
 

 

Åbningstid 

Mandag-tirsdag kl. 10-15 

Onsdag: Lukket 

Torsdag kl. 10-17 

Fredag kl. 10-13 

 

3. juni 2021 

 

Sagsnr.: 2021-2602 

Sagsbehandler: 

Kathrine Petersen 
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Tlf.: 46 11 24 24 

KS: BNI 

 

Teknik og Miljø 

Klima, Natur og Miljø 

Øverødvej 2 

2840 Holte 

Tlf. 46 11 00 00 

tom@rudersdal.dk 

 

Novafos Vand Sjælsø A/S 

Blokken 9,1 

3460 Birkerød 

 

Att: Elisabeth Hartelius 

 

 

Lovliggørelse af midlertidig tilslutning af filterskyllevand, til 

offentlig kloak, for ejendommen:  

 

Sjælsø Vandværk 

Ravnsnæsvej 231 

3460 Birkerød 

Matr.nr. 1e, Isterød By, Birkerød 

 

Midlertidig tilslutningstilladelse for filterskyllevand 

Rudersdal Kommune giver hermed tilladelse til, at ovennævnte matrikel i for-

bindelse med indkøring af nye slambassiner og renovering af laguner, midlerti-

digt afleder filterskyllevand fra lagune til offentlig kloak. Tilladelsen er tidsbe-

grænset til den 1. september 2021. Tilladelsen er i praksis en retlig lovliggørel-

se, da Sjælsø Vandværk af hensyn til at sikre vandforsyningen i kommunen, har 

været nødt til at påbegynde afledningen af filterskyllevand til kloak d. 10. maj 

2021, inden der forelå en tilladelse. 

Tilladelsen gives i forlængelse af, at Rudersdal Kommune d. 12. maj 2021 har 

modtaget ansøgning om tilslutningstilladelse fra forsyningsselskabet Novafos, 

som ejer Sjælsø Vandværk. Supplerende oplysninger er modtaget i perioden 

17. maj - 2. juni 2021. 

 

Baggrund og lovgrundlag 

Tilladelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven1 § 28, stk. 3, spildevands-

bekendtgørelsen2 § 13, stk. 1, samt Rudersdal Kommunes Spildevandsplan3.  

Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår. 

                                                

1 LBK nr. 1218 af 25/11/2019 

2 BEK nr. 2292 af 30/12/2020 

3 ”Spildevandsplan 2017”, Rudersdal Kommune, https://spildevandsplan2017.rudersdal.dk/ 
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Vilkår 

Drift og udførelse 

1. Tilladelsen gælder fra d.d. for tilslutning af filterskyllevand til forsyningssel-

skabets, Novafos A/S, fælleskloakledning. 

2. Tilladelsen er midlertidig og er gyldig til og med den 1. september 2021. 

Startdato var den 10. maj 2021. Ved afledningens ophør skal Rudersdal 

Kommune underrettes pr. mail på tom@rudersdal.dk. 

3. Afledningen af filterskyllevand til Novafos’ fælleskloak skal begrænses til et 

maksimalt flow på 15 m3/t (4,2 l/s). 

4. Tilslutning sker til Novafos fælleskloak, til brønd med brøndnummer 

D01A020. 

5. Afledningen til kloak må ikke medføre, at der sker overløb fra brønd 

D01A020 til Usserød Å via overløbsledning. 

6. Filterskyllevandet skal renses i slambassiner og lagune inden afledning til 

kloak. For at undgå sediment og slam, skal vandet som afledes til kloak su-

ges fra toppen af lagune 1. 

7. Ansøger (Sjælsø Vand Novafos) afklarer det praktiske vedrørende tilslut-

ningen med Novafos’ afdeling Afløb (herefter benævnt Novafos Afløb). 

Tilsyn og egenkontrol 

8. Det er ejers ansvar at sikre, at tekniske anlæg vedligeholdes og til enhver 

tid fungerer. Der skal føres tilsyn med afledningen, herunder at der ikke 

sker overløb til Usserød Å, minimum tre gange dagligt.  

9. Den afledte vandmængde skal måles. Registreringerne rapporteres til Ru-

dersdal Kommune, tom@rudersdal.dk, og Novafos A/S, no-

vafos@novafos.dk, når arbejdet er afsluttet. Novafos Afløb skal have oplyst 

den samlede afledte vandmængde med henblik på at opkræve vandafled-

ningsbidrag. 

10. Ved funktionsfejl, uheld med spild, overfladegener eller lignende hændelser, 

som medfører væsentlige udslip, der kan forurene omgivelserne – herunder 

jord, vand, luft eller kloak – skal alarmcentralen straks kontaktes ved opkald 

til 112, og Rudersdal Kommune skal omgående informeres. 

11. Der må ikke ske overfladisk afstrømning, overfladegener eller miljømæssige 

gener i øvrigt på matriklen og til nabomatrikler. 
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12. Hvis der i perioden ses ændringer i grundvandets sammensætning, lugt 

eller farve, som kan betyde risiko for forurening, skal Rudersdal Kommune 

kontaktes. 

13. Ved kraftig regn skal Sjælsø Vandværk enten stoppe afledningen til kloak 

eller kontakte Novafos’ afdeling Drift Afløb ((herefter benævnt Novafos Drift 

Afløb).) og høre, om afledningen til kloak skal indstilles. Afledningen må ik-

ke genoptages, før det er aftalt med Novafos Drift Afløb. 

14. Der skal udtages vandprøver to gange efter tilladelsen er meddelt samt 

umiddelbart inden afledningens ophør; henholdsvis medio juni, medio juli 

samt tidligst 8 timer inden tilslutningens ophør. Vandprøverne skal ud-

tages umiddelbart før tilslutningspunktet til brønd D01A020 således, at stof-

sammensætningen er repræsentativ for det vand, der ledes til kloak. 

Grænseværdier 

15. Prøvetagningen skal udføres og analyseres af et DANAK akkrediteret firma 

eller laboratorium. Alle udgifter forbundet hermed afholdes af Novafos Vand 

Sjælsø A/S. Prøverne skal analyseres for parametre angivet i vilkår 16. Ko-

pi af analyseresultaterne skal sendes til Rudersdal Kommune på mail: 

tom@rudersdal.dk, så snart de foreligger. 

16. Spildevandet skal ved afledning til kloak overholde nedenstående kravvær-

dier: 

1) Grænseværdi i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006.  

 

Miljøbeskyttelseslovens § 30 giver Rudersdal Kommune mulighed for at påby-

de, at der foretages nødvendige forbedringer eller fornyelse af et spildevands-

anlæg, 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 util-

strækkelige eller uhensigtsmæssige. 

 

 

 

Parameter Kravværdi (max) Analysemetode 

pH  6,5 – 9,01) DS/EN 287 – eller bedre  

Suspenderet stof  500 mg/l1) 
DS/EN 872:2005 – eller 

bedre  

Bundfældeligt stof  50 ml/l1) DS 233  
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Ansøgning 

Rudersdal Kommune har d. 12. maj 2021 modtaget ansøgning om tilslutningstil-

ladelse fra forsyningsselskabet Novafos, som ejer Sjælsø Vandværk på Ravns-

næsvej 231, 3460 Birkerød, matr.nr. 1e, Isterød By, Birkerød. Novafos ønsker 

midlertidigt at lede filterskyllevand til fælleskloak. Supplerende oplysninger til 

ansøgningsmaterialet er modtaget i perioden 17. maj - 2. juni 2021. 

Sjælsø Vandværk leder på nuværende tidspunkt filterskyllevandet til Usserød Å, 

i henhold til tidligere meddelte udledningstilladelse af 21. marts 2018. I forbin-

delse med indkøring af en række nye slambassiner, har der været flere hæn-

delser, hvor Sjælsø Vandværk ikke har kunnet overholde deres udledningstilla-

delse og har ledt okkerholdigt vand ud i Usserød Å. Novafos er derfor nødsaget 

til at stoppe al udledning af skyllevand til vandløbet i en periode, og for at kunne 

fortsætte vandforsyningen fra Sjælsø Vandværk, skal vandet i stedet ledes til 

kloak. Kloaksystemet er ejet af Novafos.  

Af ansøgningsmateriset fremgår det, at der søges om tilladelse til afledning af 

filterskyllevand til kloak i perioden fra den 10. maj – 1. september 2021, mens 

de øvrige laguner renoveres. Filterskyllevandet ledes til slambassiner samt 

lagune, hvor partikulært materiale bundfælder, inden vandet pumpes til brønd 

D01A020 på Novafos’ fælleskloakledning (Bilag 1). 

Brønd D01A020 som der ønskes afledt til, har overløb til Usserød Å. Novafos 

har oprindeligt ansøgt om en afledning på 30 m3/t (8,3 l/s). Pumpeydelsen er 

imidlertid senere fastsat til 15 m3/t (4,2 l/s), idet der ved denne ydelse ikke sker 

overløb fra brønden. Afledningen til kloak vil ske under visuel overvågning tre 

gange dagligt for at sikre, at der ikke sker overløb til Usserød Å. Novafos oply-

ser endvidere, at der arbejdes på at få kameraovervågning og online turbidi-

tetsmåler på afledningen.   

Novafos oplyser, at afledningen er blevet vurderet i forhold til den hydrauliske 

belastning i fælleskloaksystemet. Ved kraftig regn eller ved pludseligt opståede 

driftsproblemer på nedstrøms pumpestationer, kan der blive behov for at pause 

afledningen af filterskyllevand kortvarigt, hvilket Sjælsø Vandværk har truffet 

aftale om med Novafos Drift Afløb. Omkring den hydrauliske kapacitet i fælles-

kloaksystemet, oplyser Novafos’ hydrauliker, at der nedstrøms for tilslutnings-

punktet er en pumpe, som er flaskehalsen i systemet. Når pumpestationen 

overbelastes, sker der overløb til et rørbassin, som har mulighed for overløb til 

recipient. Regnen skal have en intensitet og et volumen som er over ca. en 1-

års hændelse, før der er risiko for overløb fra kloak. Der er ikke defineret en 

decideret gentagelsesperiode eller intensitet for, hvornår det er problematisk, da 

der ikke er en forventning om, at man fra Sjælsø Vandværks side har mulighed 
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for at vurdere dette. En 1-års hændelse opleves typisk som ”kraftig regn”, og i 

disse situationer skal Sjælsø Vandværk enten slukke for pumpen eller kontakte 

Novafos Drift Afløb for at høre, om de fortsat må pumpe. Novafos’ hydrauliker 

har vurderet, at overordnet set vil Sjælsø Vandværks udpumpning ikke have 

signifikant betydning for kapaciteten af fælleskloaksystemet og vil ikke påvirke 

stuvningsniveauerne under regn. Det er udelukkende for at minimere risikoen 

for overløb og eventuelle overløbsmængder. Novafos’ hydrauliker ser derfor 

ikke noget problem i Sjælsø Vandværks midlertidige tilslutning. 

Novafos har fremsendt resultat fra sidste prøvetagning af det udledte vand (Bi-

lag 2). Prøven er udtaget den 18. maj 2021. Vandes som ledes til kloak, forven-

tes at have tilsvarende kvalitet. 

 

Rudersdal Kommunes vurdering 

På baggrund af nedenstående, samt de stillede vilkår, er det Rudersdal Kom-

munes vurdering, at afledningen kan etableres uden at være i strid med kom-

munens spildevandsplan, øvrige planlægning samt gældende lovgivning. 

Hydraulik 

Novafos har på baggrund af hydrauliske beregninger på deres eget kloaksy-

stem vurderet, at afledningen kun vil give anledning til kapacitetsproblemer i 

fælleskloaksystemet ved kraftig regn. Der er derfor indgået en aftale med No-

vafos Drift Afløb om, at Sjælsø Vandværk skal kontakte Novafos Drift Afløb ved 

kraftige regnhændelser, med henblik på en afklaring af, om afledningen af filter-

skyllevand kortvarigt skal indstilles for at undgå hydrauliske problemer. Ruders-

dal Kommune har endvidere stillet vilkår om, at Sjælsø Vandværk skal kontakte 

Novafos Drift Afløb inden afledningen genoptages, idet det skal sikres, at kloak-

systemet ikke overbelastes. Rudersdal Kommune vurderer på den baggrund, 

samt afledningens korte varighed taget i betragtning (10. maj – 1. september 

2021), at ovenstående aftale er tilstrækkeligt i forhold til at sikre, at kapaciteten i 

fælleskloaksystemet respekteres. 

Novafos oplyser, at der ved en pumpeydelse på 15 m3/t (4,2 l/s), ikke sker over-

løb fra brønd D01A020 med udledning til Usserød Å til følge. Novafos udfører 

visuelt tilsyn med afledningen tre gange dagligt for at sikre, at brønden ikke går i 

overløb til Usserød Å. På den baggrund vurderer Rudersdal Kommune, at af-

ledningen til kloaksystemet kan ske uden overløb til Usserød Å, såfremt den 

tilladte afledning overholdes. 

 

Renseforanstaltninger 
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Filterskyllevandet ledes til klaring i slambassiner samt lagune, inden det afledes 

til fælleskloaksystem. Vandet som afledes til kloak suges fra toppen af lagune 1. 

Med disse renseforanstaltninger sikres det, at partikler fra filterskyllevandet 

bundfældes og ikke ledes videre til kloak.  

Der er stillet vilkår til vandets kvalitet før tilslutning samt til et prøvetagningspro-

gram for udtagelse af vandprøver med det formål at sikre renseprocesserne og 

slamkvaliteten på renseanlægget. Ved overholdelse af de stillede vilkår, vurde-

res det, at renseanlæggets renseprocesser beskyttes, samt at slamkvalitet og 

slutdisponering sikres. 

Kontrol 

Novafos har indsendt analyseresultat af vandprøve udtaget i toppen af lagune 1 

den 18. maj 2021, hvor afledningen til kloak var påbegyndt. Der er endvidere 

fastsat vilkår om, at der skal udtages og analyseres en vandprøve, af det ren-

sede filterskyllevand i medio juni, medio juli samt ved afslutning af afledningen. 

Rudersdal Kommune vurderer, grundet afledningens korte varighed, at to prø-

ver i tilslutningsperioden samt én ved afslutning er tilstrækkeligt.  

Analyseresultaterne skal sendes til tom@rudersdal.dk, så snart de foreligger. 

Naturbeskyttelse 

Jf. bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale naturbe-

skyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter4 skal godkendelsesmyndig-

heden vurdere, om projektet kan påvirke Natura 2000 område væsentligt. 

Nærmeste Natura 2000 område er Rude Skov som ligger over 2 km syd for 

Ravnsnæsvej 231, 3460 Birkerød. 

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.  

Rudersdal Kommune vurderer, at den midlertidige afledning af filterskyllevand til 

kloak er nødvendig, da kontinuerlig afledning af filterskyllevand er nødvendigt 

for at sikre vandforsyningen i kommunen. 

 

Klagevejledning 

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

devareklagenævnet. Afgørelsen kan påklages i fire uger fra den meddeles. Da 

afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsesda-

                                                

4 BEK nr 1595 af 06/12/2018 



 
7 

toen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til 

den følgende hverdag. Fristen for at klage over denne afgørelse er den 1. juli 

2021. 

 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 Føde-

vareklagenævnet. 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 truf-

fet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 

Klageportalen. Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærknin-

ger 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 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. 

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

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. 

 

 

Venlig hilsen     

   

Kathrine Petersen   Lis Ravn 

Biolog     Klima, Natur og Miljøchef 

 

Bilag 

Bilag 1: Oversigtstegninger 

Bilag 2: Sjælsø Vandværk - vandprøve 18-05-2021 

 

Kopi af afgørelsen er sendt til: 

Novafos A/S’ hovedpostkasse 

Styrelsen for Patientsikkerhed stps@stps.dk 

Danmarks Naturfredningsforening dnrudersdal-sager@dn.dk 

Danmark Naturfredningsforening-lokalafdeling: Rudersdal@dn.dk 

Museum Nordsjælland, post@museumns.dk 


