, 

park og miljø 
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Bilag 

 

Foto af udløb til Usserød Å. Det er røret nederst til venstre, hvorigennem 

grundvand og filterskyllevand udledes. Det andet udløb er renset 

spildevand fra Sjælsø Renseanlæg. 
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Foto af skyllevandsbassin, som under indkøring af Anlæg 2 er allokeret 

til iltet grundvand. Forrest ses rør, hvorigennem vandet ledes videre til 

Usserød Å, når bassinet er fyldt. Stikprøve af det iltede grundvand kan 

udtages her – før sammenblanding med filterskyllevand. 

 

 


