
 

 

Bilag til Rudersdals Kommunes afgørelse om VVM pligt/myndighedsvurdering  

Projektnavn: Afværge af forurenede grundvandsfaner i Birkerød Industrikvarter 

F2 sagsnr: 2021-2147 

Vejledning:  
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven, LBK nr. 973 af 25. juni 2020.  

Skema efter Bek. 244 af 22.02.2021 

Nedenstående skema indeholder de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21 samt Rudersdal 
Kommune bemærkninger til disse oplysninger. 

Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som bruges i vurderingen af, om der er VVM-pligt, jf. Miljøvurderingslovens bilag 3. 

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-
pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej, da 
der skal foretages et skøn af myndigheden.  

 

Basisoplysninger Ansøgers oplysninger 
 
Myndighedens kommentarer 

Projektbeskrivelse (kan 
vedlægges) 

 Projektforslag: Afværge af grundvandsfaner i Birkerød Industrikvarter. Udarbejdet af 

Orbicon på vegne af Region Hovedstaden, 28. maj 2020. 

Fremsendt til Rudersdal Kommune v. Lis Ravn den 30. juni 2020. 

Der er ingen senere revisioner af projektforslaget. Der er dog sket ændring med 

hensyn til udledning til recipient, idet den første ansøgning om udledningstilladelse 

var til Julmose Sø, og dette er senere ændret til ansøgning om udledning til vandløb 

nord for Bregnerødvej. Den første ansøgning dateret 25. juni 2020 er således blevet 

revideret, og den reviderede ansøgning er sendt til kommunen den 3. februar 2021. 

 Ansøger har fremsendt VVM-screeningsskema til Rudersdal 
Kommune den 13. april 2021. Supplerende oplysninger er 
modtaget den 25. maj 2021. KATHR 

 

Desuden er der i forbindelse med partshøringen af 
udledningstilladelsen til det rensede afværgevand fremsat nye 
oplysninger af ansøger vedr. den forventede rense- og 
driftsprocedure for vandbehandlingsanlægget. De nye oplysninger 
drejer sig om ansøgers forventninger til indholdet af klorerede 
opløsningsmidler inkl. nedbrydningsprodukter i det udledte vand. 
Idet Kommunen vurderer, at der er tale om en væsentlig ændring i 
sagens oplysninger, er der på baggrund af de nye oplysninger 
foretaget en ny vurdering vedr. dette forhold, jf. Myndighedens 
kommentarer under pkt. 5, pkt. 6 og pkt. 35 i det følgende. 

PEBJ og KATHR. 

Navn, adresse, 
telefonnr. Og e-mail på 
bygherre 

 Region Hovedstaden 

Center for Regional udvikling (CRU) 

Kongens Vænge 2 

 OK. KATHR 



 

 

3400 Hillerød 

Mads Radsted 

Tlf. 3866 5668 

e-mail: mads.radsted@regionh.dk 

Navn, adresse, 
telefonnr. og e-mail på 
kontaktperson 

 WSP Danmark 

Linnés Allé 2 

2630 Taastrup 

Bertil Ben Carlson 

Tlf. 2367 3624 

e-mail: Bertil.Carlson@wsp.com 

 OK. KATHR 

Projektets adresse, matr. 
nr. og ejerlav. For 
havbrug angives 
anlæggets geografiske 
placering angivet ved 
koordinater for 
havbrugets 4 
hjørneafmærkninger i 
bredde/længde (WGS-
84 datum). 

 Projektet vil blive udført på følgende ejendomme i Birkerød: 

 

Bygning med vandbehandlingsanlæg: 

• Blokken 47A, 3460 Birkerød, 98aø Birkerød By, Bistrup 

 

Afværgeboringer til oppumpning af forurenet grundvand: 

• Pilegårdskilen. 5lc Birkerød By, Bistrup (AFV1 og AFV2) 

• Teglgården 31. 122æ Birkerød By, Bistrup (AFV3 og AFV4) 

• Topstykket 3: 109c Birkerød By, Bistrup (AFV5) 

• Hammerbakken 5: 109ah Birkerød By, Bistrup (AFV6) 

 

Udledningspunkt til recipient (vandløb nord for Bregnerødvej): 

• Pilegårdsparken: matr. 116l Birkerød By, Bistrup 

 

Ledninger mellem afværgeboringer og bygning og mellem bygning og 
udledningspunkt. Alle ovennævnte adresser samt: 

• Kommunale vejarealer; Blokken, Hammerbakken, Topstykket, Bregnerødvej 

• Private vejarealer: Teglgården 31A, Teglgården 61 

• Ejendomme: Bregnerødvej 65 m.fl., Bregnerødvej 138A 

 OK. KATHR 

Projektet berører 
følgende kommune eller 
kommuner (omfatter 
såvel den eller de 
kommuner, som 
projektet er placeret i, 
som den eller de 
kommuner, hvis miljø 

 Rudersdal Kommune  OK. KATHR 



 

 

kan tænkes påvirket af 
projektet) 

Oversigtskort i målestok 
eks. 1:50.000 – Målestok 
angives. For havbrug 
angives anlæggets 
placering på et søkort. 

 Oversigtskort bygning og afværgeboringer og ledningsforløb er vedlagt i bilag. 
(1:3.000). 

 OK. KATHR 

Kortbilag i målestok 
1:10.000 eller 1:5.000 
med indtegning af 
anlægget og projektet 
(vedlægges dog ikke for 
strækningsanlæg). 

Målestok angives: Situationsplan vedr. bygning med vandbehandlingsanlæg er 
vedlagt i bilag (1:500). 

 OK. KATHR 

Forholdet til VVM 
reglerne 

Ja  Nej      

Er projektet opført på 
bilag 1 til lov om 
miljøvurdering af planer 
og programmer og 
konkrete projekter 
(VVM). 

   X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:  OK. KATHR 

Er projektet opført på 
bilag 2 til lov om 
miljøvurdering af planer 
og programmer og af 
konkrete projekter 
(VVM). 

 X   Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:  

 

Pkt. 10 m) Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og 
kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1. 

Pkt. 11c) Rensningsanlæg (projekter, som ikke er omfattet af 
bilag 1) med begrundelse i, at vandbehandlingsanlægget renser 
stærkt forurenet grundvand og har karakter af at være et 
permanent anlæg, 

eftersom det kommer til at ligge der i +30 år. 

 Projektet vurderes at være omfattet af bilag 2, pkt. 10m, alternativt 
pkt. 11c. KATHR 

 

 

Projektets 
karakteristika  

Tekst   Myndighedens kommentarer 

1. Hvis bygherren ikke er 
ejer af de arealer, som 
projektet omfatter 
angives navn og adresse 
på de eller den 
pågældende ejer, matr. 
nr. og ejerlav 

Projektet omfatter følgende ejendomme som ejes af: 

 

Rudersdal Kommune: 

Bygning med vandbehandlingsanlæg: 

Blokken 47A, 3460 Birkerød, 98aø Birkerød By, Bistrup 

 

Afværgeboringer til oppumpning af forurenet grundvand: 

 OK. KATHR 



 

 

AFV1 og AFV2: Pilegårdsparken. 5lc Birkerød By, Bistrup 

 

Udledningspunkt til recipient (vandløb nord for Bregnerødvej): 

Pilegårdsparken: matr. 116l Birkerød By, Bistrup 

 

Jansen Ejendomme II A/S: 

AFV3 og AFV4: Teglgården 31. 122æ Birkerød By, Bistrup 

 

Nordvig Ejendomme A/S: 

AFV5: Topstykket 3: 109c Birkerød By, Bistrup 

 

AV Ejendomme 2 Aps: AFV6: Hammerbakken 5: 109ah Birkerød By, Bistrup 

 

Ledningsarbejder på alle ovennævnte ejendomme samt følgende: 

Bregnerødvej 138A, 115d Birkerød By, Bistrup, ejer: Grunden 138 Aps 

Bregnerødvej 65 m.fl., 14a Kajerød By, Bistrup, ejer: E/F Lyngbo 

Teglgården 31A, 122i Birkerød By, Bistrup, ejer: ResiReal NSF II Birkerød Aps 

Teglgården 61, 122v Birkerød By, Bistrup, ejer: E/F Teglgården 

2. Arealanvendelse efter 
projektets realisering. 
Det fremtidige samlede 
bebyggede areal i m2 

Det fremtidige samlede 
befæstede areal i m2 

Nye arealer, som 
befæstes ved projektet i 
m2 

 Bygning: 5 m * 17 m = 85 m2 

 

Befæstet areal omkring bygning samt mindre grusvej frem til bygning, areal 

på ca. 580 m2. 

 

Der vil desuden være små befæstede arealer i form af afværgeboringernes 

råvandsstationer: 

Råvandsstation: ca. 1,8 m x 1,2 m = 2,2 m2 (6 stk. ca. 13 m2) 

Råvandsstationer er ca. 1,2 m høje 

 

Alle vandledninger skal føres til frostfri dybde med jorddækning på minimum 90 cm. 
Under befæstede arealer dog minimum 100 cm. Tracéer for alle udgravninger og 
tilstødende arealer retableres til den tilstand de havde før arbejdets iværksættelse. 

 OK. KATHR 

3. Projektets areal og 
volumenmæssige 
udformning 

Er der behov for 
grundvandssænkning i 
forbindelse med 

 Der vil ikke være behov for grundvandssænkning i forbindelse med dette projekt. 

 

Når entreprisen er færdig og afværgeboringerne sat i drift vil der naturligvis 

være en mindre sænkning af grundvandsspejlet lokalt omkring 

afværgeboringerne. 

 

 PERA: Det følger af projektet, at grundvandet påvirkes. 
Påvirkningen er spredt ud på arealet omkring boringerne og 
vurderes i et vandforsyningsperspektiv at være ubetydelig ifht. 
kvantitet, Ifht. kvalitet vurderes projektet at modsvare et 0-
scenarie, idet sigtet er at opretholde / genskabe en upåvirket 
tilstand af indvindingsmagasinet. 



 

 

projektet og i givet fald 
hvor meget i m 

Projektets samlede 
grundareal angivet i ha 
eller m2 

Projektets bebyggede 
areal i m2 

Projektets nye 
befæstede areal i m2 

Projektets samlede 
bygningsmasse i m3 

Projektets maksimale 
bygningshøjde i m 

Beskrivelse af omfanget 
af eventuelle 
nedrivningsarbejder i 
forbindelse med 
projektet 

Samlet bebygget areal, se pkt. 2. 

 

Råvandsstationerne, se pkt. 2. 

 

Der er ikke behov for nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet. 

 

Når Regionen beslutter at ophøre den aktive drift af afværgeanlægget, bliver 
grundejere informeret om regionens lukning af afværgeanlægget med information om 
tidsplan for lukning og nedtagning af afværgeinstallationer. 

Øvrige effekter af grundvandssænkningen generelt og snævert 
omkring boringerne er ikke vurderet 

 

4. Projektets behov for 
råstoffer i 
anlægsperioden 

Råstofforbrug i 
anlægsperioden på type 
og mængde: 

Vandmængde i 
anlægsperioden 

Affaldstype og mængder 
i anlægsperioden 

Spildevand til 
renseanlæg i 
anlægsperioden 

Spildevand med direkte 
udledning til vandløb, 
søer, hav i 
anlægsperioden 

Håndtering af regnvand i 
anlægsperioden 

Anlægsperioden angivet 
som mm/åå – mm/åå 

Der er ikke behov for vand i anlægsperioden bortset fra entreprenørens skurvogn 
(toilet og håndvask). 

 

Der vil være behov for afgravning af jord i anlægsperioden i forbindelse med 
overskudsjord ved etablering af bygningen og overskudsjord ved borearbejde og ved 
etablering af råvandsstationer og ledningsføringer. 

 

Jord vil i det omfang det er muligt blive genanvendt og den resterende jord vil blive 
anvist til godkendt jordmodtager. Det vil medføre, at der kører ca. 50-60 lastbiler med 
jord til jordmodtager i entrepriseperioden. Max. antal lastbiler på én dag vurderes at 
være 5-6 stk. 

 

Der vil ikke være behov for afledning af spildevand i anlægsperioden. 

 

Der vurderes ikke at være behov for afledning af regnvand fra udgravninger i 
anlægsperioden. Der skal nedgraves rør- og ledningsføringer mellem boringer og 
anlæg (graves ned i frostfri dybde ca. 1 m u.t.). På visse strækninger udføres 
ledningsarbejde som styret underboring. 

 

Afværgeboringerne er etableret i november-december 2020. 

 

Bygning med vandbehandlingsanlæg samt ledningsarbejder udføres i perioden 
februar 2021 til juli 2021.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Rudersdal Kommune har meddelt byggetilladelse den 22. februar 2021. Byggeplads 
er etableret på Blokken 47A. 

 

Generelt vil der ikke blive afspærret veje, og i tilfælde hvor det er nødvendigt, så vil 
det være kortvarigt. Når veje skal krydses i forbindelse med ledningsarbejder, så 
udføres der i de fleste tilfælde styret underboring. Der kan i enkelte tilfælde blive tale 
om gravning, men så udføres det om aftenen, hvor trafikken er meget begrænset i 
industrikvarteret. 
 

 
 
 
VEJ: der vil til enhver tid skulle være en konkret ansøgning til 
gravearbejder som skal godkendes. 

Projektets 
karakteristika  

Tekst   Myndighedens kommentarer 

5. Projektets kapacitet 
for så vidt angår flow ind 
og ud samt angivelse af 
placering og opbevaring 
på kortbilag af 
råstoffet/produktet i 
driftsfasen: 

Råstoffer – type og 
mængde i driftsfasen 

Mellemprodukter – type 
og mængde i driftsfasen 

Færdigvarer – type og 
mængde i driftsfasen 

Vandmængde i 
driftsfasen 

 Der vil være behov for oppumpning af samlet op til ca. 14-17 m3/t grundvand fra 6 
boringer. Det er muligt, at der på et senere tidspunkt skal kobles flere 
afværgeboringer til vandbehandlingsanlægget, og en samlet pumpeydelse på op til 
25 m3/t. Derfor er vandbehandlingsanlægget dimensioneret til at kunne rense 25 m3/t. 
Ved ansøgning om udledningstilladelse til recipient er der ansøgt om 
maksimumudledningen på 25 m3/t. 

 

Det forurenede vand fra boringerne ledes til vandbehandlingsanlægget i bygningen, 
hvor det renses for partikler, jern og mangan samt chlorerede opløsningsmidler ved 
sand- og kulfiltrering. 

 

Herefter ledes det rensede vand til recipient (vandløb) nord for Bregnerødvej 138. 

 

Afværgevandet renses på 2 sandfiltre i serie efterfulgt af 3 kulfiltre i serie. 

 

Ved at lede vandet gennem sandfiltre reduceres indholdet af jern og mangan, og 
desuden fjernes eventuelt partikulært materiale. 

 

På kulfiltrene adsorberes klorerede opløsningsmidler, og efter kulfiltrene kan der ikke 
detekteres indhold af klorerede opløsningsmidler i vandet (erfaring fra andre af 
regionens lignende anlæg. Regionen driver ca. 70 af denne type anlæg). 
Laboratoriets detektionsgrænse er 0,02 μg/l. 

 

I forbindelse med driften af vandbehandlingsanlægget udtages der løbende 
vandprøver før, mellem og efter kulfiltre. Da der etableres 3 kulfiltre i serie, er der stor 
sikkerhed for, at der ikke sker utilsigtede hændelser, idet det kan følges i 
moniteringen, hvornår der skal udføres kulskifte, dvs. hvornår adsorptionskapaciteten 
er opbrugt på de enkelte filtre. Når der observeres gennembrud på de 2 første 
kulfiltre udføres der kulskifte på begge de to filtre. 

 

Grundvandet indeholder DMS, som ikke adsorberes på kulfiltre. Koncentrationen er 
på ca. 0,2 μ/l, som er faktor 2 over grundvands-kvalitetskriteriet. Det vurderes, at der 

 OK hvad angår vandløbet med hensyn til hydraulisk påvirkning og 
DMS. PEBJ   

 

OK hvad angår renseforanstaltninger og vandkvalitet. Rudersdal 
Kommune har modtaget ansøgning om udledningstilladelse og er i 
færd med at behandle denne. KATHR 

 

Ansøger har beskrevet en rense- og driftsprocedure for 
vandbehandlingsanlægget, som effektivt tilbageholder de 
klorerede opløsningsmidler inkl. nedbrydningsprodukter på 
anlæggets tre kulfiltre. I langt den overvejende del af kulfiltrenes 
levetid er rensningen så effektiv, at der ikke kan detekteres 
klorerede opløsningsmidler i det udledte vand, dvs. at 
koncentrationen er lavere end analysemetodens detektionsgrænse 
på 0,02 µg/l. Erfaringsmæssigt forventes det at være tilfældet i de 
første 8-12 måneders drift, indtil der er gennembrud på de to første 
kulfiltre i rækkefølgen  

Mod slutningen af kulfiltrenes levetid, dvs. når filtrenes 
adsorptionskapacitet er ved at være opbrugt, vil der imidlertid 
kunne detekteres lave koncentrationer af klorerede 
opløsningsmidler i udløbsvandet, indtil et kulskifte gennemføres 
(erfaringsmæssigt dog væsentligt lavere end de generelle 
miljøkvalitetskrav for de respektive stoffer).   

På baggrund af den beskrevne rense- og driftsprocedure er det 
Rudersdals Kommunes vurdering, at der er god sikkerhed for en 
kvalitet af det udledte vand, som ikke vil have negative 
miljøkonsekvenser for hverken vandløbet eller den endelige 
recipient, Sjælsø. 

PEBJ og KATHR. 



 

 

slet ikke sker nogen fjernelse på kulfiltrene, så koncentrationen i det udledte vand 
også vil være på ca. 0,2 μ/l. 

 

Der findes ingen stofspecifikke vandkvalitetskriterier for udledning af DMS til 
recipienter. Eftersom DMS ikke er særlig toksisk i forhold til vandmiljøet, og da der er 
præcedens fra andre sager, hvor udledningskrav er blevet fastsat til henholdsvis 2 
μg/l og 10 μg/l, så vurderer WSP, at det ikke er problematisk at udlede vand til 
vandløb med DMS-koncentrationer på ca. 0,2 μg/l. 

6. Affaldstype og årlige 
mængder, som følge af 
projektet i driftsfasen: 

Farligt affald: 

Andet affald: 

Spildevand til 
renseanlæg: 

Spildevand med direkte 
udledning til vandløb, sø, 
hav: 

Håndtering af regnvand: 

Projektets tidshorisont: 

Anlægsfase februar 2021 til august 2021 

Driftsfase +30 år 

 

I driftsfasen vil der være et kulforbrug til rensning af det oppumpede afværgevand. 
Kullene på kulfiltrene skiftes, når kullene ikke længere har adsorptionskapacitet til at 
fjerne forureningen fra det oppumpede vand. Kullene skal således skiftes efter behov. 

 

Det vurderes, at der skal udføres kulskifte ca. én gang årligt, hvor der skiftes kul på 2 
kulfiltre (de første to af de tre kulfiltre i serie). 

 

Når der udføres returskylning af sandfiltre på anlægget, så ledes det okkerholdige 
vand til slamtank. Vand fra slamtank ledes tilbage ind over anlægget. Dvs. der ledes 
ikke vand til kloak. Slamtanken tømmes efter behov af slamsuger, forventet ca. én 
gang årligt. 

 

Regnvand fra taget på bygningen samt fra befæstet areal omkring bygningen 
nedsives lokalt via faskine og nedsivningsbrønde, dvs. LAR – lokal afledning af 
regnvand. 

 

Renset vand ledes som tidligere nævnt til vandløb nord for Bregnerødvej. 

Ansøgning om udledningstilladelse er fremsendt til Rudersdal Kommune. 

 

Udledningspunkt i vandløbet ses nedenfor: 

 OK hvad angår renseforanstaltninger og tiltag for at øge iltindhold. 
Rudersdal Kommune har modtaget ansøgning om 
udledningstilladelse og er i færd med at behandle denne. Der er 
ansøgt om tilladelse til faskine til nedsivning af tagvand. KATHR 

 

OK hvad angår vandløbet med hensyn til hydraulisk påvirkning og 
DMS. PEBJ 

 

Ansøger anvender en rense- og driftsprocedure på 
vandbehandlingsanlægget, som effektivt reducerer de klorerede 
opløsningsmidler i afværgevandet til koncentrationer væsentligt 
under miljøkvalitetskravene for disse – og i størstedelen af tiden til 
under detektionsgrænsen for hvert enkelt stof (<0,02 µg/l). 

PEBJ og KATHR 



 

 

 

Udledningspunkt i vandløb nord for Bregnerødvej. 

 

Der udledes ikke chlorerede opløsningsmidler, da der sker fuldstændig fjernelse på 
kulfiltrene. Der udledes DMS i koncentration på ca. 0,2 μg/l, som ikke vurderes at 
være at være problematisk (se pkt. 5). 

 

Efter vandet har passeret kulfiltrene vil iltindholdet være forholdsvis lavt. Derfor 
etableres der foranstaltninger for at hæve iltindholdet i vandet efter kulfiltreringen bl.a. 
ved at lade vandet plaske ned i rentvandstanken. Erfaringer fra andre anlæg viser, at 
iltindholdet øges til mere ned 60 % ved mekanisk beluftning i anlæg, ved plask i 
rentvandstank og ved plask i udløbsbrønd. 

 

I forhold til indvirkning på dyre og planteliv, så vurderes det, at udledningen vil 
resultere i et øget potentiale for de biologiske habitater i vandløbet grundet den 



 

 

konstante tilførte vandmængde og reduceret risiko for sommerudtørring. Dette 
vurderes at forbedre mulighederne for at opretholde et alsidigt dyre- og planteliv. 

 

 
 

Projektets 
karakteristika  

Ja  Nej  Tekst   Myndighedens kommentarer 

7. Forudsætter projektet 
etablering af selvstændig 
vandforsyning? 

   X    OK. KATHR 

8. Er projektet eller dele 
af projektet omfattet af 
standardvilkår? 

   X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10  OK. KATHR 

9. Vil projektet kunne 
overholde alle de 
angivne standardvilkår? 

    Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne 
overholdes. 

  

10. Er projektet eller dele 
af projektet omfattet af 
BREF-dokumenter? 

   X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.  OK. KATHR 

11. Vil projektet kunne 
overholde de angivne 
BREF-dokumenter? 

    Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der 
ikke vil kunne overholdes. 

  

12. Er projektet eller dele 
af projektet omfattet af 
BAT-konklusioner? 

   X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.  OK. KATHR 

Projektets 
karakteristika  

Ja  Nej  Tekst   Myndighedens kommentarer 

13. Vil projektet kunne 
overholde de angivne 
BAT-konklusioner? 

    Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke 
vil kunne overholdes. 

  

14. Er projektet omfattet 
af en eller flere af 
Miljøstyrelsens 
vejledninger eller 
bekendtgørelser om støj 
eller eventuelt lokalt 
fastsatte støjgrænser? 

 X   Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende 
vejledninger eller bekendtgørelser. 

Hvis »nej« gå til pkt. 17. 

 

Bygherre (Region Hovedstaden) stiller skrappe krav til, at deres 
anlæg skal støje mindst muligt, og det betyder, at f.eks. ventiler på 
anlægget vil være el-ventiler i stedet for pneumatiske ventiler. 

 

I udbudsmaterialet til entreprenøren er der desuden stillet følgende 
krav vedr. støj: 

 JT: Arbejdet forventes at blive udført indenfor normal arbejdstid og 
foregår desuden i erhvervsområde med forhøjede vejledende 
støjgrænser. 



 

 

 

Støjmålinger skal udføres og afrapporteres som angivet i 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6 fra 1984: Eksternstøj fra 
virksomheder” og ”Måling af ekstern støj fra virksomheder”, samt 
orientering nr. 9 fra 1997 ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i 
eksternt miljø”. Støjmålinger udføres af akkrediteret firma. 

 

Der stilles krav til at anlægget maksimalt må støje 35 dBA 2 m fra 
bygningen. Til det interne støjniveau må anlægget i drift ikke støje 
over 60 dBA. På baggrund af støjmålingerne udføres 
støjberegninger, hvor der benyttes referencetidsrum. 
Støjbelastningen Lr i dB bestemmes for hvert referencetidsrum dag 
(kl. 7-18) og aften (kl. 18-22) og nat (kl. 22-07). I dagsperioden 
bestemmes støjbelastningen som de værste 8 timer, i aftenperioden 
som den værste time og i natperioden som den værste ½ time. 
Driftstider for normal drift og maksimal (mest støjende) drift indgår i 
støjberegningerne. Driftstider udleveres af tilsynet. Overholder 
anlægget ikke disse krav, kan aflevering ikke finde sted, da det 
anses som en væsentlig mangel. 

15. Vil anlægsarbejdet 
kunne overholde de 
eventuelt lokalt fastsatte 
vejledende 
grænseværdier for støj 
og vibrationer? 

 X   Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for 
overskridelsen 

 OK: JT 

16. Vil det samlede 
projekt, når 
anlægsarbejdet er 
udført, kunne overholde 
de vejledende 
grænseværdier for støj 
og vibrationer? 

 X   Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for 
overskridelsen 

 OK: JT 

17. Er projektet omfattet 
Miljøstyrelsens 
vejledninger, regler og 
bekendtgørelser om 
luftforurening? 

   X Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende 
vejledninger, regler eller bekendtgørelser. 

Hvis »nej« gå til pkt. 20. 

 OK. KATHR 

18. Vil anlægsarbejdet 
kunne overholde de 
vejledende 
grænseværdier for 
luftforurening? 

    Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for 
overskridelsen. 

  

19. Vil det samlede 
projekt, når 

    Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for 
overskridelsen. 

  



 

 

anlægsarbejdet er 
udført, kunne overholde 
de vejledende 
grænseværdier for 
luftforurening? 

Såfremt der allerede 
foreligger oplysninger 
om de indvirkninger, 
projektet kan forventes 
at få på miljøet som 
følge af den forventede 
luftforurening, 
medsendes disse 
oplysninger. 

20. Vil projektet give 
anledning til støvgener 
eller øgede støvgener 

I anlægsperioden? 

I driftsfasen? 

   X Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.  OK: JT 

Projektets 
karakteristika  

Ja  Nej  Tekst   Myndighedens kommentarer 

21. Vil projektet give 
anledning til lugtgener 
eller øgede lugtgener 

I anlægsperioden? 

I driftsfasen? 

   X Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.  OK: JT 

22. Vil anlægget som 
følge af projektet have 
behov for belysning som 
i aften og nattetimer vil 
kunne oplyse 
naboarealer og 
omgivelserne 

I anlægsperioden? 

I driftsfasen? 

   X Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.  OK. KATHR 

23. Er anlægget omfattet 
af 
risikobekendtgørelsen, jf. 
bekendtgørelse om 
kontrol med risikoen for 
større uheld med farlige 
stoffer nr. 372 af 25. april 
2016? 

   X    OK: JT 



 

 

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst    

24. Kan projektet 
rummes inden for 
lokalplanens generelle 
formål? 

 X   Hvis »nej«, angiv hvorfor: 

 

Ejendommen Blokken 47A, hvor bygningen med vandbehandlings-
anlægget etableres er omfattet af lokalplan 84. Vilkår i forhold til 
opretholdelse af beplantningsbælte, terrænregulering mv. fremgår 
af byggetilladelsen. 

 OK: Jakkr 

25. Forudsætter 
projektet dispensation 
fra gældende bygge- og 
beskyttelseslinjer? 

   X Hvis »ja« angiv hvilke:  OK: jakkr 

26. Indebærer projektet 
behov for at begrænse 
anvendelsen af 
naboarealer? 

   X    OK: jakkr 

27. Vil projektet kunne 
udgøre en hindring for 
anvendelsen af udlagte 
råstofområder? 

   X    OK: jakkr 

28. Er projektet tænkt 
placeret indenfor 
kystnærhedszonen? 

   X    OK: jakkr 

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst   Myndighedens kommentarer 

29. Forudsætter 
projektet rydning af 
skov? 

(skov er et bevokset 
areal med træer, som 
danner eller indenfor et 
rimeligt tidsrum ville 
danne sluttet skov af 
højstammede træer, og 
arealet er større end ½ 
ha og mere end 20 m 
bredt.) 

   X      OK: ste                                                                                 

 

30. Vil projektet være i 
strid med eller til hinder 
for realiseringen af en 
rejst fredningssag? 

   X    OK: Jakkr 

31. Afstanden fra 
projektet i luftlinje til 

     Ca. 200 m til beskyttet naturtype vest for Blokken 47A (Julmose 
Sø). 

 OK: Ste 

OK. PEBJ 



 

 

nærmeste beskyttede 
naturtype i henhold til 
naturbeskyttelseslovens 
§ 3. 

Det udledte vand ender i et §3 vandløb nedstrøms for 
udledningspunktet. Afstand ca. 150 m. 

32. Er der forekomst af 
beskyttede arter og i 
givet fald hvilke? 

   X    OK: Ste 

33. Afstanden fra 
projektet i luftlinje til 
nærmeste fredede 
område. 

     Pilegårdskilen er fredet område. Rudersdal Kommune har i denne 
forbindelse stillet følgende vilkår i forhold til ledningsarbejder og 
etablering af prøvetagningsbrønd ved udledning til recipient: 

 

Det berørte areal nord for Bregnerødvej, matr.nr. 116l Birkerød By, 
Bistrup, er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 25. 
oktober 2016 om fredning af Stavnsholtkilen, Stavnsholt Overdrev 
og Hestkøbgård. Som tilsynsmyndighed på fredningen, jf. 
naturbeskyttelseslovens § 73, godkender Byplan hermed det 
ansøgte på betingelse af, 

• at det synlige rør etableres på en måde, så det ikke bliver synligt 
over vandløbets omgivende terræn, men alene mod vandløbet, 

• at dækslet til prøvetagningsbrønden lægges i, og ikke over, 
terræn, og 

• at offentlighedens færdsel på sti, og i overensstemmelse med 
naturbeskyttelseslovens bestemmelser om offentlighedens adgang 
til naturen, ikke hindres ved udledningsforbindelsens etablering. 

 

Tilsynsmyndighedsgodkendelsen er givet ud fra den vurdering, at 
det ansøgte vil syne meget lidt i forhold til arealets landskabelige og 
naturmæssige værdier, og dermed ikke vil stride mod fredningens 
formål. 

 OK: jakkr 

34. Afstanden fra 
projektet i luftlinje til 
nærmeste internationale 
naturbeskyttelsesområd
e (Natura 2000-områder, 
habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområde
r og Ramsarområder). 

     Ca. 650 m fra Blokken 47A til bøgedomineret skov med stor 
strukturel variation beliggende sydøst for Blokken 47A. 

 

Det nærmeste Natura 2000-område Kattehale Mose er beliggende 
ca. 1,7 km nordvest for Blokken 47A. 

 Nærmeste Natura 2000-område er Kattehale Mose ca. 1,7 km /ste 

35. Vil projektet medføre 
påvirkninger af 
overfladevand eller 
grundvand, f.eks. i form 
af udledninger til eller 
fysiske ændringer af 

 x   Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. 

 

I projektet oppumpes grundvand, som renses for forurening inden 
det udledes til recipient. 

 

 OK. Der kan maksimalt udledes 25 m3/t svarende til 7 l/s. Dette 
forventes ikke at ville give hydrauliske problemer for Kajerød Å. 
DMS-koncentrationen vurderes ikke at være problematisk. PEBJ 

 



 

 

vandområder eller 
grundvandsforekomster? 

Vedr. udledningen til recipient (vandløb nord for Bregnerødvej): 

Mængde: ca. 14-17 m3/time ved opstart af anlæg. Eventuelt hæves 
det senere til 25 m3/time. Det vil have en god effekt på vandløbet, 
da risikoen for sommer udtørring reduceres. 

 

Varighed: +30 år 

 

Stoffer der udledes: 

DMS ca. 0,2 μg/l 

(vurderes ikke problematisk, se pkt. 5) 

PERA: Med afværgeindvindingen udtages vandmængden fra 
grundvandsdannelsen. Denne reduktion vurderes kvantitativt 
ubetydelig og kvalitativt særdeles positivt betydende. 

 

Udledning af klorerede opløsningsmidler i koncentrationer 
væsentligt under miljøkvalitetskravene for disse – og i 
størstedelen af tiden til under detektionsgrænsen for hvert enkelt 
stof (<0,02 µg/l) vurderes ikke at være problematisk. 

PEBJ og KATHR 

36. Er projektet placeret i 
et område med særlige 
drikkevandinteresser? 

 x    Projektet er placeret i området med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD) samt inden for indvindingsopland til almen vandforsyning. 

 

Projektet har til formål at foretage en hydraulisk fiksering af 
forureningsfaner i industrikvarteret, så grundvandsforurening i 
indvindingsoplandet til Birkerød Vandforsyning afskæres og dermed 
ikke spreder sig yderligere og påvirker den aktuelle vandindvinding 
på vandværket. 

 OK. PERA 

37. Er projektet placeret i 
et område med 
registreret 
jordforurening? 

   X  Projektet ligger indenfor Områdeklassificeret område.  JT: Mange af afværgeboringerne udføres på kortlagte grunde 

38. Er projektet placeret i 
et område, der i 
kommuneplanen er 
udpeget som område 
med risiko for 
oversvømmelse. 

   X    JAKKR: flere afværgeboringer og ny bygning er placeret indenfor 
eller nær område udpeget som risikoområde for oversvømmelse 
efter forslag til Kommuneplan 2021. Projektet bør være tilpasset 
risiko for oversvømmelse og/eller der skal etableres tilstrækkelige 
afværgeforanstaltninger, jf. kommuneplanens retningslinjer. 

Se forslag til Kommuneplan 2021 her: 

https://kommuneplan2021.rudersdal.dk/temaer/tema/klimatilpasni
ng 

39. Er projektet placeret i 
et område, der, jf. 
oversvømmelsesloven, 
er udpeget som 
risikoområde for 
oversvømmelse? 

   X    OK: jakkr 

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst   Myndighedens kommentarer 

40. Er der andre 
lignende anlæg eller 
aktiviteter i området, der 

   X  Der er planer om etablering af et ATES-anlæg i området. Vi har 
ikke i vores svar forholdt os til dette. 

 PERA: I/S Norfors planlægger etablering prøveboring og -
pumpning af fra dybe magasiner 280-860 m SV fra 
afværgeboringerne, 2x7 dage med 60 m3/t, i alt max 21.000 m3. 



 

 

sammen med det 
ansøgte må forventes at 
kunne medføre en øget 
samlet påvirkning af 
miljøet (Kumulative 
forhold)? 

Den planlagte afværgeindvinding i det terrænnære magasin 
fordelt på de planlagte afværgeboringer vurderes ikke i kumulation 
med prøvepumpningen at kunne medføre en øget påvirkning af 
det dybe magasin. Tilsvarende vurderes ingen påvirkning af det 
forurenede magasin fra prøvepumpningen. 

Dette dels grundet tidsmæssig forskydning mellem de to projekter, 
dels det relativt lave indvindingsvolumen i afværgeboringerne 
samt den rumlige udstrækning af magasinpåvirkningen.  

. 

41. Vil den forventede 
miljøpåvirkning kunne 
berøre nabolande? 

   X    OK. KATHR 

42. En beskrivelse af de 
tilpasninger, ansøger har 
foretaget af projektet 
inden ansøgningen blev 
indsendt og de påtænkte 
foranstaltninger med 
henblik på at undgå, 
forebygge, begrænse 
eller kompensere for 
væsentlige skadelige 
virkninger for miljøet? 

     Afværgeanlægget oppumper forurenet grundvand for at sikre 
grundvandsressourcen og almen vandindvinding af grundvand i 
området. 

 OK. KATHR 

 

 

  



 

 

 

Myndighedsscreening 

 Ikke 

relevant 
Ja Nej Bør 

under- 

søges 

 

Kan anlæggets kapacitet og længde 
for strækningsanlæg give anledning 
til væsentlige miljøpåvirkninger 

  x  KATHR  

Kræver bortskaffelse af affald og 
spildevand ændringer af bestående 
ordninger i:anlægsfasen driftsfasen 

  x  KATHR  

Vil anlægget være i strid med eller til 
hinder for etableringen af reservater 
eller naturparker 

  x   Ste den 05.05.21 

Indebærer anlægget en mulig 
påvirkning af sårbare vådområder 

  x  KATHR  

Kan anlægget påvirke registrerede, 
beskyttede naturområder 

1.    Nationalt: 

2.    Internationalt (Natura 2000): 

  x   Ste den 05.05.21 

 

Forventes området at rumme 
beskyttede arter efter 
habitatdirektivets bilag IV 

  x   Ste den 05.05.21 

Forventes området at rumme danske 
rødlistearter 

  x   Ste den 05.05.21 

Kan anlægget påvirke områder, hvor 
fastsatte miljøkvalitetsnormer 

allerede er overskredet 

Overfladevand: Grundvand: 
Naturområder: 

Boligområder (støj/lys og Luft): 

 x   Overfladevand: Nej.  
Grundvand: Med afværgeindvindingen udtages vandmængden fra grundvandsdannelsen. Denne 
reduktion vurderes kvantitativt ubetydelig og kvalitativt særdeles positivt betydende. Påvirkningen er 
spredt ud på arealet omkring boringerne og vurderes i et vandforsyningsperspektiv at være 
ubetydelig ifht. kvantitet, Ifht. kvalitet vurderes projektet at modsvare et 0-scenarie, idet sigtet er at 
opretholde/genskabe en upåvirket tilstand af indvindingsmagasinet. 
Naturområder: Nej.  
Boligområder (støj/lys og Luft): Nej.  

Er området, hvor anlægget tænkes      

  



 

 

 

Myndighedsscreening 

 Ikke 

relevant 
Ja Nej Bør 

under- 

søges 

 

placeret, sårbar overfor den 

forventede miljøpåvirkning 
  x  KATHR  

Tænkes anlægget etableret i et tæt 

befolket område: 
  x  KATHR  

Kan anlægget påvirke historiske, 

kulturelle, arkæologiske, æstetiske 

eller geologiske landskabstræk. 

  x  KATHR  

Miljøpåvirkningernes omfang 

(geografisk område og omfanget af 

personer, der berøres) 

x   KATHR  

Miljøpåvirkningens 

grænseoverskridende karakter 
x   KATHR  

Miljøpåvirkningsgrad og - 

kompleksitet 
  x  Idet der er tale om en afværgeindsats, hvor man ønsker at undgå yderligere spredning af de 

forurenede grundvandsfaner i området, vurderes projektet at modsvare et 0-scenarie, idet sigtet er at 
opretholde/genskabe en upåvirket tilstand af indvindingsmagasinet. Bortledningen af grundvand 
vurderes ikke at påvirke grundvandsmagasinet væsentligt. 
Udledningen af det rensede afværgevand til Kajerød Å forventes ikke at give anledning til 
hydrauliske eller vandkvalitetsmæssige problemer i recipienten. Udledningen sikrer en basis 
vandføring i Kajerød Å, som reducerer risikoen for tømmerudtørring. 

Miljøpåvirkningens sandsynlighed  Den skitserede påvirkning vil ske i forbindelse med projektets gennemførelse. 

Miljøpåvirkningens: 

Varighed 
Hyppighed 
Reversibilitet 

 Projektet forventes at have en varighed på + 30 år, da de forurenede grundvandsfaner i området skal 
fikseres hydraulisk. Oppumpningen af grundvand er konstant, men forventes ikke at have en 
væsentlig miljøpåvirkning. Ved ophør af projektet, vurderes påvirkningen at være reversibel. 

 

  



 

 

 

Myndighedens konklusion 

 Ja Nej  
Giver resultatet af screeningen 

anledning til at antage, at det 

anmeldte projekt vil kunne påvirke 

miljøet væsentligt, således at det er 

VVM-pligtigt: 

 X Den forventede miljøpåvirkning i forbindelse med den ansøgte forundersøgelse vurderes ubetydelig. Projektet kan derfor 
gennemføres uden miljøvurdering. 

 

Dato:  17. juni 2021       Sagsbehandler:    Kathrine Petersen                                                          

 

 Område Team Medarbejder 

Planlæggende myndighed    

Ansvarlig medarbejder   Kathrine Petersen 

Fagtilsyn og kontrol 
Miljøvurderingsgruppen 

Byplan Plan Jakob Kringsholm 

Byplan Jura  Babette Io Bentley 

ToM NPM (Virksomheder, jord 
og affald) 

Lis Ravn 

ToM NPM (Vand) Emil Skøtt Dalsgaard 

ToM NPM (Park og Natur) Elsebeth Clemmensen 

ToM Vej Maj-Britt Tinglev 

ToM Vej Christian Weile Lehm 

Berørt myndighed, ekstern Allerød 
Kommune 

Grund- og drikkevand  

Berørt myndighed, ekstern Furesø 
Kommune 

Grund- og drikkevand  

-    

 


