
 

 

Åbningstid 

Mandag-tirsdag kl. 10-15 

Onsdag: Lukket 

Torsdag kl. 10-17 

Fredag kl. 10-13 

 

10. november 2021 

 

Sagsnr.: 2021-5283 

Sagsbehandler: 

Thilde Brorson Thomasen 

THIL@rudersdal.dk 

Tlf.: 46 11 24 08 

KS: Nordiq A/S 

 

Teknik og Miljø 

Klima, Natur og Miljø 

Øverødvej 2 

2840 Holte 

Tlf. 46 11 00 00 

TOM@rudersdal.dk 

 

 

Novafos Vand Rudersdal A/S 

Blokken 9,1 

3460 Birkerød 

Sendt pr. e-mail til grundejer. 

 

 

 

Midlertidig tilladelse til tilslutning af renset grundvand til 
offentlig kloak, for ejendommen:  
 

Nærum Vandværk 

Egehegnet 170 

2850 Nærum 

Matr.nr.: 6cd, Nærum By, Nærum 
 

Midlertidig tilslutningstilladelse for renset grundvand 
Rudersdal Kommune giver hermed tilladelse til, at ovennævnte ejendom afleder 
renset grundvand indeholdende kim til offentlig kloak.  

Tilladelsen gives i forlængelse af, at Rudersdal Kommune d. 29. oktober 2021 
har modtaget ansøgning om midlertidig tilslutningstilladelse fra forsyningssel-
skabet Novafos A/S, som er grundejer. Supplerende oplysninger er modtaget d. 
4. november 2021. 

Baggrund og lovgrundlag 
Novafos har foretaget renovering af Nærum Vandværk og skal have skyllet 
rentvandstanken, inden den sættes i drift igen. Ejendommen ligger i fælleskloa-
keret1 opland. Der afledes til fælleskloakbrønd med brøndnummer F12064, be-
liggende øst for Egehegnet nr. 98, på modsatte side af Nærum Vandværk (se 
Figur 1). 

Tilladelsen er tidsbegrænset til d. 31.december 2021 og gives i henhold til miljø-
beskyttelsesloven2 § 28, stk. 3, spildevandsbekendtgørelsen3 § 13, stk. 1, samt 
Rudersdal Kommunes Spildevandsplan4. 

Der er tale om renset grundvand indeholdende kim, hvorfor det sidestilles med 
spildevand/filterskyllevand og tilsluttes kloak grundet kapacitetsproblemer i 
nærtliggende recipient (Kikhanerenden).  

 

                                                

1 Fælleskloak betyder, at forsyningen bortskaffer husspildevand og tag- og overfladevand i samme 
rør. 

2 LBK nr. 1218 af 25/11/2019 

3 BEK nr. 1393 af 21/06/2021 

4 ”Spildevandsplan 2017”, Rudersdal Kommune, https://spildevandsplan2017.rudersdal.dk/ 
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Figur 1: Oversigt over Nærum Vandværk og kloakbrønd nr. F12064. 

 
Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår. 

Vilkår 
1. Tilladelsen gælder fra d.d. for tilslutning renset grundvand til forsyningssel-

skabets, Novfaos A/S, fællesledning. 

2. Tilladelsen er tidsbegrænset og gælder til og med d. 31. december 2021. 
Ved afledningens ophør skal Rudersdal Kommune underrettes pr. mail på 
tom@rudersdal.dk. 

3. Der må afledes et maksimalt flow på 20 m3/h svarende til ca. 5,6 l/s.  

4. Der må afledes renset grundvand/drikkevand med kim til Novafos’ fælles-
kloak til brønd med brøndnummer F12064.  

5. Afledningen til kloak må ikke medføre, at der sker yderligere overløb fra fæl-
leskloakken end ved normal drift af afledning i øvrigt.  

6. Tilslutning til forsyningens ledning skal udføres af autoriseret kloakmester 
og efter DIF´s ”Norm for afløbsinstallationer: DS 432”. 

7. Nærum Vandværk afklarer det praktiske vedr. tilslutningen, herunder nøjag-
tig placering af stik, med forsyningsselskabet (Novafos A/S). 

8. Det er ejers ansvar, at tekniske anlæg vedligeholdes og til enhver tid funge-
rer. 

9. Den afledte vandmængde skal måles. Registreringerne rapporteres til Ru-
dersdal Kommune, tom@rudersdal.dk, og Novafos A/S, novafos@no-
vafos.dk, når arbejdet er afsluttet. Novafos Afløb skal have oplyst den sam-
lede afledte vandmængde med henblik på at opkræve vandafledningsbi-
drag. 

10. Ved funktionsfejl, uheld med spild, overfladegener eller lignende hændelser, 
som medfører væsentlige udslip, der kan forurene omgivelserne – herunder 
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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. 

12. Hvis der i perioden ses ændringer i grundvandets sammensætning, lugt el-
ler farve, som kan betyde risiko for forurening, skal Rudersdal Kommune 
kontaktes. 

13. Ved kraftig regn skal Nærum 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 ikke 
genoptages, før det er aftalt med Novafos Drift Afløb.  

Miljøbeskyttelseslovens § 30 giver Rudersdal Kommune mulighed for at på-
byde, at der foretages nødvendige forbedringer eller fornyelse af et spilde-
vandsanlæg, hvis det skønnes, at anlægget ikke fungerer miljømæssigt forsvar-
ligt. 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. 

Ansøgning 
Rudersdal Kommune har d. 29. oktober 2021 modtaget ansøgning om midlerti-
dig tilslutningstilladelse fra Novafos, som er ejer af Nærum Vandværk på Ege-
hegnet 170, 2850 Nærum. Ansøgningen er suppleret med yderligere oplysnin-
ger d. 4. november 2021. Novafos har foretaget renovering af Nærum Vand-
værk og skal have skyllet rentvandstanken, inden den sættes i drift igen. No-
vafos ønsker derfor at aflede noget af vandet fra rentvandstanken til fælles-
kloak. 

Tanken skal skylles med 20 m3/t, som ønskes afledt til fælleskloak. Novafos for-
venter at aflede over en periode på minimum 14 dage med start i uge 45.  

Ansøger og Rudersdal Kommune har været på besigtigelse for at se på mulig-
hederne for at aflede alt vandet til Kikhanerenden. Dog er der ikke mulighed for 
at lede mere vand til Kikhanerenden grundet den begrænsede hydrauliske ka-
pacitet i recipienten, og vandet er nødt til at blive aflede til fælleskloak i Egeheg-
net.  

Novafos’ hydraulikere har redegjort for, at der er plads i kloaknettet.  Dette be-
grundes med, at udledningen af de 20 m3/t skal ske over en ret begrænset peri-
ode på ca.14 dage. Det antages, at der vil nok allerhøjst vil kunne forekomme 
en T=2-5 års regn i den periode. Der er blevet beregnet for en CDS-regn med 
gentagelsesperiode 5 år (uden diverse sikkerhedsfaktorer). Beregningen har 
vist, at der er rigeligt plads i kloaksystemet, selv med de 20 m3/t=5,6 l/s ekstra 
fra tømning af skylletankene. I tilfælde af f.eks. en 100-årshændelse i løbet af 
de 14 dage, kan der potentielt ske opstuvning på terræn, men dette anses ikke 
for at være skyllevandets skyld. 

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 fælleskloakken i områ-
det vurderet at afledningen af skyllevandet ikke giver anledning til kapacitets-
problemer. Rudersdal Kommune vurderer, på den baggrund, samt afledningens 
korte varighed på ca. 14 dage (potentielt lidt længere), at afledningen kan ske 
på en sådan måde, at kapaciteten i fælleskloakken respekteres. Der er desuden 
stillet vilkår om, at afledningen stoppes i forbindelse med større regnhændelser 
for at undgå overløb og opstuvning af opspædet spildevand på terræn.   
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Renseforanstaltninger 

Novafos har redegjort for, at der er tale om vand fra deres rentvandstank, som 
gennemskylles. Der kan være kim (naturligt forekommende jord- og vandbakte-
rier m.v.) i skyllevandet i et højere niveau end drikkevandskravet og derfor side-
stilles vandet med spildevand i nærværende afgørelse. For at driften af vand-
værket igen kan igangsættes skal tanken skylles, således at vandværket over-
holder kvalitetskrav for bakteriologi. Rudersdal Kommune vurderer, at der ikke 
er behov for yderligere rensning inden afledning til kloak, da de bakterier der 
kan være i vandet ikke bør udgøre et problem for renseanlægget og driften 
heraf. Derudover er der stillet vilkår til, at Rudersdal Kommunen kontaktes hvis 
der i perioden ses ændringer i grundvandets sammensætning, lugt eller farve, 
som kan betyde risiko for forurening. 

Naturbeskyttelse 

Jf. bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale naturbe-
skyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter5 skal godkendelsesmyndighe-
den vurdere, om projektet kan påvirke Natura 2000 område væsentligt. 

Nærmeste Natura 2000 område er N144 ”Nedre Mølleådal og Jægersborg Dy-
rehave, som ligger ca. 900 m syd og ca. 1,2 km øst for Nærum Vandværk på 
Egehegnet 170, 2850 Nærum. 

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 skyllevandet til 
fælleskloak er nødvendig, da det af kapacitetsbegrænsninger i nærtliggende re-
cipient, Kikhanerenden, 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-
toen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til 
den følgende hverdag.  

Fristen for at klage over denne afgørelse er den 8. december 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 vedtæg-
ter 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 ved-
hæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, der er indgået i sagens be-
dømmelse. 

                                                

5 BEK nr. 1595 af 06/12/2018 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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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 Fødevareklage-
nævnet 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, afvi-
ses 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. Jf. § 96 i Miljøbeskyttelsesloven har en klage over 
en tilladelse ikke opsættende virkning, med mindre Miljø og Fødevareklage-
nævnet bestemmer andet. Evt. udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens ud-
løb, 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 søgs-
målsfristen fra bekendtgørelsesdatoen, jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101. 

 

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 

     

Venlig hilsen 

   

Thilde Brorson Thomasen   Lis Ravn 

Civilingeniør     Klima, Natur og Miljøchef 

 

Læs hvordan Teknik og Miljø behandler dine personoplysninger. 

https://www.rudersdal.dk/saadan-behandler-vi-dine-persondata-i-teknik-og-miljoe?search=oplysningspligt

