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Adresse: Karlebovej 23, 2980 Kokkedal
Matrikel: 26 b, Karlebo By, Karlebo
GeoMiljø ApS har på vegne af Fredensborg Kommune søgt om midlertidig
tilladelse til tilslutning af oppumpet overfladevand fra det øverste meter jordlag
til Fredensborg Forsynings fællesledning. Grunden er forurenet og afledningen
sker midlertidigt i forbindelse med oprensning af grunden.

1. Afgørelse
På baggrund af ansøgningen og supplerende oplysninger i sagen meddeler Fredensborg Kommune hermed tilladelse til midlertidig tilslutning til Fredensborg
Forsyning A/S fællesledning.

2. Lovgrundlag
Tilladelsen meddeles i henhold til § 28 stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven1 og § 13 i
spildevandsbekendtgørelsen2.
Ved vilkår om vandprøver, analyser og grænseværdier anvendes desuden:
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger3, Bekendtgørelse om krav til
udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande,
kystvande og havområder4 og Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for
vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand5.

3. Vilkår
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:
Generelt
1.

Der må afledes vand med et maksimalt flow på 1 l/s i hele perioden.

1

Lovbek. nr. 681 af 2. juli 2019 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
Bek. nr. 951 af 13. sept. 2019 om spildevandstilladelser m.v. efter
miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen).
3 Bek. 1071 af 28. okt. 2019.
4 Bek. 1433 af 21/11 2017.
5 Bek. 1625 af 19. december 2017.
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2.

Tilladelsen er gældende fra annonceringstidspunktet og tre måneder
frem eller ved afledningens ophør.

3.

I tilfælde af ændringer i forhold til det ansøgte, skal Fredensborg Kommune, Team Vand og Natur (e-mail: vandognatur@fredensborg.dk)
kontaktes, og der vil blive taget stilling til, om ændringerne medfører
krav om en ny tilladelse.

4.

Spildevandet skal afledes til brønd nr. SXK1820 til Fredensborg
Forsynings kloak.

5.

Fredensborg Kommune, Team Vand og Natur skal orienteres ved
projektets start og afslutning (e-mail: vandognatur@fredensborg.dk).

6.

Tilslutningen må ikke medføre gener for kloaksystemet (udfældning,
opstuvning mv.).

Etablering og drift
7.

At overfladevandet skal afledes igennem sandfang inden udløb til
kloakken.

8.

Sandfang skal dimensioneres i henhold til Rørcenteranvisning 006 fra
2004 og DS/EN 858-1-2/

9.

Den afledte vandmængde skal dokumenteres med flowmåler. Der skal
føres en log på den afledte vandmængde, som skal fremvises på
forlangende i perioden til forsyningens og kommunens medarbejdere.

10. Kloakarbejdet skal udføres efter DIF’s norm for afløbsinstallationer
DS432.
Analyser og egenkontrol
11. Før afledning til kloakken, skal det via analyseresultater være dokumenteret, at vandets indhold af forureningskomponenter ikke overstiger
de grænseværdier, der er fastsat i Bekendtgørelse om fastlæggelse af
miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand
(bekendtgørelse 1625 af 19. december 2017).
12. Prøvetagning og analysering skal foretages af et af Dansk Akkrediterings
Ordnings akkrediterede analyselaboratorier og opfylde kravende i
bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger (bek. 974 af 27. juni
2018).
13. Analyseresultaterne skal sendes til Fredensborg Kommune, før vandet
afledes til kloakken (spildevand@fredensborg.dk).
14. Fredensborg Kommune kan stille krav om yderligere analyser mv. til
dokumentation for overholdelse af vilkårene i denne tilladelse.
15. Sandfang skal tilses regelmæssigt og vedligeholdes samt tømmes efter
behov, dog senest når sandfanget er halvt fyldt.

16. Det er anlægsejers ansvar, at spildevandstekniske anlæg vedligeholdes
og til enhver tid fungerer, herunder sandfang, kloakledninger, pumper
ventiler mv.
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Driftsforstyrrelser og uheld
17. Ved driftsfejl, der har indflydelse på forsyningsselskabets drift, skal Fredensborg Forsyning kontaktes (tlf.: 35 29 44 00, e-mail:
spildevand@fredensborgforsyning.dk).

18. Ved spild, som afledes til kloak, skal Fredensborg Forsyning A/S
kontaktes øjeblikkeligt (døgnvagt, tlf: 35 29 44 00).
19. Ved miljøuheld skal I ringe 112, og Fredensborg Kommune skal
kontaktes senest førstkommende hverdag.

4. Baggrund og ansøgning
Der er den 26. november 2019 søgt om midlertidig tilladelse til tilslutning af
oppumpet overfladevand til Fredensborg Forsynings fællesledning.
I forbindelse med oprensning af forurening i de øvre 1,0 meter af jordlagene på
Karlebovej 23, skal der afgraves omkring 1.000 m3 forurenet jord. Fra filtersatte
boringer på ejendommen, er det konstateret, at der har ophobet sig regnvand i
den senere tid i jordlagene op til én meter under terræn. Ved tidligere
undersøgelser var disse jordlag tørre.
Det påregnes derfor nødvendigt midlertidigt at lænsepumpe og bortlede dette
vand i forbindelse med oprensning af forureningen. Jorden på ejendommen er
forurenet med tungere olie og tjærekomponenter, hvorfor vandet er kontrolleret
for indhold af disse stoffer
Arbejdet påtænkes udført i slutningen af 2019, og udledningen forventes at ville
vare mindre end 1 måned. I jorden, der skal afgraves, vurderes der at være
ophobet 100-200 m3 nedbør, og i løbet af anlægsfasen kan evt. supplerende
nedbør øge mængden, der skal bortledes. Den samlede mængde, der skal
bortledes, vurderes på denne baggrund at være mindre end 300 m3.
Afgravningen foretages sektionsvis som selektiv afgravning af jordlagene, og det
vurderes at det højeste flow ikke vil overstige 1-3 m3/time.
Vandet påtænkes udledt via sedimentationstank, hvor det løbende kan
kontrolleres visuelt, at vandet er klart og uden suspenderet materiale.
Udledningen fra tanken forsynes med vandur, der løbende kontrolleres og
aflæses for kontrol af flow og mængde. Samtidigt kontrolleres det også, at
flowet ikke overstiger kapaciteten af spildevandsledningen med overstrømning
til følge. I perioder med betydelig nedbør intensiveres kontrollen, også når der
ikke arbejdes på ejendommen.

5. Miljøteknisk vurdering
Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28 er omfattet af § 7, jf. § 8, stk. 7
i habitatbekendtgørelsen.
Det betyder, at der før der træffes afgørelse i sagen, skal foretages en vurdering
af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter kan
påvirke arter på habitatdirektivets bilag IV eller et Natura 2000-område
væsentligt.
Vandet ønskes afledt via fælleskloak til Karlebo rensningsanlæg. Det rensede
spildevand udledes fra rensningsanlægget til Bassebækken.
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Der fastsættes grænseværdier i henhold til gældende lovkrav for tilslutninger til
spildevandsledninger, som skal sikre, at rensningsanlæggets udledningstilladelse
overholdes. Fremsendte analyseresultater forud for afledningens opstart viser,
at disse grænseværdier er overholdt. Det vurderes derfor, at der ikke er risiko
for en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for habitatområderne.
Med udgangspunkt i ovenstående, vurderer Fredensborg Kommune, at
tilslutningen ikke vil påvirke ledningssystemet eller miljøet i øvrigt.

6. Høring
Udkast til tilladelsen har været i høring hos ansøger og Fredensborg Forsyning.
GeoMiljø har indsendt rettelse til, at der pumpes vand fra den øverste meter
jordlag og ikke de øverste 30 cm. Rettelsen er indført i tilladelsen.
Fredensborg Forsyning gør opmærksom på, at der skal betales
vandafledningsafgift. Dette er ikke tilføjet i tilladelsen, men det er
videreformidlet til ansøger.

7. Klagevejledning og søgsmål
Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. miljøbeskyttelseslovens § 91, stk. 1.
Klageberettigede er:

Ansøger.

Enhver, der har individuel interesse i sagens udfald.

Sundhedsstyrelsen.

Danmarks fiskeriforening.

Ferskvandsfiskeriforeningen.

Forbrugerrådet.

Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og
miljø som hovedformål i det omfang, de har ønsket underretning om
denne type afgørelser.

Lokale foreninger og organisationer, der har til formål at varetage
rekreative interesser og som har ønsket underretning om denne type
afgørelser.
På www.naevneneshus.dk findes en uddybning af klageberettigede i forhold til
afgørelsen.
Klagefristen er 4 uger fra 10. december 2019, hvor tilladelsen bliver annonceret.
En eventuel klage skal sendes via klageportalen www.kpo.naevneneshus.dk
inden klagefristens udløb. NemID skal anvendes til login. Der findes også et link
til klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk.
Miljø- og fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
indsendes udenom klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til dette.
Enhvre der ønsker fritagelse for at anvende klageportalen skal anmode Miljø- og
fødevareklagenævnet om dette. Eksempler på begrundelser for at blive fritaget
for at bruge klageportalen kan være:

Særligt handicap.

Kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse.

Demens.
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Manglende digitale kompetencer
Hvis man er socialt udsat.
Psykiske lidelser
Sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller
nævnet ikke er en egnet løsning.

På klageportalen findes en uddybende vejledning til processen og
sagsbehandlingen af klagen. For private koster det et gebyr på 900 kr. og for
virksomheder og organisationer koster det et gebyr på 1800 kr. at klage via
klageportalen.
Søgsmål
Det er muligt at anlægge et civilt søgsmål. Søgsmålet skal være anlagt senest 6
måneder efter at afgørelsen er endeligt vedtaget.

Venlige hilsner
Monica Nielsen
Vand og Natur
Kopi af afgørelsen er sendt til:
GeoMiljø
Fredensborg Forsyning A/S

Side 5 af 5

