
 

 

Åbningstid 

Mandag-tirsdag kl. 10-15 

Onsdag: Lukket 

Torsdag kl. 10-17 

Fredag kl. 10-13 

24. juli 2019 
 
Sagsnr.: 2018-701 

Sagsbehandler: 
Kathrine Petersen 
kathr@rudersdal.dk 

Tlf.: 46 11 24 24 
KS: MOSP 
 

Teknik og Miljø 
Natur, Park og Miljø 

Øverødvej 2 
2840 Holte 
Tlf. 46 11 24 00 

TOM@rudersdal.dk 
 

Rudersdal Kommune, Ejendomme 
Øverødvej 2 
2840 Holte 

Att: Mien Dang Ngoc 

 

 

 

 

Tilladelse til tilslutning af tag- og overfladevand  samt vejvand, 
til offentlig kloak, for ejendommen:  

 

Borgm. Schneiders Vej 40  
2840 Holte 
Matrikel 4ro, Øverød By, Søllerød 
 

Tilslutningstilladelse 
Rudersdal Kommune giver hermed tilladelse til, at ovennævnte ejendom 
afleder tag- og overfladevand samt vejvand til offentlig kloak.  

Tilladelsen gives i forlængelse af, at Rudersdal Kommune d. 30. januar 
2018 har modtaget ansøgning om tilslutningstilladelse fra Torkil Laursen 
A/S, som ansøger på vegne af grundejer. Ansøgningen er senest blevet 
suppleret med yderligere oplysninger fra ansøger den 23. april 2019. 

Baggrund og lovgrundlag 
Matriklen ligger i fælleskloakeret opland, men noget af tag- og overfla-
devandet afledes til separat system nord for matriklen. Det pågældende 
regnvandssystem udleder til Kommunesøen og ender til sidst i Furesø. 

Tilladelsen gives i henhold til Miljøbeskyttelseslovens1 § 28 stk. 3, be-
stemmelserne omfattet af § 13 i Spildevandsbekendtgørelsen2, samt 
Rudersdal Kommunes Spildevandsplan3.  

Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår. 

Generelle vilkår: 
1. Tilladelsen er gyldig fra dags dato og bortfalder, hvis den ikke er ud-

nyttet inden et år (d. 24. juli 2020). 
 

2. Tilladelsen gælder for tilslutning af tag- og overfladevand samt vej-
vand til forsyningsselskabets fællesledning med tilslutningspunkt 
mellem brøndnummer C310050 og C310060 i Borgm. Schneiders 
Vej, samt til regnvandsledningen i tilslutningspunkt i brøndnummer 
C360040 i Højbjerggårdsvej. 

 

                                                
1 LBK nr 681 af 02/07/2019 

2 BEK nr 1469 af 12/12/2017 

3 ”Spildevandsplan 2017”, Rudersdal Kommune, https://spildevandsplan2017.rudersdal.dk/  
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3. Hvis der planlægges ændring i forudsætningerne for ansøgningen, 
skal det forinden meddeles Rudersdal Kommune, som tager stilling 
til, om ændringen kræver revision af tilslutningstilladelsen. 

 
Vilkår om etablering af anlæg: 
4. Afløbsinstallationerne skal udføres som anført i ansøgningen og til-

hørende bilag. Tilslutningspunkterne skal aftales med forsyningssel-
skabet, Novafos A/S. Hvis der foretages ændringer af indretningen 
og driften, som kan få indflydelse på spildevandsudledningen, skal 
dette forinden anmeldes til Rudersdal Kommunes Teknik og Miljøaf-
deling (Natur, Park og Miljø).  
 

5. Der må afledes følgende typer spildevand fra ejendommen:  
a. Tag- og overfladevand fra befæstede arealer, herun-

der også vejarealer og parkeringspladser.  
b. Vand fra gummibelægninger (faldbelægninger) fra le-

gepladsområder.  
c. Vand fra kunstgræsbane (generation 4/5) 
d. Vand fra områder med græsarmering.  

 
6. Den samlede afledte mængde regnvand må ikke overskride, hvad 

der svarer til en befæstelse på 53 % af matriklens areal, jf. dialog 
mellem Rudersdal Kommune og Novafos A/S. Overskrides dette, 
skal der den overskydende mængde håndteres lokalt på grunden el-
ler forsinkes således, at den tilladte vandmængde angivet i vilkår 8 
og 9 kan overholdes.  
 

7. Tilslutning til forsyningens ledning skal udføres af autoriseret kloak-
mester og efter DIF´s ”Norm for afløbsinstallationer: DS 432”. 

 
8. Der må til forsyningens fællesledning (tilslutningspunkt mellem 

brøndnummer C310050 og C310060) tilsluttes spildevand, af typer-
ne nævnt i vilkår 5, med en strømningshastighed på 320,7 l/s. 

 
9. Der må til forsyningens regnvandsledning i brøndnummer C360040 

tilsluttes spildevand, af typerne nævnt i vilkår 5, med en strømnings-
hastighed på 324,1 l/s. 

 
10. Tag- og overfladevand skal passere sandfangsbrønd inden afledning 

til forsyningsselskabets ledninger. 
 
11. Vand fra kunstgræsbane, gummibelægninger, p-pladser og veje skal 

passere sandfang med dykket udløb (olieudskillende funktion) inden 
afledning til forsyningens ledning.  

 
12. Det er ejers ansvar, at anlægget er dimensioneret og udført korrekt.  
 
13. Det er ejers ansvar, at tekniske anlæg (herunder sandfang osv.) ved-

ligeholdes og til enhver tid fungerer.  
 
14. Tagflader hvorfra vandet ledes til separatkloak, skal enten være 

uden kobber, zink og bly, eller renses forud for afledning. Rensefor-
anstaltningen skal være godkendt af Rudersdal Kommune. Grund-
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ejere i fælleskloakeret område skal være opmærksomme på, at klo-
akeringsformen i fremtiden kan blive ændret til separatkloakering. 

 

15. Bygherre afklarer det praktiske vedr. tilslutningen, herunder nøjagtig 
placering af stik, med Novafos A/S. 
 

16. Afløbsplan ”som udført” fremsendes til Natur, Park og Miljø ved Ru-
dersdal Kommune, så snart arbejdet er udført. Vær opmærksom på, 
at sagen ikke kan afsluttes, før denne er fremsendt. 

 
Vilkår om indretning og drift: 
17. Sandfang skal dimensioneres til den tilløbende spildevandsstrøm, 

således at partikulært materiale (herunder også sand-infill fra kunst-
græsbane) tilbageholdes i sandfangene. Sandfangene skal dimensi-
oneres i henhold til retningslinjerne i Rørcenter-anvisning 006.  
 

18. Sandfangene skal tilses og vedligeholdes regelmæssigt, herunder 
tømmes således, at det aldrig er mere end halvt fyldt med sand/slam 
(dog minimum 1 gang årligt). 

 
19. Hvis der konstateres utætheder eller skader under tømning af sand-

fang, som bør foretages manuelt, skal kommunen straks orienteres 
og skaden skal udbedres. Arbejdet skal anmeldes til Teknik og Miljø, 
ved Natur, Park og Miljø.  

 
20. Slam fra sandfangene betragtes som farligt affald og skal håndteres i 

henhold til Rudersdal Kommunes til en hver tid gældende regulativ 
for erhvervsaffald (ordning for tømning og eftersyn af olie- og ben-
zinudskillere samt tilhørende sandfang).  

 
21. Glatførebekæmpelse med chloridholdige midler skal begrænses 

mest muligt. Der må ikke benyttes glatførebekæmpelsesmidler, som 
ved udledning til recipient kan være iltforbrugende.  

 
22. Der må ikke benyttes ukrudtsbekæmpende midler/kemikalier eller 

pesticider på ejendommen, som via regnvandsledningen kan udle-
des til nedstrøms liggende recipient.  

 

Miljøbeskyttelseslovens § 30 giver tilladelsesmyndigheden mulighed for 
at påbyde, at der foretages den nødvendige forbedring eller fornyelse af 
anlægget, hvis det ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt. Tilladelses-
myndigheden kan endvidere ændre vilkår fastsat i en tilladelse efter § 
28, hvis de tidligere fastsatte vilkår må anses for utilstrækkelige eller 
uhensigtsmæssige.  

 

Ansøgningen 
Rudersdal Kommune har d. 30. januar 2018 modtaget ansøgning om 
tilslutningstilladelse fra Torkil Laursen A/S (Bilag 1), som ansøger på 
vegne af grundejeren. Supplerende materiale er efterfølgende modtaget 
den: 
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- 20. februar 2018 
- 28. maj 2018 
- 25. juni 2018 
- 9. juli 2018 
- 17. juli 2018 
- 8. november 2018 
- 5. marts 2019 
- 4. april 2019 
- 23. april 2019 

Ansøgningen sker i forbindelse med, at afstrømningen fra de befæstede 
arealer på matriklen ændres og reduceres, idet der anlægges områder 
med gummibelægning og etableres græsarmering på områder, hvor der 
på nuværende tidspunkt er asfalt. Arealer med gummibelægning og 
kunstgræs fremgår af Bilag 2. De væsentligste supplerende oplysninger 
til ansøgningen fremgår af Bilag 3 og Bilag 4. 

En arealoverførsel på ca. 14.255 m2 fra matrikel 4ro til matrikel 4lh gør, 
at arealet på matrikel 4ro reduceres fra ca. 55.088 m2 til ca. 40.833 m2. 
Som et resultat af arealreduktionen, stiger den beregnede befæstelses-
grad for matrikel 4ro stiger fra 39,22 % til 52,82 % på trods af, at det nye 
projekt giver en reel reduktion i befæstet areal.  

Af ansøgningen fremgår det, at der søges om tilladelse til afledning af 
regnvand til forsyningsselskabets fælleskloakledning og regnvandsklo-
akledning, se Bilag 5 (kloakplan) samt tabel 1 og tabel 2 herunder.  

Der søges om afledning af spildevand fra følgende arealer på matrikel 
4ro til fællesledning, tilslutningspunkt mellem brønd C310050 og 
C310060:  

Tabel 1. Beregning af vandmængde fra arealer med afledning til fællesledning, tilslut-
ningspunkt mellem brønd C310050 og C310060. Kilde: bilag 4. 

Syd (fælleskloakeret) m
2
 Afløbskoef. red.m

2
 Vandmængde (l/s) 

Tag, skole 3.532,5 1 3.532,5 105,6 

Asfalt, p-plads 1.909,5 1 1.909,5 57,1 

Asfalt 2.128,3 1 2.128,3 63,6 

Fliser 1.929,6 1 1.929,6 57,7 

Plantebede/græs 1.081,7 0,1 108,2 3,2 

Gummibelægning 475,3 0,8 380,2 11,4 

Græsarmering 324,7 0,8 259,8 7,8 

Kunstgræs 110,8 0,8 88,6 2,6 

Skraveret areal, fliser 135,2 1 135,2 4,0 

Fliser uden for entreprise 255,4 1 255,4 7,6 

I alt 11.882,8 

 

10.727,2 320,7 
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Der søges om afledning af spildevand fra følgende arealer på matrikel 
4ro til regnvandsledning, tilslutningspunkt i brøndnummer C360040:  

Tabel 2. Beregning af vandmængde fra arealer med afledning til regnvandsledning, 
tilslutningspunkt i brøndnummer C360040. Kilde: bilag 4. 

 

I beregningerne i tabel 1 og tabel 2 er anvendt en gentagelsesfaktor på 
10 år med en dimensionsgivende vandmængde på 0,023 l/s pr. m2. 

Ansøger oplyser, at tagflader er belagt med tagpap og asfaltpap. 

Ansøger oplyser, at der er 67 p-pladser. 

Til græsarmering anvendes betonsten af typerne Rustik og Modulserien 
fra IBF. Hulrumsprocent er 50 % for Rustik og 43 % for Modulserien. 
Fugemateriale: Fugerne mellem græsarmeringen fyldes med en blan-
ding af 50 % muldjord og 50 % fugesand. Ansøger har oplyst, at der ikke 
er færdsel med biler på arealerne med græsarmering. 

 

Spildevandsteknisk vurdering 
På baggrund af nedenstående, samt de stillede vilkår, er det Rudersdal 
Kommunes vurdering, at afledningen kan etableres uden at være i strid 
med kommunens spildevandsplan, øvrige planlægning samt gældende 
lovgivning. 

• Projektet etableres på matrikel 4ro, som allerede har aflednings-
ret. Der er udarbejdet en ny tilslutningstilladelse, da der ændres 
på typen af arealer, der afledes regnvand fra. 

• Med projektet reduceres det samlede befæstede areal på matrik-
len, og den afledte vandmængde i l/s reduceres ligeledes. Som 

Nord (separatkloake-

ret) m
2
 Afløbskoef. red.m

2
 Vandmængde (l/s) 

Tag, skole 3.532,5 1 3.532,5 105,6 

Tag, svømmehal 2654,0 1 2.654,0 79,4 

Asfalt, skolegård 1.825,1 1 1.825,1 54,6 

Fliser 1.213,2 1 1.213,2 36,3 

Plantebede/græs 2.841,1 0,1 2.84,1 8,5 

Græsarmering 312,0 0,8 249,6 7,5 

Gummibelægning 92,0 0,8 73,6 2,2 

Skraveret areal, fliser 136,7 1 136,7 4,1 

Renovationsskur, p-

plads 289,4 1 289,4 8,7 

Fliser uden for entre-

prise 255,9 1 255,9 7,6 

Grus 542,5 0,6 325,5 9,7 

I alt 13.694,3 

 

10.839,6 324,1 
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følge af arealreduktionen af matrikel 4ro, stiger den beregnede 
befæstelsesgrad imidlertid. På baggrund af dette, har Rudersdal 
Kommune i dialog med forsyningsselskabet Novafos A/S vurde-
ret, at renoveringen af matriklen omfattes af den eksisterende af-
ledningsret og har fastlagt, at der fra matrikel 4ro maksimalt må 
afledes regnvand svarende til en befæstelsesgrad på 53 %. 

• Det vurderes, at være miljømæssigt forsvarligt at aflede regn-
vand fra asfaltpap og tagpap til fællesledningen samt til regn-
vandsledningen.  

 
Vurdering af recipient 
Regnvandsledningen på Højbjerggårdsvej har udløb i Kommunesøen, 
som er beliggende øst for matrikel 4ro. Udledningsrøret er ejet af forsy-
ningsselskabet Novafos A/S, og udledningspunktet i Kommunesøen har 
udløbsnummer UC36000. 
 
Da det tilkoblede areal fra matrikel 4ro til regnvandsledningen reduceres 
sammenlignet med tidligere, reduceres også den afledte vandmængde. 
Det er derfor Rudersdal Kommunes vurdering, at udledningshastigheden 
til udløbspunktet i Kommunesøen ikke øges. 
 
I forhold til miljøfremmede stoffer fra p-pladser, veje, kunstgræsbaner og 
gummibelægninger på legepladsområder på matriklen, er der stillet vil-
kår om renseforanstaltninger i form af sandfang med dykket udløb, såle-
des at partikler, olierester og lignende opsamles inden tilslutningspunk-
tet. Det er Rudersdal Kommunes vurdering, at overfladevandet efter 
gennemløb i renseforanstaltningen bør være tilsvarende eller renere den 
kvalitet almindeligt vejvand har og som udledes til nedstrømsliggende 
udledningspunkt. Dette er også baseret på gummibelægningens areal-
størrelse på blot 92 m2.  
 
Samlet set, vurderes det på baggrund af ovenstående, at tilslutningen 
ikke vil have en negativ effekt på den nedstrømsliggende recipient 
Kommunesøen eller Natura 2000-området Furesøen, som Kommune-
søen i sidste ende har forbindelse til. Det vurderes, at projektet i sig selv, 
eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke påvirker et Natura 
2000-område eller et yngle-og rasteområde for arter, der er omfattet af 
direktivets bilag IV. (se Habitatbekendtgørelsens4 § 6 og § 7). 
 

Høring 

Denne afgørelse har været i høring hos ansøger, Torkil Laursen A/S, og 
hos forsyningsselskabet Novafos A/S, i perioden 19. juni – 17. juli 2019. 

Novafos A/S og Torkil Laursen A/S har i høringsperioden begge meldt 
tilbage, at de ikke har bemærkninger til afgørelsen. 

 

 
 

                                                
4 BEK nr 1595 af 06/12/2018 
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Klagevejledning 
Denne afgørelse kan jf. § 91 i Miljøbeskyttelsesloven og § 14 stk. 1 nr. 3 
i spildevandsbekendtgørelsen påklages til Miljø og Fødevareklagenæv-
net.  

Afgørelsen kan påklages i 4 uger fra bekendtgørelsesdatoen og afgørel-
sen offentliggøres på kommunens hjemmeside i denne periode.  

Da afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendt-
gørelsesdatoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, 
forlænges fristen til den følgende hverdag. Fristen for at klage over den-
ne afgørelse er den 21. august 2019, kl 23.59 . 

 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 
https://kpo.naevneneshus.dk, 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 klage-
punkter 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-
klage-nævnet 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 
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 Føde-vareklagenævnet 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. 
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Jf. § 96 i Miljøbeskyttelsesloven har en klage over en tilladelse ikke op-
sættende virkning, med mindre Miljø og Fødevareklagenævnet bestem-
mer 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: Ansøgning - indsendelse 1 

Bilag 2: Skitse - arealer med gummibelægning og kunstgræs 

Bilag 3: Ansøgning - indsendelse 9 

Bilag 4: Skovlyskolen - supplerende oplysninger 04.04.19 

Bilag 5: Kloakplan  

 

Venlig hilsen 

 

     

 

Kathrine Petersen   f./ Lis Ravn    

Biolog     Chef for Natur, Park og Miljø 

 

 

 

Kopi af afgørelsen er sendt til:  

Styrelsen for patientsikkerhed stps@stps.dk  

Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk  

Ferskvandsfiskeriforeningen nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  

Danmarks Naturfredningsforening dnrudersdal-sager@dn.dk  

Danmark Naturfredningsforening-lokalafdeling: Rudersdal@dn.dk  

Friluftsrådet storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk  

Museum Nordsjælland, post@museumns.dk  

Ansøger Torkil Laursen A/S 

Forsyningsselskabet Novafos A/S 


