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Tilladelse til tilslutning af tag- og overfladevand til offentlig regnvandsklo-
ak og nedsivning af overfladevand, for ejendommen:  

 

Fremtidsvej 1 
2970 Hørsholm 
Matr.nr.: 8x, Isterød By, Birkerød 
 

Tilslutnings- og nedsivningstilladelse for tag- og overfladevand 
Rudersdal Kommune giver hermed tilladelse til, at ovennævnte ejendom afleder 
tag- og overfladevand til offentlig kloak, samt nedsiver overfladevand fra parke-
ringsareal lokalt på ejendommen. 

Tilladelsen gives i forlængelse af, at Rudersdal Kommune d. 8. maj 2019 har 
modtaget ansøgning om tilslutningstilladelse samt supplerende materiale d. 8. 
juni 2019 og d. 4. februar 2020 fra Oluf Jørgensen A/S, som ansøger på vegne 
af bygherre. 

 

Baggrund og lovgrundlag 
Ejendommen ligger i separat1-kloakeret opland. Det pågældende regnvandssy-
stem udleder til udløbsnr. UE01B i Puemosen. Det fremgår af gældende lokal-
plan 242, at ejendommen har afledningsret til offentlig kloak svarende til en 
maksimal befæstelsesgrad på 45 %, for den del af området, der ikke er vejare-
al.  

Tilladelse til tilslutning gives i henhold til miljøbeskyttelseslovens
2
 § 28, stk. 3, 

spildevandsbekendtgørelsens
3
 § 13, stk. 1, samt Rudersdal Kommunes Spilde-

vandsplan
4
.  

Tilladelse til nedsivning gives i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19, samt 
spildevandsbekendtgørelsens § 40, samt Rudersdal Kommunes Spildevands-
plan.  

Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår. 

Generelle vilkår 
1. Tilladelsen gælder fra d.d. for tilslutning af tag- og overfladevand til forsy-

ningsselskabets, Novafos, afløbsledning og skal udnyttes senest 2 år fra til-
ladelsesdatoen.  

2. Tilladelsen gælder udelukkende for tilslutning af tag- og overfladevand, inkl. 
vand fra omfangsdræn, samt for nedsivning af overfladevand fra parke-
ringsareal.  

                                                
1
 Separatkloak betyder, at forsyningen bortskaffer det afledte vand i to separate rør; ét til husspildevand og ét til 

tag- og overfladevand. 

2
 LBK nr. 1218 af 25/11/2019 

3
 BEK nr. 1317 af 04/12/2019 

4
 ”Spildevandsplan 2017”, Rudersdal Kommune, https://spildevandsplan2017.rudersdal.dk/ 
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3. Den samlede afledte mængde regnvand må ikke overskride, hvad der sva-
rer til en befæstelse på 45 % af matriklens areal, jf. lokalplan 242. Overskri-
des dette, skal den overskydende mængde håndteres lokalt eller forsinkes.  

4. Afløbsmængden til Novafos’ regnvandsbrønd skal afgrænses til max 68 l/s 
(svarende til befæstelsesgrad 43 % på matriklen). Såfremt der tilføres vand 
fra nye arealer, skal ser indsendes en ny ansøgning. 

5. Ved funktionsfejl, uheld med spild på de befæstede arealer eller permeable 
belægninger, overfladegener eller lignende hændelser, som medfører væ-
sentlige udslip, der kan forurene omgivelserne – herunder jord, vand, luft el-
ler kloak – skal alarmcentralen straks kontaktes ved opkald til 112 og Ru-
dersdal Kommune skal omgående informeres. 

6. Hvis der under anlægsarbejdet opstår uforudsete forhold, som medfører 
væsentlige ændringer i forhold til ansøgningsgrundlaget, skal Rudersdal 
Kommune kontaktes, som tager stilling til, om ændringen kræver revision af 
tilslutningstilladelsen. 

7. Konstateres der forurening i jorden ved evt. anlægsarbejde, skal Rudersdal 
Kommune straks underrettes herom i henhold til § 71 i lov om jordforure-
ning5. 

8. Hvis der findes arkæologisk materiale i forbindelse med evt. anlægsarbejde, 
skal arbejdet standses i følge museumslovens6 § 27, Evt. fund skal straks 
anmeldes til Museum Nordsjælland. 
 

9. Afløbsplan ”som udført” skal fremsendes til Rudersdal Kommune, så snart 
arbejdet er udført. Vær opmærksom på, at sagen ikke kan afsluttes, før 
denne er fremsendt. 

Vilkår om anlæggelse, drift og vedligeholdelse 
10. Der må afledes følgende typer af spildevand til Novafos’ regnvandskloak: 

a. Tag- og overfladevand fra befæstede arealer, inkl. en del af 
overfladevandet fra parkeringsarealer, som afleder overfla-
disk.  

b. Vand fra omfangsdræn omkring bygningen med det formål 
at tørholde bygningen. 

11. Der må ikke tilsluttes andet drænvand end vand fra omfangsdræn, der har 
til formål at tørholde og beskytte bygningen. 

12. Kloakeringen af tag- og overfladevand på egen matrikel ske i separate rør til 
skel, dvs. adskilt fra husspildevand og processpildevand. 

13. Tag- og overfladevand tilsluttes til regnvandsbrønd i DTU Science Parks 
interne kloaksystem med tilslutning til forsyningens (Novafos A/S) regn-
vandskloak. Bygherre afklarer det praktiske vedr. tilslutningen, herunder 
nøjagtig placering af stik, med DTU Science Park eller Novafos A/S. 

14. Kloakarbejdet samt tilslutning til Novafos A/S ledning skal udføres af autori-
seret kloakmester og efter DIF´s ”Norm for afløbsinstallationer: DS 432”. 

15. Tag- og overfladevand skal passere sandfangsbrønd inden tilslutning til 
Novafos A/S regnvandskloak. 

16. Overfladevand fra parkeringsarealet (antal parkeringspladser: 32 stk.) skal 
passere sandfang med olieudskillerfunktion (dvs. med dykket udløb) inden 
tilslutning til Novafos A/S regnvandskloak. 

                                                
5
 LBK nr. 282 af 27/03/2017 

6
 LBK nr 358 af 08/04/2014 
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17. Vand fra omfangsdræn skal passere sandfangsbrønd inden tilslutning til 
Novafos A/S regnvandskloak.  

18. Kloaksystemet dimensioneres til at kunne håndtere en gentagelsesperiode 
for opstuvning til terræn på 5 år (T=5). Ydermere dimensioneres kloaksy-
stemet med en minimums sikkerhedsfaktor på 1,3. Der må ikke ved den 
dimensionsgivende regn forekomme overfladisk afstrømning fra matrikler-
ne. 

19. Det er grundejers ansvar, at anlægget er dimensioneret og udført korrekt. 

20. Det er ejers ansvar, at tekniske anlæg (herunder sandfang osv.) vedligehol-
des og til enhver tid fungerer. Sandfang skal tilses og vedligeholdes regel-
mæssigt, herunder tømmes således, at det aldrig er mere end halvt fyldt 
med sand/slam (dog minimum 1 gang årligt). 

21. Slam fra sandfangene betragtes som farligt affald og skal håndteres i hen-
hold til Rudersdal Kommunes gældende regulativ for erhvervsaffald. 

22. Tagflader hvorfra vandet ledes til separatkloak, skal enten være uden kob-
ber, zink og bly, eller renses forud for afledning. Renseforanstaltningen skal 
være godkendt af Rudersdal Kommune. 

23. Glatførebekæmpelse med chloridholdige midler skal begrænses mest mu-
ligt. I de perioder, hvor der er behov for ekstra glatførebekæmpelse, må der 
suppleres med alternative glatførebekæmpelsesmidler (f.eks. grus), som ik-
ke indeholder chlorid. Der må ikke benyttes glatførebekæmpelsesmidler, 
som ved udledning til recipient kan være iltforbrugende. 

24. Der må ikke anvendes ukrudts-, mos- og algebekæmpelsesmidler, pestici-
der, tagrens eller sæber i øvrigt på eller i nærheden af arealet, som afvan-
der til regnvandskloakken og udleder til recipient. 

25. Der må ikke vaskes biler på eller i nærheden af parkeringsarealet eller an-
det befæstet areal, som afvander til regnvandskloakken. 

26. Hvis der konstateres utætheder eller skader under tømning af sandfang 
eller olie- og benzinudskiller, skal kommunen straks orienteres og skaden 
skal udbedres. Arbejdet skal anmeldes til Natur, Park og Miljø ved Ruders-
dal Kommune. Tømningen bør ledsages af visuel inspektion. 

27. Betongræsarmeringen skal fyldes med filtermateriale af muld, som tilplantes 

med græs efter etablering. 

28. Der må ikke ske overfladisk afstrømning, overfladegener eller miljømæs-

sige gener i øvrigt til nabomatrikler. 

29. Afstanden fra nedsivningsarealerne/parkeringspladserne til vandløb, søer 

og havet skal være mindst 25 meter. 

 

Miljøbeskyttelseslovens § 30 giver Rudersdal Kommune, for den del der gælder 
tilslutning til kloak, hjemmel til at påbyde, at der foretages nødvendige forbed-
ringer 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. 

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 20 kan tilladelser givet efter miljøbeskyt-
telseslovens § 19 til enhver tid, og uden erstatning, ændres eller tilbagekaldes 
af hensyn til fare for forurening af vandforsyningsanlæg, gennemførelsen af 
ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan efter 
lovens § 32 eller miljøbeskyttelsen i øvrigt. 
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Tilladelsens gyldighed  
 Tilladelsen offentligøres i 4 uger på Rudersdal Kommunes hjemmeside, 

www.rudersdal.dk d.d. 

 Alt påbegyndt arbejde før klagefristen er udløbet er på eget ansvar. 

 Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden senest 2 år fra 
d.d. 

Ansøgning og projektbeskrivelse 
Oluf Jørgensen A/S (ansøger) har på vegne af Delta Optical Thin Film (bygher-
re) den 8. maj 2019 ansøgt om tilladelse til at aflede tag- og overfladevand, til 
offentlig separatkloak, samt delvist at nedsive vand fra 31 parkeringspladser, fra 
ovennævnte ejendom. Supplerende materiale er modtaget d. 8. juni 2019 og 
senest d. 4. februar 2020 (se Bilag 1-8). 

Ansøgningen sker i forbindelse med, at der ønskes udstykket i alt to delmatrik-
ler fra matrikel 8a, Isterød By, Birkerød (se Figur 1 og Bilag 8). Delta Optical 
Thin Film ønsker at opføre en bygning med tilhørende parkeringsplads på del 
nr. 2 (se kloakplan Bilag 3). Byggeriet ligger i Forskerparken Scion DTU, jf. Lo-
kalplan 242. 

Af lokalplanens § 11.3 vedr. klimaforanstaltninger fremgår følgende:  

”Den maksimale befæstelsesgrad er 45 % for den del af området, der ikke er 
vejareal. Befæstelsesgraden kan tillades overskredet, hvis der etableres en 
fysisk afløbsbegrænsning til regulering af afløbet fra området, så det svarer til 
den tilladte afledning.” 

 

Figur 1. Projektområdet, Fremtidsvej 1, 2970 Hørsholm, er markeret med rød flade. 
Projektområdet udgør 5.800 m

2
, og er del 2 af projetområdet (se Bilag 8). 

Vandmængde 

Projektområdet på del 2 er opgjort til 5.800 m
2
. Der er ansøgt om at aflede 

regnvand fra et reduceret areal på i alt 2.502 m
2
, svarende til en befæstelses-

grad på 0,43. 

Ved tilslutningspunktet er den maksimale vandføring 68 l/s. Se afløbskoefficien-
ter, beregningsforudsætninger nedenfor samt arealopgørelser i Tabel 1 (se 
Bilag 4-5). 

- Dimensionsgivende regnhændelse: T=5 år 
- Klimafaktor: 1,3 
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- Usikkerhedsfaktor: 1,1 
- Samlet sikkerhedsfaktor: 1,43  
- Samlet regnintensitet på: 272 l/s/red.ha 
- Afløbskoefficient for græsarmering med fald mod asfaltbelægning: 0,6  
- Afløbskoefficient for græsarmering med fald mod græs/beplantning: 0,1  
- Afløbskoefficient for flisebelægning med grusfuger: 0,8  
- Afløbskoefficient for asfaltarealer samt bygning: 1,0  
- Afløbskoefficient for græsarealer med fald mod belægninger: 0,1  
- Afløbskoefficient for græs- og beplantningsarealer uden afvanding: 0,0  

 

Tabel 1: Arealopgørelse og afløbsstrøm (se Bilag 4-5) 

 
 

Belægningstyper 

Ansøger oplyser, at tagflader på produktionsbygningen er belagt med tagpap, 
og tagflader på de to skure er belagt med stålplader. Adgangsveje anlægges 
med asfalt. Øvrige befæstede overflader, foruden parkeringspladser, etableres 
med flisebelægninger (se Bilag 4-5). 

Opbygning for permeable parkeringspladser 

Der anlægges i alt 32 parkeringspladser (inkl. 1 HC-plads, som anlægges med 
betonfliser) (se Bilag 6).  

31 parkeringspladser anlægges med permeable belægning - betongræsarme-
ring. Ansøger oplyser, at der på en 50 cm vejkasseopbygning etableres græs-
armering, med græs- og muldblanding i de ’åbne’ dele af flisearealerne. Der er 
angivet en afløbskoefficient på 0,6 for denne belægning. Det regnvand som ikke 
løber af til regnvandskloak, vil henholdsvis fordampe, blive optaget af græsset 
samt sive igennem vejkassen til planum (bunden af vejkassen), hvor det vil 
fortsætte nedsivningen.  

Græsarmeringen etableres med betonsten, som Hollændersten fra IBF med et 
græsareal på ca. 75 % (se opbygning i Bilag 7).  

Vandkvalitet 

Der sker afledning fra tagflader, et par skure, samt 32 parkeringspladser med 
tilhørende ind-/udkørsel til/fra projektområdet (kørebaneareal på 892 m

2
).  

Ansøger oplyser, at tag- og overfladevandet ikke afviger fra almindeligt tag- og 
overfladevand.  

Ansøger oplyser, at vejvand fra kørebanearealet på 892 m
2
 og overfladevand 

fra parkeringsarealer (i alt 32. stk.) ledes via vejbrønde med vandlås (dykket 
udløb) og 70 L sandfang inden det ledes til tilslutningsbrønden. Der er i alt 12 
stk. fordelt på grunden. 
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Spildevandsteknisk vurdering 
På baggrund af nedenstående uddybning, samt de stillede vilkår, er det kom-
munens vurdering, at tilslutningen og nedsivningen kan etableres uden at være 
i strid med kommunens spildevandsplan, øvrige planlægning samt gældende 
lovgivning, samt at tilslutningen er miljømæssigt og hydraulisk forsvarlig.  

Vandmængde 
Jf. lokalplan 242 er den maksimale befæstelsesgrad 45 % for den del af områ-
det, der ikke er vejareal. Rudersdal Kommune har i dialog med forsyningssel-
skabet Novafos A/S, der ejer den offentlige regnvandsafledning og har udled-
ningstilladelse til Puemosen, besluttet, at den maksimale befæstelsesgrad for 
matriklen på 43 %, svarende til en afledningshastighed på 68 l/s kan accepteres 
for dette projekt. Puemosen har i dag tilsluttet vand fra et reduceret areal på ca. 
7,2 ha (jf. Novafos A/S). Af udledningstilladelsen fremgår det, at der kan udle-
des maksimalt 1200 l/s. Det offentlige system er belastet, men afledningen på 
68 l/s ligger inden for den kapacitet, der gør, at Novafos A/S fortsat kan over-
holde deres udledningstilladelse til Puemosen. 
 

Stofbelastning og nedsivning 

Det vurderes at være miljømæssigt forsvarligt at aflede vand til regnvandsled-
ningen fra tagflader bestående af tagpap og stålplader samt fra de øvrige be-
lægningstyper bestående af asfalt, betonfliser og betongræsarmering. Nyere 
undersøgelser har vist, at koncentrationen af olie i regnvandet fra P-pladser er 
så lav, at det ikke er nødvendigt at etablere en traditionel olie- og benzinudskil-
ler. Dog er der stillet vilkår om, at der skal etableres renseforanstaltninger i form 
af sandfang (med og uden dykket udløb) således, at eventuelle partikler, oliere-
ster og lignende opsamles inden tilslutningspunktet til Novafos A/S regnvands-
kloak, som udleder til Puemosen og i sidste ende Usserød Å. Det er kommu-
nens anbefaling at dimensionering af renseforanstaltninger bør ske i henhold til 
”Rørcenter-anvisning 006. Olieudskilleranlæg. Vejledning i projektering, dimen-
sionering, udførelse og drift”. Det er Rudersdal Kommunes vurdering, at over-
fladevandet efter gennemløb i ansøgte renseforanstaltning, bør være tilsvaren-
de eller renere den kvalitet almindeligt vejvand har. 

 
Fra den permeable belægning, betongræsarmering, sker der både overfladeaf-
strømning til regnvandssystemet samt fordampning og nedsivning. Det vand der 
nedsiver, infiltrerer gennem græsset og filtermaterialet af muld og videre ned til 
bærelaget og det underliggende morænelerlag. Muldlaget i den permeable be-
lægning sikrer, at eventuelle olierester fra vej- og parkeringsareal samt andre 
miljøfremmede stoffer tilbageholdes og omsættes i jordmatricen, og derved ikke 
giver anledning til forurening af grundvandet. Ydermere, er der adsorptionska-
pacitet i både afretningslag og drænlag, som vil bidrage til tilbageholdelse af 
eventuelle miljøfremmede stoffer. Området er desuden domineret af moræne-
ler, som normalt yder beskyttelse af grundvandet. Det er kommunens vurdering, 
at nedsivningen af vand fra græsarmeringen i dette projekt, rent teknisk, kan 
sidestilles med nedsivning på en almindelig græsplæne (uden direkte afledning 
fra tagnedløb). Der er på baggrund heraf ikke stillet vilkår om dimensionering 
efter en 10-årsregnhændelse, som ved et traditionelt LAR-anlæg bestående af 
f.eks. plastikkassetter eller regnbed. Idet overfladevandet fra de græsarmerin-
gen også kan afstrømme til regnvandssystemet, er det kommunens vurdering, 
at nedsivning kan ske uden gener for omkringliggende matrikler, da det meste 
vand vil løbe til kloak.  

 
Recipient 
Regnvandsledningen, ejet af Novafos A/S, har udløb i den beskyttede sø Pue-
mosen, som er beliggende nord for matrikel 8x. Udledningspunktet i Puemosen 
har udløbsnummer UE01B, og det er ligeledes Novafos A/S, som ejer udløbet. 
Puemosens overfladeareal er på ca. 15.500 m

2
. Som beskrevet ovenfor er det 

Rudersdal Kommunes vurdering, at udledningstilladelsen til Puemosen fortsat 
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kan overholdes med den nye tilslutning fra projektområdet. På baggrund heraf 
vurderes det at, tilslutningen ikke giver anledning til ændring af vandstanden i 
Puemosen eller ændring af tilstanden i søen. 
 
Samlet set, vurderes det på baggrund af ovenstående, at tilslutningen ikke vil 
have en negativ effekt på den nedstrømsliggende recipient Puemosen eller 
Usserød Å, som Puemosen i sidste ende har forbindelse til. Der er desuden 
mere end 200 m til nærmeste sø, og det vurderes at afstandskravet på mini-
mum 25 m er således overholdt. 
 

Jordforurening og grundvand 

Forvaltningen har ikke kendskab til, at der er registreret jordforurening på ma-
triklen.  

Projektområdet ligger indenfor grundvandsdannende oplande, men over 1 km 
fra nærmeste anlæg til vand, hvor der stilles krav om drikkevandskvalitet samt 
over 900 m fra nærmeste anlæg til indvinding af vand, hvor der ikke stilles krav 
om drikkevandskvalitet. Ifølge Rudersdal Kommunes oplysninger ligger grund-
vandet over 10 m under terræn på ejendommen. Det er Rudersdal Kommunes 
vurdering, at nedsivningen ikke bør udgøre risiko for forurening af grundvands-
ressourcer samt anlæg til indvinding af vand.  

 

Spildevandsforsyningens tilsagn  
Novafos A/S, som ejer spildevands- og regnvandsledninger i offentligt areal i 
det pågældende område, har givet tilsagn til, at den ansøgte mængde og ind-
hold kan bortledes til forsyningens regnvandssystem. Novafos A/S er ansvarlig 
for overholdelse af udledningstilladelsen for det pågældende regnvandssystem. 

 

International naturbeskyttelse 
Det vurderes, at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og pro-
jekter, ikke påvirker et Natura 2000-område eller et yngle-og rasteområde for 
arter, der er omfattet af direktivets bilag IV (Habitatbekendtgørelsen

7
 § 6 og § 

7). 

 

Partshøring 
Denne afgørelse har været i høring hos ansøger, Oluf Jørgensen A/S, og hos 
forsyningsselskabet Novafos A/S. 
 
Novafos A/S har indsendt følgende bemærkninger, samt ønske om at de frem-
går af sagen:  

 Vi vurderer, at vores udledningstilladelse til Puemosen UE01B er brugt 
op med denne tilslutningstilladelse og med den der planlægges, at blive 
udstedt til en anden matrikel med tilknytning til samme udledningspunkt. 

 Vi dimensionerer ikke normalt med klimafaktorer og andre sikkerheds-
faktorer for tilslutninger. Men vi forudsætter 140 l/s/red ha for fællesklo-
akerede områder og 110 l/s/red ha for separerede systemer. Dette fordi 
vores system jo ofte, og i dette tilfælde, ikke er klimatilpasset.  

 
Rudersdal Kommune imødekommer ønsket om, at bemærkningerne fremgår af 
sagen og understreger, at ovenstående punkter er blevet afklaret og aftalt inden 
udkastet til tilladelsen blev sendt i partshøring.  
 

                                                
7
 BEK nr. 1595 af 06/12/2018 
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Ansøger har kommenteret, at tilslutningspunktet bliver til DTU Science Parks 
interne kloaksystem, samt fremsendt detaljer omkring renseforanstaltningerne 
på grunden, og en opdateret kloakplan (Bilag 3).  
Rudersdal Kommune har rettet disse afsnit til, og vurderet, at renseforanstalt-
ningerne, i form af 12 stk. vejbrønde med dykket udløb og 70 L sandfang, i det-
te projekt bør udgøre tilstrækkelig rensning af vandet fra de 32 stk. parkerings-
pladser, inden der sker afledning til Novafos A/S regnvandskloak. Baggrunden 
for dette fremgår af den spildevandstekniske vurdering.  
 

Klagevejledning 
Denne afgørelse kan jf. § 91 i Miljøbeskyttelsesloven og § 14 stk. 1 nr. 3 i spil-
devandsbekendtgørelsen påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet.  

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

Da afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørel-
sesdatoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag. Fristen for at klage over denne afgørelse er d. 
3. april 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 vedtægter har 
beskyttelse af natur og miljø som hovedformål. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø og Fødeva-
reklagenævnet. 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 myn-
dighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig 
for myndigheden i Klageportalen. Kommunen sender via Klageportalen kom-
munens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter til Miljø- og Føde-
vareklagenævnet vedhæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, der er 
indgået i sagens bedømmelse.  

Samtidig med at kommunen sender klagesagen til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet sendes en kopi af udtalelsen til dig og eventuelle andre involverede i 
klagesagen med en frist for at afgive bemærkninger til Miljø- og Fødevarekla-
genævnet 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 anmod-
ning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videre-
sender 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 Fødevareklagenæv-
net. 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. Virksomhe-
der og organisationer skal betale et gebyr på 1800 kr.  Du betaler gebyret med 
betalingskort i Klageportalen. 

https://kpo.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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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 an-
svar. 

Søgsmålsvejledning 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder 
fra afgørelsens modtagelse. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgs-
målsfristen fra bekendtgørelsesdatoen, jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101. 

Aktindsigt 
Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i forvaltningens dokumenter i sagen, jf. 
Forvaltningsloven

8
, Offentlighedsloven

9
 og Lov om aktindsigt i miljøoplysnin-

ger
10

. 
 
 
Kopi af afgørelsen er sendt til: 

Novafos A/S, att.: Charlotte Frandsen  

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  

Rudersdal Kommune, Byplan, byplan@rudersdal.dk  

Dansk Ornitologisk forening natur@dof.dk og rudersdal@dof.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk  

   

Bilag 

 Bilag 1 – Ansøgning om tilslutningstilladelse Delta Optical Thin Film, Frem-
tidsvej, 2970 Hørsholm 

 Bilag 2 – SV Yderligere oplysninger vedr. tilslutningstilladelse til Fremtidsvej, 
2970 Hørsholm (RUDKOM Id nr. 3837579) 

 Bilag 3 – IDOTF_K10_F1_T50_H1_EF_N02 

 Bilag 4 – 2020-02-04_Anlægsberegninger_DOTF 

 Bilag 5 – 2020-02-04 Arealer_Afløbsberegning 

 Bilag 6 – 1538 Hørsholm-101_SITPLAN 

 Bilag 7 – 2019-07-03 Græsarmering_vejdræn 

 Bilag 8 – 2544_0001 

 

 

     

                                                
8
 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. April 2014 - forvaltningsloven 

9
 Lov nr. 606 af 12. Juni 2013 med senere ændringer - Offentlighedsloven 

10
 Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 – Lov om aktindsigt i miljøoplysninger  

mailto:stps@stps.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:dnrudersdal-sager@dn.dk
mailto:Rudersdal@dn.dk
mailto:storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk
mailto:post@museumns.dk
mailto:byplan@rudersdal.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:rudersdal@dof.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
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Thilde Brorson Thomasen                             Maria Cathrine Nielsen  

Spildevandssagsbehandler                           Natur-, Park- og Miljøchef 


