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Tilladelse til udledning af overfladevand fra Kajerødgrunden 

til sø nord for Byagervej. 

 

Hermed meddeles tilladelse til udledning af 

tag- og overfladevand i medfør af § 28, stk. 

1 i Miljøbeskyttelsesloven1 til udløb U04G. 

 

Tilladelsen meddeles på baggrund af 

ansøgning dateret 20.januar 2020 om 

tilladelse til udledning af overfladevand fra 

Kajerødgrunden (jf. bilag til denne 

tilladelse). 

  

Overfladevand afledes fra opland B04G, 

B04Gv og B04Gp jf. figur 1. 

Overfladevandet renses og vandføringen 

neddrosles i planlagt vådbassin BAS04G.  

 

Udledningen sker via eksisterende 

regnvandsledning til søen nord for 

Byagervej ved udløbsnummer U04G. Fra 

tunnelen syd for Byagervej benyttes den 

eksisterende udløbsledning som afvandede 

og afdrænede befæstede arealer fra den 

tidligere Kajerød Skole. 

 

Tilladelsen meddeles som opfølgning på 

tillæg 1 til Spildevandsplanen 2017, da 

dette tillæg fastlægger rammerne for 

separatkloakeringen og for etablering af det 

planlagte åbne vådbassin BAS04G på 

matrikelnr. 4eh, Kajerød, Birkerød. 
  

Figur 1: Kortudsnit med 

oplandsafgræsning og 

udløbsplacering U04G. 
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Arealer og udledte vandføring opgjort som følger af ansøger: 

  

 

 

Udledning sker efter BAT-rensning (bedste tilgængelig teknologi) i nyt 

planlagt vådbassin (BAS04G) og efter neddrosling til 4,2 l/s afledes til 

søen på nordsiden af Byagervej. Denne sø afleder videre til søen ved 

HF Sjælsø, der igen har udløb via en Ø150 mm ledning til 

regnvandssystemet med udledningspunkt til Kajerød Å, 500 m opstrøms 

Sjælsø. 

 

  

Figur 2: Eksisterende ledningsanlæg. 

 

  

Oplandsdata Areal Afledningstal Reduceret 

areal 

Befæstet 10.798 m² 0,9 9.718 m² 

Ubefæstet 17.204 m² 0,1  1.720 m² 

Totalt opland 28.002 m² Vægtet gns. 0,41 11.438 m² 

Udløb  Krav Areal Afløb 

Maksimal vandføring 1,5 l/sek/ha 28.002 m² (2,8 ha) 4,2 l/sek 



Afgørelse og lovgrundlag 

Rudersdal Kommune meddeler hermed tilladelse til det ansøgte. 

Afgørelsen er truffet i henhold til § 28, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven1, 

bestemmelserne omfattet af kapitel 9 i Spildevandsbekendtgørelsen2 

samt Rudersdal Kommunes Spildevandsplan. 

 

Tilladelse til udledning meddeles på nedenstående vilkår:  

 

1. Udledning af tag – og overfaldevand skal ske til udløb U04G, som 

anført i ansøgningsmaterialet med følgende UTM-koordinater.  

UTM-e UTM-n Projektion 

714.399 6.195.326 UTM32 EUREF89 

 
2. Udledningen må kun omfatte overfladevand fra opland B04G, 

B04Gv og B04Gp, og må ikke indeholde andre stoffer end der 

normalt forekommer i overfladevand fra befæstede arealer. 

3. Overfladevandet skal renses i beplantet vådbassin med dykket 

udløb (BAT-bassin). 

4. Permanent vådvolumen skal minimum være 350 m³, svarende til 

270 m³/red. ha.  

5. Udløb fra bassin skal sikres ved afløbsregulator til maksimalt 4,2 

l/s. 

6. Anlægget skal sikres mod overfyldning jf. spildevandsplanens 

serviceniveau (T=5 og samlet sikkerhedsfaktor på 1,43).  

7. Bassinet skal have overløb til udløbsledningen ved overfyldning for 

at minimere oversvømmelsesrisiko ved ekstreme regnskyl. 

8. Det skal sikres, at der ikke sker nedsivning af overfladevandet fra 

vådbassinet (se desuden øvrige betingelser). Bassinet skal 

regelmæssigt og i fornødent omfang oprenses for sand og slam, så 

bundfældelige stoffer tilbageholdes og ikke kommer med ud i 

recipienten. Det skal sikres, at 75 % af det angivne permanente 

volumen altid er til stede for at sikre den fornødne rensning. 

9. Bassinkanters hældning må ikke overstige 1:5 indtil vanddybde på 

40 cm, og skal belægges med singles/pigsten, for at skabe et 

fodfast underlag. 

10. Afløb fra bassin skal kunne afspærres ved evt. forureningsuheld. 

11. Udledningen må ikke medføre erosion af brinker i søen nord for 

Byagervej. 

12. Der skal sikres uhindret adgang til udledningen med hensyn til drift, 

vedligeholdelse og tilsyn. 

13. Tilladelsen bortfalder, hvis ikke den udnyttes inden 3 år fra 

tilladelsens dato 

 

  



 

Øvrige betingelser 

14. Bassinet skal etableres med tæt bund, så det er sikret mod 

nedsivning af overfladevand. 

15. Bassinet skal udformes, så det i videst muligt omfang fremstår som 

en naturlig sø, og gerne i en form der ligner den oprindelige sø fra 

før afdræningen i 1968. 

16. I anlægsfasen skal det sikres, at der ikke sker udvaskning af 

partikler m.v. til vandområdet. 

17. Regnvandsbassin med tilhørende ledninger, bygværker og 

adgangsvej skal tinglyses med en deklaration på berørte arealer. 

18. Novafos A/S har ansvar for drift og vedligehold af 

regnvandssystemet inkl. bassin, bygværker og ledninger frem til 

udløbspunkt i vandområdet inkl. udløb.  

19. Miljøbeskyttelseslovens § 30 giver Rudersdal Kommune mulighed 

for at påbyde, at der foretages nødvendige forbedringer eller 

fornyelse af et spildevandsanlæg, hvis det skønnes, at anlægget 

ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt. Rudersdal Kommune kan 

endvidere ændre vilkår fastsat i en tilladelse efter 

miljøbeskyttelseslovens § 28, hvis de tidligere fastsatte vilkår må 

anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige 

 

Baggrund og beskrivelse af projektet 

Opland B04G, B04Gv og B04Gp er omfattet af projektområdet for 

lokalplan 261. Området har tidligere været anvendt til skole, og ændres 

til boligområde. Området omlægges i den forbindelse fra fælleskloak til 

separatkloak for at reducere overløbsmængder fra fælleskloak ved 

regnhændelser og for at mindske den hydrauliske belastning på Sjælsø 

Renseanlæg. 

 

Separatkloakeringen sker i øvrigt i overensstemmelse med kommunens 

klimatilpasningsplan som angiver, at regnvand bør adskilles fra 

spildevandet.  

Projektområdet forventes udbygget i 2020.  

Det har under behandlingen af tilladelsen vist sig, at den nordligste del 

af området (Kajerød Skole) allerede afledte overfladevand til søen på 

nordsiden af Byagervej. Afledning af overfladevand fra det nye åbne 

regnvandsbassin vil ske til samme ledning som afvandede nordlige 

arealer fra den tidligere Kajerød Skole. Dræn og afledning fra skolen 

blev tilladt ved landvæsenskommissionskendelse via Ø200-Ø300 

ledning. Denne fremgår af arkivmateriale jf. nedenstående kortudsnit fra 

1968. 



 

Figur 3: Ledningsanlæg fra arkivmateriale (1968) 

 

 

Der foreligger ikke oplysninger om, hvor stort et areal der har været 

tilsluttet, men overfladevand fra den tidligere Kajerød Skole var ikke 

neddroslet.  

 

I forbindelse med separatkloakeringen af hele opland B04G begrænses 

afledningen til maksimalt 4,2 l/s svarende til ca. 1,5 l/s/ha. 

 

Overfladevandet suppleres med yderligere rensning i åbent 

regnvandsbassin med permanent vandspejl. Omtrentlig placering af det 

fremtidige bassin er vist i figur 1 og er navngivet BAS04G. 

 

Bassinet anlægges, hvor der før 1968 var en naturlig sø. Denne sø blev 

opfyldt og afdrænet i 1968. Den historiske sø havde et overfladeareal på 

ca. 1600 m². Det planlagte bassin vil få et permanent vandspejl på 350 

m2. 

 

 

 
  



Miljøteknisk vurdering af ansøgningen 

Rudersdal Kommune har truffet afgørelse om, at etableringen af 

regnvandsbassinet ikke er VVM pligtigt med tilhørende udarbejdelse af 

en miljøkonsekvensrapport. Det er på baggrund af ansøgte VVM-

screening vurderet, at anlægget ikke vil medføre væsentlige 

påvirkninger, der kan være til skade for miljøet. Afgørelsen er truffet i 

medfør af § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter (VVM – bekendtgørelsen)3 

 

Herunder følger Rudersdal Kommunes miljøtekniske vurdering. 

 

Vandområdeplanen og næringsstoffer 

Kajerød Å opstrøms Sjælsø er jf. Vandområdeplan 2015-2021 målsat 

som følger:  

 
Miljømål: Der må ikke ske forringelse af 

aktuel tilstand, herunder for de 
enkelte kvalitetselementer.  
 
Godt økologisk potentiale efter 
22. december 2021.  
 
God kemisk tilstand senest 22. 
december 2015. 

 

 

 

 

Vandløbets nuværende tilstand er ikke vurderet i Vandområdeplan 

2015-2021. 

De to søer (sø nord for Byagervej og sø ved HF Sjælsø) er ikke 

målsatte, men er udlagt som beskyttet naturtype (§3). 

Søerne modtog tidligere uforsinket overfladevand via den i 1968 anlagte 

rørledning. Med denne udledningstilladelse sikres det, at overfladevand 

neddrosles, og der sikres samtidig BAT-rensning for næringsstoffer i nyt 

vådbassin. Det planlagte vådvolumen på 350 m³ er i overensstemmelse 

med BAT-kriteriet for separate udledninger, som jf. tidligere afgørelser 

fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Ved etablering af bassinet med permanent vandspejl forventes en 

stofreduktion på 40 % for kvælstof og 70 % for fosfor. 

Udledningen af næringsstofferne forventes dermed at blive ca. 7 kg N/år 

og 0,8 kg P/år. Udledningen af næringssalte er dermed så lille, at det 

vurderes, at der ikke vil være en negativ effekt på søen nord for 

Bygagervej.  

Udledninger til fælleskloak fra nedstrøms overløb og fra Sjælsø 

Renseanlæg (Usserød Å) vil blive reduceret, da overfladevand fra 

opland B04G ikke længere belaster fællessystemet. Den samlede 



reduktionen fra overløb og renseanlæg til henholdsvis Kajerød Å 

Usserød Å estimeres til ca. 28 kg N/år og 6 kg P/år. 

Samlet set vurderes det, at afledningen af overfladevand fra opland 

B04G kan ske uden miljømæssige konsekvenser for de to søer. 

Ligeledes vurderes udledningen ikke at være til hinder for, at 

målsætningerne i nedstrøms liggende vandområder kan opnås. 

 

Hydrauliske forhold 

Søen ved HF Sjælsø har udløb i en Ø150 mm / 6,35 promille ledning, 

hvilket svarer til en maksimal vandføring på 16,2 l/s til udledningspunktet 

i Kajerød Å, 500 m opstrøms Sjælsø. Ledningsanlægget nedstrøms 

søen ved HF Sjælsø er bestemmende for den maksimalt afledte 

vandføring til Kajerød Å.  

 

Figur 4: Afvandning af sø ved HF Sjølsø til udløb i Kajerød Å. 

 

Der foretages ikke ændringer af ledningsanlægget fra søen ved HF 

Sjælsø til Kajerød Sø, og den maksimale hydrauliske belastning til 

Kajerød Å er således uændret. 

 

For så vidt angår risiko for opstuvning af vand, vil en tilladt afledning på 

4,2 l/s generere et samlet volumen på 3.350 m³ på 9-10 døgn (og dette 

kun hvis afløb fra søerne er tilstoppet). De to søer har et samlet 

opstuvningsvolumen på mere end 3.350 m³. 

 

Den genbrugte udløbsledning fra regnvandsbassinet (oprindelig fra 

1968) er TV inspiceret i foråret 2019 og er i god stand (strømpeforet). 

 

Samlet set vurderes det, at den hydrauliske kapacitet respekteres, og at 

udledningen ikke øger risikoen for oversvømmelser eller medfører øget 

erosion.  

 



Oversvømmelsesrisiko og serviceniveau 

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at bassinets forsinkelsesvolumen 

på 635 m³ kan rumme en nedbørshændelse der svarer til en 5-

årshændelse tillagt en sikkerhedsfaktor på 1,43. Dette er i 

overensstemmelse med det i spildevandsplanen fastlagte serviceniveau. 

Ansøgningsmaterialet indeholder en redegørelse for 

oversvømmelsesrisiko i form af en visualisering af vandets vej på terræn 

i ekstreme nedbørssituationer. Det er her vist, at oversvømmelse direkte 

fra det nye vådbassin kan medføre risiko for oversvømmelse af tre 

bebyggede matrikler syd for Byagervej (jf. ansøgningsmateriale). For at 

sikre de tre matrikler er der tilføjet et vilkår i tilladelsen om, at 

udløbsledningen fra bassinet skal udnyttes fuldt ud ved 

ekstremhændelser. Bassinet skal således have overløb til 

udløbsledningen uden om vandbremsen. Dermed kan oversvømmelse 

undgås.  

 

Natura 2000 og bilag IV arter 

Det fremgår af Bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og 

administration af internationale beskyttelsesområder, samt beskyttelse 

af visse arter, at der skal foretages en vurdering af, om et påtænkt 

projekt kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt. Dette gælder 

også for projekter, der finder sted udenfor Natura 2000 områder, men 

som kan have betydning ind i Natura 2000 området. 

 

Bassinet er ikke placeret i et internationalt naturbeskyttelsesområde, og 

der afledes ikke til et vandområde med nedstrøms forbindelse til et 

naturbeskyttelsesområde. 

 

Ved tilsyn er der i recipienten (begge søer) fundet grøn frø og en række 

undervandsplanter. Begge søer fremstår som parksøer, er plejet og 

brinkvegetationen klippet. Der er ikke fundet bilag IV-arter, og 

udledningen vil ikke give anledning til en tilstandsændring. 

 

Grundvand 

Bassinet et placeret i område med særlige drikkevandsinteresser, men 

uden for boringsnære beskyttelsesområder. Det skal derfor sikres, at der 

ikke sker nedsivning af overfladevandet. Dette skal ske med enten 

membran eller tæt ler. 

 

Det skal her bemærkes, at der var en sø på stedet, inden den blev 

drænet. Eksistensen af en naturlig sø indikerer, at der ikke er mulighed 

for nedsivning vand på lokaliteten, enten fordi jorden er naturlig tæt, eller 

fordi der er en naturlig opstigning af grundvand for neden af skrænten 

lige syd for bassinet.. 

 

Der er ikke registreret jordforurening i området. 

 



Miljøkvalitetskrav 

Bekendtgørelse nr. 1433 om krav til udledning af visse forurenende 

stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder af 

21. november 2017, er ikke relevant for almindelig belastede separate 

regnvandsudledninger. 

 

Konklusion 

Separeringen af fælleskloakken skal ses i sammenhæng med, at der 

samtidig opnås reduceret overløb fra fælleskloakken, reduceret risiko for 

opstuvning af vand fra fælleskloak ved ekstreme regnhændelser, samt 

mindre udledning af renset spildevand fra Sjælsø Renseanlæg til 

Usserød Å. Separeringen vil ligeledes mindske risikoen for 

oversvømmelse af kældre.  

 

Ledningen og udløbet til søen nord for Byagervej er også blevet benyttet 

til delvis afvanding af overfladevand fra den tidligere Kajerød Skole. Den 

eksisterende ø200mm ledning har dermed været begrænsende for den 

hydrauliske belastning af nedstrøms recipient (søen nord for Byagervej) 

ved større regnskyl. 

 

Den hydrauliske belastning af søen reduceres nu med vandbremse, og 

der etableres et nyt beplantet vådbassin, som reducerer næringsstoffer 

inden udløb. 

 

Det vurderes derfor samlet set, at projektet vil medføre en forbedring af 

de nuværende miljømæssige forhold.  

 

Yderligere genetableres ca. ¼ af den tidligere sø, hvilket forventes at 

give større biodiversitet i området.  

 

Høring 

Udkast til tilladelse har været sendt i høring hos Novafos A/S. 

  



 

Klagevejledning 

Denne afgørelse offentliggøres på Rudersdal Kommunes hjemmeside i 

en offentlig høringsperiode på 4 uger fra den 13. februar 2020 til den 12. 

marts 2020 kl 24:00. 

 

Miljøbeskyttelsesloven 

Denne afgørelse kan jf. § 91 i Miljøbeskyttelsesloven1 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 

www.nmkn.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 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 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/


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 

bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsesdatoen, jf 

Miljøbeskyttelsesloven § 101. 

 

Bilag 

Bilag 1: Ansøgning om udledningstilladelse af 20. januar 2020. 

 

Kopi af afgørelsen er sendt til: 

 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 

 

 

 

 

 

Inge Thorsgaard                     Maria Cathrine Nielsen 

 Teamkoordinator                                            Natur, Park og Miljøchef 

   

  

 

                                                
1 LBK nr 1218 af 25/11/2019  
 
2
 BEK nr 1317 af 04/12/2019  

3 LBK nr 1225 af 25/10/2018 
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