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Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra 

prøvepumpning af boring via regnvandsledning til vandhul i 

Pilegårdsparken, Birkerød 
 
 

Afgørelse og lovgrundlag 

Rudersdal Kommune meddeler hermed midlertidig tilladelse til udledning af 

oppumpet grundvand fra prøvepumpning af boring i forbindelse med Region 

Hovedstadens kommende indsats overfor grundvandsforurening i Birkerød 

Industrikvarter. Grundvandet udledes via regnvandskloak til et vandhul i 

Pilegårdsparken, matr.nr. 5b, Kajerød By, Bistrup. 

 

Afgørelsen er truffet i henhold til miljøbeskyttelsesloven1 § 28, stk. 1 og 

spildevandsbekendtgørelsens2 kapitel 9 samt Bekendtgørelse 1433 om krav til 

udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, 

kystvande og havområder3. 

 

Baggrund 

Orbicon A/S har den 11. april 2019, på vegne af Region Hovedstaden, ansøgt 

om tilladelse til tilslutning af oppumpet grundvand til en regnvandskloak 

beliggende i vejarealet Pilegårdsparken. 

 

I forbindelse med skitseprojektering af mulige tekniske løsninger i forhold til en 

indsats overfor grundvandsforureningen i Birkerød Industrikvarter, har Region 

Hovedstaden etableret 4 prøveboringer i området. I den ene af disse boringer 

(ORB4) skal der foretages prøvepumpning over 7 døgn, og det oppumpede 

grundvand ønskes udledt via den nærmeste vejbrønd, som leder til 

regnvandskloak og derfra videre til et vandhul i Pilegårdsparken (Figur 1). 

 

                                                

 
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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Kongens Vænge 2 

3400 Hillerød 

Att.: Line Mørkebjerg Fischer 

Sendt pr. mail til lmf@regionh.dk 
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Figur 1: Kort fra området med markering af boring OBR4 (rød prik), vejvandsledning (blå 

linje) og udledningspunkt til vandhul 1. 

 

 

Vilkår 

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

1. Der må kun udledes oppumpet grundvand fra boring ORB4. 

2. Tilladelsen er gældende fra dags dato og til prøvepumpning fra ORB4 
er tilendebragt. 

3. Udledning skal ske via vejvandsledning til vandhul 1 i Pilegårdsparken 
(se Figur 1). Udløbet er placeret i koordinaterne: 

UTM-e UTM-n 

713.385 6.193.651 

 

4. Der må udledes maksimalt 1700 m
3
 vand i prøvepumpningsperioden. 

5. Vandet skal renses gennem kulfilter inden udledning. 

6. Rudersdal Kommune skal orienteres via tom@rudersdal.dk, når 
udledning påbegyndes og afsluttes, samt hvis der opstår problemer 
undervejs. 

7. Der skal føres dagligt tilsyn alle ugens dage med om der sker 
oversvømmelser omkring vandhul 1 og 2 (jf. Bilag 1), mens udledningen 
står på. 
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8. Der skal efter hvert tilsyn fremsendes fotodokumentation til Rudersdal 
Kommune, som viser forholdene i og omkring vandhul 1 og 2 samt 
langs grøften. 

9. Udledningen må ikke give anledning til oversvømmelse på 
omkringliggende arealer, derunder stier. Det er Rudersdal Kommune, 
der afgør, hvornår dette er tilfældet. Udledning vil kunne kræves 
standset, hvis der opstår problemer. 

10. Udledningen må ikke forårsage okkerudfældning, kalkudfældning 
el.lign. i vandhullet. Det er Rudersdal Kommune, der afgør, hvornår 
dette er tilfældet. Udledning vil kunne kræves standset, hvis der opstår 
problemer. 

11. Udledningen skal overholde følgende kravværdier, målt som 
gennemsnit over udledningsperioden: 

Stof 
Kravværdi ved udledning 

til vandhul 
(µg/l) 

Trichlormethan (Chloroform) 2,5 

1,1,1-trichlorethan 2,1 

Tetrachlormethan (TCM) 12 

Trichlorethylen (TCE) 10 

Tetrachlorethylen (PCE) 10 

1,1-dichlorethan 10 

1,2-dichlorethan 10 

1,1-dichlorethylen (DCE) 0,68 

1,2-dichlorethylen (DCE) 0,68 

Dichlormethan 20 

Vinylchlorid (VC) 0,05 

 
12. Den udledte vandmængde skal registreres og oplyses til Rudersdal 

Kommune efter endt udledning. 

 

 

Beskrivelse af projektet 

Der er flere steder i Birkerød Industrikvarter konstateret grundvandsforurening 

herunder også på ejendommen Bregnerødvej 94 samt nedstrøms (øst) for 

ejendommen. På ejendommen har der tidligere været en metalfabrik, der 

producerede reoler. 

 

Formålet med den planlagte prøvepumpning er, at bestemme den hydrauliske 

ledningsevne og T-værdi for grundvandsmagasinet. Data skal indgå i 

forbindelse med skitseprojektering af mulige tekniske løsninger i forhold til en 

indsats overfor grundvandsforureningen i Birkerød Industrikvarter. 

Boring ORB4, der skal pumpes fra, er etableret primo april 2019 på areal i 

Pilegårdsparken øst for Bregnerødvej 94 (se placering på Figur 1). 
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Boring ORB4 vil blive filtersat med Ø160 mm filter i niveauet 18-28 m under 

terræn. Pumpningen fra ORB4 skal udføres med en ydelse på ca. 8-10 m
3
/time. 

Grundvandsspejlet logges i en række boringer i området. Pumpetiden er 7 

døgn, hvilket giver en samlet vandmængde på 1.680 m
3
 (ved 10 m

3
/time).  

 

Vandkvalitet 

I forbindelse med etablering af boring ORB4 er der udtaget grundvandsprøver 

fra midlertidige filtre 16,3-18,3 m u.t., 21-23 m u.t. og 25-27 m u.t. Der blev 

påvist chlorerede opløsningsmidler – som i nogle tilfælde overskred de 

generelle miljøkvalitetskravene for udledning. Det oppumpede grundvand vil 

derfor blive renset på mobilt kulfilter før udledning til regnvandskloak. 

 

Ansøger fik efter installation af pumpe i boring og opsætning af kulfilter udtaget 

to vandprøver den 7. maj 2019 - før og efter kulfilter - som blev analyseret for 

indhold af chlorerede opløsningsmidler. Denne analyse viste, at der efter 

kulfilteret var spor af TCE samt et par andre forbindelser, men alle i 

koncentrationer, som overholdt miljøkvalitetskriterierne (se Bilag 2). 

 

Indholdet af jern i grundvandet er målt i en nærliggende boring til mellem 0,53 

og 1,4 mg/l. 

 

 

Kommunens vurdering 

Der forventes at blive udledt en samlet vandmængde på 1680 m
3
 over 7 dage. 

Vandet ledes uforsinket til vandhul 1 (se Bilag 1), som har et areal på ca. 600 

m
2
. Vanddybden kendes ikke, men det er sandsynligt, at der vil ske en total 

udskiftning af vandet i vandhullet. Dette vurderes ikke at være problematisk for 

tilstanden af vandhullet. 

 

Vandhullet er beliggende på et grønt areal, som er indhegnet og afgræsses af 

køer. Det er vigtigt, at den midlertidige udledning til vandhullet ikke medfører 

oversvømmelse af en større del af det grønne areal eller af omkringliggende 

stier. 

 

Der er afløb fra vandhullet til en grøft som løber i lavpunktet af det indhegnede 

område (se Bilag 1+3). Grøften er ca. 150 meter, og ender ved indløbet til et 

rør. Dette rør leder vandet mod vest til et andet rør, som udmunder i ”vandhul 2” 

i den vestlige del af Pilegårdsparken. 

 

Tilstanden af røret, som vandet evt. ledes videre til fra grøften, er ukendt. For at 

sikre, at der kan ske den nødvendige afvanding gennem røret, er der derfor 

stillet vilkår om løbende tilsyn med arealet omkring vandhul 1 og grøften. 

 

Det oppumpede grundvand vurderes - efter rensning i kulfilter - at have en 

kvalitet, som kan udledes til vandhuller og grøft uden problemer. Det er ved 

prøvetagning 7. maj vist, at miljøkvalitetskravene for ”indlandsvand” overholdes. 
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Samlet vurdering  

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

udledning af grundvand ikke vil være til skade for hverken de to vandhuller (1 

og 2) eller det omkringliggende grønne areal. 

 

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 foranstaltninger. Ved denne vurdering skal der 

lægges særligt vægt på en forebyggende indsats gennem anvendelse af renere 

teknologi. 

 

Da der er tale om udledning af oppumpet grundvand, som er forurenet med 

chlorerede opløsningsmidler, vurderes det at være i overensstemmelse med 

BAT, at der anvendes kulfilter til rensning af vandet før udledning. 

 

 

International naturbeskyttelse  

Jf. Bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder4 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, udledningen 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 tilladelsen har været sendt i høring hos de relevante parter jf. 

forvaltningslovens bestemmelser, dvs. Orbicon og Region Hovedstaden. 

Denne afgørelse offentliggøres på Rudersdal Kommunes hjemmeside i en 

offentlig høringsperiode på 4 uger fra godkendelsesdatoen, den 9. Maj 2019. 

 

 

Klageadgang 

Denne afgørelse kan jf. § 91 i Miljøbeskyttelsesloven påklages til Miljø og 

Fødevareklagenævnet senest den 6. juni 2019. Da afgørelsen er offentligt 

bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsesdatoen. 

 

                                                

 
4
 BEK nr. 1240 af 24/10/2018   
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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 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. 
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Søgsmålsvejledning  

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder 

fra afgørelsens modtagelse. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 

søgsmålsfristen fra bekendtgørelsesdatoen, jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

   

Eva B. Hemmersam  Lis Ravn 

   Miljøchef 

 

 

 

Kopi af afgørelsen er sendt til: 

Orbicon A/S, att. Bertil Ben Carlson: beca@orbicon.dk 

Arkil, att. Jens Rasmussen: jmr@arkil.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  

Styrelsen for Patientsikkerhed: stps@stps.dk 

Miljøstyrelsen: mst@mst.dk  

mailto:beca@orbicon.dk
mailto:stps@stps.dk
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Bilag 1 
 

Udsnit af kort fra Novafos med markering af: 

- Vejvandsledning (blå stiplet linje) 

- Andre ledninger under terræn (grønne) 

- Åben grøft (fed blå) 
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Bilag 2 

 

Analyserapporter fra vandprøver udtaget før og efter kulfilter 7. maj 2019 
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Bilag 3 

 

Fotos af vandhul 1 med udløbsledning og afløb fra grøft til ledninger under 

terræn mod vest. 

 

 

 


