
 
 

10. februar 2020 

 

Teknik og Miljø 

Natur, Park og Miljoe 

 

Sagsbehandler: 

Inge Thorsgaard 

Tlf. 46 11 28 24 

Intho@rudersdal.dk 

Sagsnr.: 2019-7302 

 

Anlæggelse af regnvandsbassin til rensning og forsinkelse af 

regnvand kan etableres uden VVM.  

 

Rudersdal Kommune har truffet afgørelse om, at der kan etableres et 

regnvandsbassin på kommunalt ejet græsmark ved Byagervej matr. 

Matr.nr. 4eh, Kajerød By, Birkerød uden VVM (Vurdering af Virkninger 

på Miljøet).   

 

Et regnvandsbassin er en fordybning i terrænet til at opstuve regnvand. 

Nærværende bassin bliver anlagt i en tidligere drænet sø, som derved 

genskabes. 

 

 

 
 

 

 

Forvaltningen har vurderet anlægsprojektets miljøeffekter ved hjælp af 

en screening. Konklusionen er, at projektet ikke medfører væsentlig 

indvirkning på miljøet. 

Afgørelsen er truffet i henhold til lovens1 § 211 

Afgørelsen begrundes bl.a. med at projektet ikke vil påvirke sårbare 

vandområder, drikkevandsinteresser eller naturinteresser i øvrigt. Pro-

jektet vil heller ikke medføre støj, støv eller affald eller anden miljøpå-

virkning.  

Bassinet er opbygget på sådan en måde at udsivning af vand til omgi-

velserne forhindres.  

                                                
 



 
 

 

 

Afgørelsen offentliggøres jf. lovens § 362. 

 

Klagevejledning efter planloven.  

Denne afgørelse kan jf. § 48 påklages efter reglerne fastsat i den lov-

givning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til. Nærvæ-

rende projekt vedrørende anlæggelse af regnvandsbassin kan således 

påklages jf miljøbeskyttelsesloven 3  

 

Klagevejledning 

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

og Fødevareklagenævnet. Da afgørelsen er offentligt bekendtgjort, 

regnes klagefristen fra bekendtgørelsesdatoen. Hvis klagefristen udlø-

ber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hver-

dag. 

 Klageberettigede er: 

• Afgørelsens adressat 

• Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens ud-

fald 

• 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 

www.nmkn.dk, www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på Klagepor-

talen med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myn-

dighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er til-

gængelig for myndigheden i Klageportalen. Kommunen sender via Kla-

geportalen 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-

klagenævnet 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. miljøbe-

skyttelseslovens § 94, stk. 2. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en kla-

ge, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grun-

de til det, jf. § 21 i Lov nr. 1715 af 27.12.2016 om Miljø- og Fødevare-

klagenævnet. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageporta-

len, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har 



 
 

 

truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmod-

ningen 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 Fø-

devareklagenævnet. Det fremgår bl.a. af denne bekendtgørelse, at be-

taling af gebyr skal ske ved elektronisk overførsel eller ved giroindbeta-

ling 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 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. Miljøbe-

skyttelsesloven § 101 

 

Klageperioden er 4 uger fra den dag tilladelsen er meddelt. Eventuel 

klage over afgørelsen skal senest den 12. marts 2020 kl 24:00 ske til 

Miljø- og Fødevareklagenævnet og skal ske via Klageportalen. Klage-

portalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges på 

www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NEM-ID. Klagen sendes 

gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

 

For yderligere oplysninger, kontakt Inge Thorsgaard på 46 11 24 18, 

eller Intho@rudersdal.dk. 

  

                                                
1
 LBK nr 1225 af 25/10/2018 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM) 

 
3
 LBK nr 1218 af 25/11/2019 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse 
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