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Midlertidig tilladelse til tilslutning af spildevand til fælleskloak 

i forbindelse med renpumpning af tre prøveboringer på: 

 

Blokken 47A 

3460 Birkerød 

Matrikel 98aø, Birkerød By, Bistrup 

 

 

Midlertidig tilslutningstilladelse til spildevand 

Rudersdal Kommune giver hermed tilladelse til, at der midlertidigt tilsluttes 

spildevand til offentlig fælleskloak i forbindelse med renpumpning af tre 

prøveboringer (PE1, PU1 og PU2), som udføres på Blokken 47A, se Figur 1.   

 

 

Figur 1. Tv.) Kort over matrikel 98aø, Birkerød By, Bistrup (Blokken 47A), hvor de tre 

prøveboringer med midlertidig afledning til kloak etableres. Th.) forløb af offentlig 

fælleskloak (grøn) gennem matrikel 98aø og videre mod nord gennem Birkerød 

Industrikvarter. For større billede henvises til redegørelsen i nærværende afgørelse. 

 

Tilladelsen gives under forudsætning af, at prøveboringerne udføres som 

beskrevet i ansøgning fremsendt til Rudersdal Kommune af hhv. den 

1.december 2020 samt 4. marts og 10.maj 2021 (Bilag 1). 
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Lovgrundlag og begrundelse 

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

spildevandsbekendtgørelsens2 § 13, stk. 1. Det oppumpede grundvand 

sidestilles med spildevand og tilsluttes fælleskloak, eftersom der er tale om 

renpumpning af prøveboringer med efterfølgende boringskontrol af boringer 

i/nær ved forurenet område.  

 

Prøveboringerne foretages på adressen Blokken 47A, 3460 Birkerød, som er 

beliggende i fælleskloakeret opland, samt i/nær ved Birkerød Industrikvarter, 

hvor der er konstateret udbredt forurening. Der er således en vis risiko for, at 

det oppumpede grundvand indeholder forskellige forurenende komponenter, 

hvilket skal undersøges ved boringskontrollen af de tre prøveboringer. 

Rudersdal Kommune vurderer, at de begrænsede vandmængder, der tilsluttes 

kloak, kan ske uden risiko for renseanlæggets renseprocesser, slamkvalitet 

eller slutdisponering, ligesom det ikke vil give anledning til hydrauliske 

problemer i Novafos’ fælleskloaksystem. 

 

Vilkår 

Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår: 

1. Tilslutning skal udføres i overensstemmelse med det ansøgte projekt.  

2. Tilladelsen gælder fra dags dato for tilslutning af oppumpet, potentielt 

forurenet grundvand til forsyningsselskabets, Novafos A/S, 

fællesledning. Tilslutning skal ske i brønd B01D170 (se Figur 3). For 

afklaring af brøndens præcise, fysiske placering samt godkendelse af 

udført tilslutning, skal Novafos Drift kontaktes. 

3. Der skal fremsendes fotodokumentation af tilslutningen til 

tom@rudersdal.dk og novafos@novafos.dk  

4. Der må maksimalt afledes 600 m3 oppumpet grundvand. 

5. Tilladelsen er midlertidig og udløber, når renpumpning og 

boringskontrol af den enkelte prøveboring er afsluttet.  

6. Afledningen til Novafos’ fælleskloak skal begrænses til et maksimalt 
flow på 60 m3/t (17 l/s). 

7. Afledningen må kun ske i tørvejr og over en periode på maksimalt 3 
timer fra hver af de tre boringer.  

8. Såfremt der skal tilføres vand fra nye/andre boringer, skal der 
indsendes en ny ansøgning. 

9. Inden tilslutning skal vandet ledes til sedimentationsbassin og 
olieudskiller (eller lignende renseforanstaltning) med passende 
kapacitet til, at der kan ske bundfældning af suspenderet materiale 

                                                
1LBK nr 1218 af 25/11/2019 
2 BEK nr 1393 af 21/06/2021 
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(boremudder, sand, silt, mm.), samt udskillelse af evt. forekommende 
mineralsk olie. Renseforanstaltningen skal etableres på matrikel 98aø 
(Blokken 47A) og på en sådan måde, at følgende kravværdier kan 
overholdes:  

Parameter Kravværdi (max) Analysemetode 

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

bedre  

Bundfældeligt stof  50 ml/l1) DS 233  

Mineralsk olie 20 mg/l1) 
ISO 9377-2 el. Reflab 

metode 5:2014 

pH 6,5-9,01) DS/EN 287 – eller bedre 
1) Grænseværdi i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006.  

10. I forbindelse med renpumpning skal der udtages vandprøver fra hver 
boring til analyse for parametrene angivet i tilladelsens redegørelse, 
afsnit ”Kontrol” side 11-12. Vandprøverne skal udtages umiddelbart før 
tilslutningspunktet.  

11. Prøvetagningen skal udføres og analyseres af et DANAK akkrediteret 
firma eller laboratorium. Alle udgifter forbundet hermed afholdes af 
ansøger. Kopi af analyseresultaterne skal sendes til Rudersdal 
Kommune på mail: tom@rudersdal.dk, så snart de foreligger. 

 

12. Rudersdal Kommune, tom@rudersdal.dk, og Novafos A/S, 

novafos@novafos.dk, skal underrettes senest dagen inden tilslutningen 

påbegyndes og afsluttes. 

13. Den afledte vandmængde skal måles. Registreringerne rapporteres til 

Rudersdal Kommune, tom@rudersdal.dk, og Novafos A/S, 

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

den samlede afledte vandmængde med henblik på at opkræve 

vandafledningsbidrag. 

14. 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. 

15. Hvis der under arbejdet opstår uforudsete forhold, som medfører 

væsentlige ændringer i forhold til ansøgningsgrundlaget, skal 

Rudersdal Kommune kontaktes med henblik på at vurdere, om 

ændringen kræver revision af tilslutningstilladelsen. 

16. Der må ikke ske overfladisk afstrømning, overfladegener eller 

miljømæssige gener i øvrigt på matriklen og til nabomatrikler. 

17. Hvis der i perioden ses ændringer i grundvandets sammensætning, lugt 

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

Kommune kontaktes. 
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Beskrivelse af projektet 

Rudersdal Kommune har modtaget ansøgning om midlertidig tilslutning af 

spildevand til forsyningsselskabets, Novafos A/S, fælleskloaksystem (Bilag 1). 

Ansøgningen er indsendt af Sweco A/S, som har ansøgt på vegne af I/S 

Norfors. Der ansøges om tilslutning til kloak af oppumpet grundvand ifm. 

renpumpning af to pumpeboringer benævnt PU1 og PU2, samt fra en enkelt 

pejleboring, PE1. Boringerne placeres på Blokken 47A, 3460 Birkerød, Matr. nr. 

98aø Birkerød By, Bistrup, se Figur 2. 

 

 

Figur 2. Kort over matrikel 98aø, Birkerød By, Bistrup (Blokken 47A), hvor de tre 

prøveboringer med midlertidig afledning til kloak etableres. 

 

I forbindelse med renpumpningen er der ansøgt om tilslutning til nærmeste 

kloak med en tilledning på maksimalt 60 m3/time (17 l/s) over en periode på 2-3 

timer. Der forventes dermed afledt en total mængde fra hver boring på maks. 

180 m3 - og dermed samlet for de tre boringer op til 560 m3 til 

fælleskloaksystemet. Boringerne etableres, som beskrevet nedenfor: 

 

PU1: Boringen føres til ca. 100 m.u.t. Boringen udføres som en lufthæveboring 

til toppen af kalken.  

 

PU2: Boringen udføres som en lufthæveboring til bunden af det kvartære 

smeltvandssand ca. 60 m.u.t.  

 

PE1: Boringen udføres som en lufthæveboring til ca. 35 m.u.t svarende til ca. 

12 m. under det primære grundvandsspejl.  

 

Alle tre boringer udføres i en kvalitet som vandforsyningsboringer med 

fuldstændig bentonittætning i hele forerørets længde. 



 5 

 

Ansøger har medsendt råvandsanalyser for to nærvedliggende, dybere boringer 

fra den nationale boringsdatabase (Jupiter), DGU-nr. 193.3027 og 193.1545, 

beliggende ca. 280 m. nordøst for Blokken 47A. 

 

DGU-nr. 193.1545-Filter1 er filtersat i kalksandkalk 62-67 m.u.t. Vandprøver fra 

jupiterdatabasen er fra henh. d. 23-06-2003 og 18-02-2004. I prøven er der 

fundet 0,16 μg/l Trichlorethylen. 

 

DGU-nr. 193.3027-Filter1 er filtersat smeltevandssand 56-59 m.u.t. Vandprøver 

fra jupiterdatabasen er fra d. 10-12-2014. I prøven er der ikke fundet 

miljøfremmede stoffer. 

 

Ansøger oplyser, at hovedkomponenterne i prøveboringerne forventes at være 

tilsvarende de i ansøgningen vedlagte boringskontroller fra DGU-nr. 193.1545 

og 193.3027. 

 

Kommunens vurdering 

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

Kommunes vurdering, at den midlertidige tilslutning kan etableres uden at være 

i strid med kommunens spildevandsplan, øvrige planlægning samt gældende 

lovgivning. 

 

Hydraulik 

Ansøger har oplyst, at renpumpningen fra hver af de tre prøveboringer kommer 

til at foregå med en pumperate på maksimalt 60 m3/time (17 l/s) over en periode 

på 2-3 timer. Der forventes dermed afledt en total mængde fra hver boring på 

maks. 180 m3 - og dermed samlet for de tre boringer op til 560 m3 til 

fælleskloaksystemet.  

 

Det oppumpede grundvand ifm. renpumpningen skal afledes til brønd B01D170 

på Novafos’ fælleskloakledning. Tilslutningen sker således helt opstrøms i 

systemet på en ø250 mm ledning (Figur 3).  
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Figur 3. Tv.) Forløb af offentlig fælleskloak (grøn) gennem matrikel 98aø og videre mod 

nord gennem Birkerød Industrikvarter. Th.) Orthofoto med angivelse af Brønd B01D170. 

 

Ledningen ligger med et fald på 13,7 promille for delstrækningen i ø250mm. 

Fuldtløbende kapacitet er således 54-73 l/s (Manningtal hhv. 60 og 80). 

Umiddelbart nedstrøms for tilslutningspunktet øges dimensionen til en ø400mm 

med et mindste ledningsfald på 3 promille. Fuldtløbende kapacitet af denne er 

89-119 l/s (Manningtal hhv. 60 og 80). 

 

Der vil strømme mere eller mindre spildevand i systemet i forvejen. Idet der 

stilles vilkår om, at udledning kun må ske i tørvejr, er hele systemets 

regnvandskapacitet imidlertid til rådighed for den kortvarige tilslutning. 

Tilslutningen sker i et ganske befæstet område. For at relatere 

”regnvandskapaciteten” til de 17 l/s, der maksimalt tilsluttes, er der som 

eksempel taget udgangspunkt i det tilsluttede areal opstrøms for 

tilslutningspunktet.  

  

Arealet opstrøms tilslutningspunktet er vurderet at udgøre minimum 0,3 red.ha 

(Figur 4), hvormed en regnintensitet på knap 57 l/s/ha vil medføre en maksimal 

regnafstrømning på ca. 17 l/s fra dette areal.  

 

Antages afstrømningstiden for oplandet at være 5 min. er gentagelsesperioden 

for denne afstrømning ca. T=0,1 (10 gange pr. år). Antages afstrømningstiden 

at være 10 min. er gentagelsesperioden ca. T=0,2 (5 gange pr. år).  
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Figur 4. Arealet opstrøms tilslutningspunktet anvendt i vurdering af hydraulisk belastning 

af fælleskloak. 

 

Eftersom tilslutningen sker helt opstrøms i systemet, er det en yderst 

konservativ betragtning for fællessystemets samlede regnvandskapacitet. Det 

skyldes, at oplandsarealet forøges betragteligt kort nedstrøms 

tilslutningspunktet og generelt langs fællesledningens forløb gennem Birkerød 

Industrikvarter - hvormed en regnvandsafstrømning på 17 l/s i vil optræde oftere 

og oftere i fællessystemet.  

 

På baggrund af ovenstående og tilslutningens korte varighed, er det Rudersdal 

Kommunes vurdering, at den midlertidige tilslutning ikke vil give anledning til 

hydrauliske problemer i Novafos’ fælleskloaksystem. 

 

Novafos har pr. mail af 4.juni 2021 oplyst, at tilslutningen med et vilkår om, at 

det kun må ske i tørvejr, kan accepteres, og at det ikke vil give anledning til 

hydrauliske udfordringer, samt at tilslutningspunktet er godkendt. 

 

Renseforanstaltninger 

Prøveboringerne foregår i Birkerød Industrikvarter, hvor der er konstateret 

omfattende forurening af forskellig art. I forbindelse med renpumpningen 

gennemføres en boringskontrol, som skal afdække kvaliteten af det oppumpede 

vand. Denne viden skal anvendes i vurderingen af, hvorvidt det oppumpede 

grundvand i efterfølgende prøvepumpninger vil kunne ledes til recipient efter 

rensning i det omfang, som den aktuelle kvalitet måtte vise nødvendig. 

  

I og med at kvaliteten af det oppumpede vand er ukendt, indtil resultaterne af 

boringskontrollerne foreligger – og tilslutning til kloak dermed er ophørt - er der 

gjort følgende overvejelser ift. krav til rensning, inden vandet tilsluttes kloak: 
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V2-kortlægning 

De V2-kortlagte matrikler i området viser, at det terrænnære 

grundvandsmagasin er forurenet af klorerede opløsningsmidler. 

Grundvandspotentialet i dette magasin er mod sydøst. Af de tre ansøgte 

prøveboringer filtersættes kun pejleboringen, PE1, i det terrænnære magasin, 

nemlig i 35 m.u.t.  

 

For at vurdere det eventuelle indhold af klorerede opløsningsmidler i denne 

boring, er de nærmest beliggende boringer i den nationale boringsdatabase 

(Jupiter), jf. Figur 5, anvendt. Disse boringer vurderes at repræsentere et worst-

case, eftersom de ligger både nærmere ”hot-spottet” for forureningen og i mere 

elle mindre sydøstlig retning herfor, dvs. nedstrøms og dermed i en potentiel 

forureningsfane (i modsætning til de ansøgte prøveboringer, som ikke ligger i 

strømningsretningen). 

  

 
Figur 5. Boringer i Birkerød Industrikvarter. De tre, omkransede boringer, 193.2799-

2801, er anvendt som et worst-case for indholdet af klorerede opløsningsmidler i 

pejleboring PE1, vist med kryds.  

 

I disse boringer er der af klorerede opløsningsmidler kun konstateret 

Tetrachlormethan (TeCM), Trichlormethan (chloroform) og 1,1,1-trichlorethan 

(TCA), og det i meget lave koncentrationer (jf. tabel 1), når de sammenholdes 

med de kravværdier, som Rudersdal Kommune i andre midlertidige 

tilslutningstilladelser i Birkerød Industrikvarter har lagt til grund for vurderinger af 

vandkvalitet og rensekrav. 
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Tabel 1. Kravværdier for tilslutning til kloak fastsat ifm. tidligere, midlertidige 

tilslutningstilladelser meddelt til afværgeboringer i Birkerød Industrikvarter.   

Parameter Kravværdi (max) Boring 193.2799-2801 

Tetrachlorethylen  
 

100 µg/l1) 
<0,05 µg/l 

Trichlorethylen (TCE) 
 

100 µg/l1) 
<0,05 µg/l 

Trichlormethan 
(chloroform) 

25 µg/l1) 
0,09-0,78 µg/l 

Vinylchlorid 0,5 µg/l2) <0,05 µg/l 

1,1,1-trichlorethan 
(TCA) 

42 µg/l3) 
<0,05- 0,09 µg/l 

Tetrachlormethan 
(TeCM) 

100 µg/l1) 
0,25-0,39 µg/l 

1,1-dichlorethan (DCA) 100 µg/l2) <0,05 µg/l 

1,2-dichlorethan (DCA) 100 µg/l1) <0,05 µg/l 

1,1-dichlorethen (DCE) 6,8 µg/l1) <0,05 µg/l 

1,2-dichlorethen (DCE) 13,6 µg/l1) <0,05 µg/l 

Summen af klorerede 
opløsningsmidler 

300 µg/l 
0,34 – 1,26 µg/l 

1) Svarende til 10 x EU-miljøkvalitetskrav, jf. BEK. 1625 af 19/12/2017. 
2) Svarende til 10 x Nationalt miljøkvalitetskrav, jf. BEK. 1625 af 19/12/2017. 
3) Svarende til 20 x Nationalt miljøkvalitetskrav, jf. BEK. 1625 af 19/12/2017. 

 

V1-kortlægning 

Tæt på prøveboringerne, og umiddelbart nordvest herfor, er der to V1-kortlagte 

matrikler (98q og 98r), som ligeledes er vurderet ift. potential forurening af det 

oppumpede vand (Figur 6). Med den nærliggende placering og 

grundvandspotentialet i det forurenede, terrænnære magasin mod sydøst, kan 

en forurening af disse matrikler således have medført, at prøveboringerne ligger 

i en forureningsfane herfra. 

 

  

Figur 6. Jordforurening i Birkerød Industrikvarter, V2-kortlagt = rød, V1-kortlagt = blå.  

 

De to matrikler er kortlagt på baggrund af anvendelsen ifm. 

vognmandsvirksomhed. Det betyder en formodning om forurening med olie som 

følge af spild og oplag af drivmidler. Typisk vil en evt. forurening ikke have en 
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stor udbredelse, og må ligeledes formodes at være mere eller mindre nedbrudt 

over tid. Såfremt det ikke er tilfældet, skal det sikres, at et krav om maks. 20 mg 

mineralsk olie/l i det vand, som tilsluttes kloak, kan overholdes. Derfor stilles der 

udover sedimentionsbassin (til fjernelse af suspenderet materiale) vilkår om 

etablering af olieudskiller eller lignende renseforanstaltning, inden tilslutning til 

kloak.  

 

Det er som nævnt kun pejleboringen (PE1, Figur 5) af de tre prøveboringer, 

som filtersættes i det terrænnære, forurenede magasin.  

 

De to pumpeboringer (PU1 og PU2, Figur 5) filtersættes således i hhv. 100 og 

60 m.u.t. Ansøger oplyser, at hovedkomponenterne i de to pumpeboringer 

forventes at være tilsvarende det, som er fundet i de to nærmeste boringer af 

omtrent samme dybde, dvs. hhv. DGU-nr. 193.3027 og 193.1545 i Jupiter-

databasen. Boringerne er beliggende i Birkerød Industrikvarter ca. 280 m 

nordøst for Blokken 47A.  

 

DGU-nr. 193.1545-Filter1 er filtersat i kalksandkalk 62-67 m.u.t. I boringen er 

der af miljøfremmede stoffer kun fundet 0,16 μg/l Trichlorethylen (kravværdi til 

kloak 100 μg/l, jf. tabel 1). Der er foretaget en analyse i 2003 og en analyse i 

2004. 

 

DGU-nr. 193.3027-Filter1 er filtersat i smeltevandssand 56-59 m.u.t. I boringen 

er der ikke fundet miljøfremmede stoffer. Analysen er foretaget i 2014. 

 

Disse boringskontroller er relativt gamle (2003-2014) og forureningerne kan 

potentiel have bredt sig siden. Da der er et beskedent beskyttende lerdæklag 

over sand- og kalkmagasinet, er der desuden en risiko for, at toppen af 

sandmagasinet allerede er forurenet fra de kortlagte forureninger. Det er derfor 

vigtigt, at eventuelt forurenet grundvand ikke bliver trukket ned til kalkmagasinet 

60 m u.t. under en senere langtidsprøvepumpning. Som nævnt gennemføres 

der i forbindelse med renpumpningen en boringskontrol, som netop skal 

afdække kvaliteten/forureningen i de tre prøveboringer, inden der 

prøvepumpes.  

 
På baggrund af ovenstående gennemgang af potentielle forureningskilder og 

grundvandsforhold er det Rudersdal Kommunes vurdering, at den kortvarige, 

begrænsede oppumpning, som sker i forbindelse med selve renpumpningen, vil 

kunne overholde grænseværdierne for tilslutning til kloak, hvis det oppumpede 

vand tilledes via sedimentationsbassin og olieudskiller (eller lignende 

renseforanstaltning). Ved overholdelse af de stillede vilkår, vurderes det 

således, at renseanlæggets renseprocesser beskyttes, samt at slamkvalitet og 

slutdisponering sikres.   
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Novafos har pr. mail af 17.juni 2021 oplyst, at tilslutningen med ovennævnte 

vilkår til rensning kan accepteres. 
 

Kontrol 

Der er fastsat vilkår om, at der skal udtages og analyseres en vandprøve efter 

renpumpning af hver af de tre prøveboringer. Vandprøverne skal analyseres for 

følgende stoffer: 
 
Parameter 

Suspenderet stof 

Temperatur 

Ledningsevne 

pH 

Iltindhold 

Aggresiv kuldioxid 

Hydrogencarbonat 

NVOC 

Ammonium 

Nitrit 

Nitrat 

Total-P 

Calcium 

Chlorid 

Fluorid 

Kalium 

Magnesium 

Natrium 

Sulfat 

Jern (opløst og total) 

Mangan (opløst og total) 

Nikkel (opløst og total) 

Arsen (opløst og total) 

Barium (opløst og total) 

Bor (opløst og total) 

Cobolt (opløst og total) 

Strontium (opløst og total) 

Pesticider og 
nedbrydningsprodukter – bilag 2 
iht. BEK nr. 1110 af 30/05/2021 - 
Drikkevandsbekendtgørelsen 

Trichlormethan (Chloroform) 

1,1,1-trichlorethan 

Tetrachlormethan 

Trichlorethen 

Tetrachlorethen 

1,2-dichlorethan 

Chlorethan  

1,1-dichlorethen  

trans-1,2-dichlorethen 

cis-1,2-dichlorethen 

1,1-dichlorethan 

Vinylchlorid 

Benz(a)pyren 
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Benz(b)fluoranthen 

Benz(k)fluoranthen 

Benz(ghi)perylen 

Indeno(1,2,3-cd)pyren 

Fluoranthen 

Naphtalen 

Benzen 

Toluen 

Xylener 

Kulbrinter / mineralsk olie 
 

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

 

Naturbeskyttelse 
Jf. bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter3 skal 

godkendelsesmyndigheden vurdere, om projektet kan påvirke Natura 2000 

område væsentligt. 

 

Nærmeste Natura 2000-områder er ”Kattehale Mose” og ”Øvre Mølleådal, 

Furesø og Frederiksdal Skov”, som ligger hhv. ca. 1,7 km vest for og 2 km 

sydøst for Blokken 47A, 3460 Birkerød. 

 

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.  

 

Høring 
Udkastet til afgørelsen blev sendt i høring hos bygherre inkl. ansøger for 

bygherre (Norfors og Sweco) og hos forsyningsselskabet (Novafos), i perioden 

den 9-19. juli 2021. Novafos har den 12. juli 2021 pr. mail anmodet om, at der 

tilføjes vilkår om, at tilslutningspunktet skal ske i brønd nr. B01D170, og at der 

skal fremsendes fotodokumentation af tilslutningen, hvis det er muligt.  

Derudover havde parterne ikke bemærkninger til afgørelsen. 

 

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

Fødevareklagenævnet. Afgørelsen kan påklages i fire uger fra den meddeles. 

Da afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra 

                                                
3 BEK nr 1595 af 06/12/2018 
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bekendtgørelsesdatoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, 

forlænges fristen til den følgende hverdag. Fristen for at klage over denne 

afgørelse er den 18. august 2021, 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 

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 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. 

http://www.nmkn.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 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. 
 

 

Aktindsigt 
Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en 

forvaltningsmyndighed, kan jf. forvaltningslovens4 § 9, stk. 1, forlange at blive 

gjort bekendt med sagens dokumenter. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

     

 

Kathrine Petersen 

Biolog og miljømedarbejder 

Mohamed Ouazzani 

Vej og Parkchef på vegne af: 

Lis Ravn 

Klima, Natur og Miljøchef 

 

 

 

Bilag 

Bilag 1: Samlet ansøgningsmateriale 

 

 

Ved meddelelse af tilladelsen, sendes kopi til: 

Novafos A/S, Att: Inge Thorsgaard  

Sweco A/S, Att.: Anders Brask-Nielsen 

Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, dnrudersdal-sager@dn.dk 

Danmark Naturfredningsforening-lokalafdeling, rudersdal@dn.dk 

Museum Nordsjælland, post@museumns.dk 

                                                
4 Bekendtgørelse af forvaltningsloven, LBK nr 433 af 22/04/2014 


