Hvalsø Holding A/S
A.P Møllers All
2791 Dragør

Afgørelse - Tilladelse til regnbetinget udleding fra privat fællesvej, Stråmosekær

Den 17-12-2018
Sagsbehandler:

Egedal Kommune giver hermed på nærmere bestemte vilkår tilladelse til regnbetinget udledning af vejvand fra Stråmosekær til §3 sø beliggende mtr. 22bd
Stenløse by, Stenløse.
Tilladelsen meddelelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1. Vilkårene i
udledningstilladelsen er fastlagt under hensyn til at udledningen ikke må hindre
opfyldelse af målene i kommuneplanen 2013-2025, hvor det hedder at alle søer
skal opnå god økologisk tilstand, uanset om de er omfattede af vandplanen.
Denne tilladelse offentliggøres den 19. december 2018.
Der er klagefrist på 4 uger fra dato for offentliggørelsen.

Jeppe Dahl-Nielsen
Direkte tlf.: 7259 7318
E-mail:
Jeppe.Dahl-Nielsen@egekom.dk

Baggrund
Hvalsø Holding A/S har d. 14. November 2018 ansøgt om tilladelse til etablering
af nødoverløb fra faskiner, der håndterer vejvand den private fællesvej, Stråmosekær.
I forbindelse med udstykning og etablering af den private fællesvej, Stråmosekær, er der etableret afløb og faskiner til håndtering af vejvand. Faskinerne er
dimensioneret jf. gældende spildevandsplan, og håndterer således regnvand i
op til 10 års hændelse (jf. rørcenteranvisning 016). Nærværende tilladelse omhandler etablering af overløb fra faskinerne, med det formål at sikre boligerne
mod regn hændelser større end det dimensionerede (større end 10 års hændelse). Tilladelsen omfatter ud over tilladelse til udledning, en vurdering af projektets mulige påvirkning af den §3 beskyttede sø der udledes til.

Specifikke vilkår for udledningen

Tilladelsen gives på følgende vilkår:
Egedal Rådhus









At udledningen sker via nyt udløb til privat sø, beliggende på mtr. 22bd
Stenløse by, Stenløse.
At udløbet udelukkende får funktion som overløb fra faskiner.
At der udelukkende afledes regn- og overfladevand fra befæstede arealer fra Stråmosekær.
Udledningspunktet etableres uden synlige rør i søens brink.
De tidligere etablerede udløb og overløb til regnvandsbassinnet sløjfes
og rør fjernes.
At faskiner og anlæg driftes således, at udledning kun sker ved regnhændelser større end svarende til en 10-års hændelse.
Udledningen må ikke medføre erosion, slam- og sandaflejringer eller
flydestoffer og olie i synligt omfang.

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Telefon: 7259 6000
Mail: kommune@egekom.dk
Web: www.egedalkommune.dk

Åbningstid
Mandag - onsdag

10.00-14.00

Torsdag

10.00-17.30

Fredag

10.00-12.00






Udledningspunkterne skal verificeres med XY koordinater, og meddeles
Miljømyndigheden Egedal Kommune efter anlæggets færdigmelding.
Etablerede rørledninger
Hele anlægget skal til enhver tid være tilgængelig for tilsynsmyndigheden, Egedal Kommune.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladelsen
er givet.

Øvrige forhold
Hvis der findes arkæologisk materiale i forbindelse med evt. anlægsarbejde,
skal arbejdet standses i følge museumslovens § 27, stk. 22. Evt. fund skal
straks anmeldes til Kroppedal Museum.
Hvis dræn, grøfter eller afløbsledninger fra andre ejendomme i øvrigt ændres,
skal der søges tilladelse hos Egedal Kommune jf. vandløbslovens §§ 6 og 173.
Konstateres der forurening i jorden i forbindelse med anlægsarbejdet, skal Egedal Kommune (Center for teknik og miljø) straks underrettes herom i henhold til
§ 70 i lov om jordforurening.
Tilladelsen er givet under forudsætning af, at vandområdets målsætning i den
gældende vandplan kan opnås/overholdes. Viser dette sig efterfølgende ikke at
være tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret/tilbagekaldt af
Egedal Kommune
Kommunes vurdering
Egedal Kommune har i vurderingen lagt vægt på det forhold, at der er tale om
et nødoverløb fra faskiner dimensioneret efter kommunens anvisninger og tilladt jf. meddelt nedsivningstilladelse pr. d. 18. juni 2018. Udledning vil således
kun være relevant i situationer hvor de generelle vandmængder i området er
kritiske. Det er kommunens vurdering, at den ansøgte løsning udfra en helhedsbetragtning vil være det mindst skadelige alternativ, da overfladevand ved
ekstreme regnhændelser alternativt vil strømme mod regnvandsbassin mod
vest. Bassinnet er i forvejen hydraulisk belastet. Etablering af overløb vil således bidrage til at mindske risikoen for skade på ejendomme i Stråmoseparken.
Vandkvalitet og mængder
Modellering af overfladeafstrømningen i området viser, at vandet ved store regn
hændelser vil ledes til søen. Egedal Kommune vurderer på denne baggrund, at
overløb fra stråmosekær ikke vil medføre hydrauliske problemer for Stråmosen
og de omkringliggende arealer, idet afstrømningen alternativt vil ske via terræn
til de samme arealer (se figur 1). Opland og afstrømningshastighed vurderes
således at være uforandret.
Det vand der ønskes udledt er vand fra veje og andre befæstede arealer. Vandet renses og forsinkes i faskiner før det udledes. Det udledte vand vil derfor
have et reduceret indhold af olier, metaller, suspenderet stof, N, P og BOD.
Vandløbsmyndigheden har vurderet, at såfremt vilkårene i denne tilladelse
overholdes, er tilbageholdelse og opblandingen så stor, at udledningen ikke vil
have konsekvenser for hhv. Stenløse å, subsidiært Roskilde Fjord.
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Figur 1. Modellering af overfladeafstrømning i området viser, at vandet
føres via regnvandsbassinet til søen/mosen.
Ved større regnhændelser, skybrud eller tøbrud må det forventes, at ikke alt
overfladevand når at sive ned til faskiner, og/eller udledes til §3 søen. I sådanne situationer vil overfladevandet følge det naturlige terræn, som det også har
gjort tidligere.
Recipienter
Overløbet føres til §3 Sø beliggende mtr. 22bd Stenløse by, Stenløse. Søen
fremstår eutrofieret og med stejle brinker (1:2). Mod syd er brinken blotlagt i
forbindelse med anlægsarbejdet. Vandhullet er i åben hydraulisk forbindelse
med mosen beliggende mtr. 12d Ølstykke By, Ølstykke. Mosen er tilgroet i rørskov, og de åbne vandflader fremstår lukkede og ufremkommelige. Der er ingen
kendte forekomster af beskyttede dyr eller planter i hverken sø eller mose.
Mosen og søen har adskillige tilløb og modtager overfladevand fra et større
opland i Ølstykke. Søen afvander via rørledning til Stenløse Å mod vest. Stenløse Å udmunder i Værebro Å, der ligger i oplandet til Roskilde fjord.
Naturmyndigheden vurderer, at projektet ikke vil medføre tilstandsændring af
§3 søen. Søens brink mod syd er blevet terrænrugeleret i forbindelse med byggeriet, og fremstår således forstyrret og kunstig. Anlægsarbejdet ifbm. Etablering af overløb kan således ske uden skadevirkning af brinker.
På baggrund af ovenstående vurderer Egedal Kommune, at der er taget
tilstrækkelige miljøhensyn til at forebygge forurening af recipienten, såfremt
vilkårene stillet i denne tilladelse overholdes.
Der kan derfor meddeles tilladelse til det ansøgte.
Tilladelsen meddeles jf.§§ 19 og 28 i miljøbeskyttelsesloven (lovbek. nr. 966 af
23. juni 2017)
Klagevejledning
Afgørelser om udledning af overfladevand til recipient kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 påklages til Natur- og Fødevareklagenævnet af
Vejmyndigheden, Sundhedsstyrelsen, og de i lovens §§ 98-100 nævnte klage-
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berettigede foreninger og organisationer, samt enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald.
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse. En klage skal dermed være indgivet
senest 16. januar 2018.
Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal ske ved anvendelse af den digitale
selvbetjeningsløsning, Klageportalen. Link til Klageportalen findes på forsiden af
www.nmkn.dk.
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Som klager skal du
logge på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til Egedal Kommune. En klage er indgivet,
når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, skal
klager betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende, jf. § 18 i lov nr. 1715 af 27.12.2016
om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.
Vejledning om anvendelse af Klageportalen findes på borger.dk. På Miljø- og
Fødevareklagenævnet hjemmeside (www.nmkn.dk) findes information om,
hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Selve Klageportalen indeholder korte hjælpetekster, som vejleder klageren gennem forløbet med indsendelse af en klage, herunder hvilke konkrete informationer, der skal sendes med.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet
anmodning om dette til Egedal Kommune. Egedal Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse
om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.
Hvis der bliver klaget over afgørelsen, bestemmer Natur- og Fødevareklagenævnet, om tilladelsen må udnyttes eller om I skal vente, til sagen er afgjort.
Påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder inden klagefristens udløb sker på
ansøgers eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen.
Søgsmål:
Ønsker I at indbringe afgørelsen for domstolene, skal I gøre det, inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt, ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 101.

Med venlig hilsen

Jeppe Dahl-Nielsen
Center for Teknik og Miljø
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Kopi af tilladelse er sendt til:
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Embedslægeinstitutionen, Region Hovedstaden, stps@stps.dk
Danmarks Naturfredningsforening, central, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforeing, lokal, Egedal@dn.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk
Dansk ornitologisk forening, Natur@dof.dk
Danmarks Fiskeriforening, Mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskeren.dk
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