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Midlertidig tilladelse til udledning og udsprøjtning af
spildevand uden jordbrugsmæssig værdi på jordoverfladen,
Bøgeholm Alle nr. 7, 3450 Allerød, matr. nr. 11t, Vassingerød
By, Uggeløse
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Afgørelse

Ansøgning
Pankas A/S har via Dines Jørgensen & Co. A/S ansøgt om tilladelse til vanding som
støvbekæmpelse med spildevand på matrikel 11t, Vassingerød By, Uggeløse.
Spildevandet er tag- og overfladevand samt byggepladsvand fra et midlertidigt
bassin på matrikel 55, Vassingerød By, Uggeløse. Se bilag 1.
Tilladelse
Allerød Kommune meddeler hermed Pankas A/S midlertidig tilladelse til at udlede
og udsprøjte tag- og overfladevand samt byggepladsvand på jordoverfladen på
matriklen. Tilladelsen udløber ultimo 2019, da byggeriet formodes at være færdig
inden denne dato.
Spildevandet må udelukkende bestå af tagvand, overfladevand samt
byggepladsvand. Der må maximalt udledes/udsprøjtes 15 m3 om dagen. Se i
øvrigt nedenstående vilkår.
Tilladelsen er gyldig straks efter modtagelsen af denne afgørelse. Se i øvrigt
klagevejledning.

Allerød Kommune skal gøre opmærksom på, at der versere en retssag vedr.
gyldigheden af lokalplan 3-392 ”Erhvervsområde ved Farremosen”, etablering af
virksomhed i Erhvervsområde Farremosen er på denne baggrund på egen risiko.
Lovhjemmel

Tilladelsen meddeles i henhold til spildevandsbekendtgørelsens1 § 44, stk. 1, jf.
miljøbeskyttelseslovens2 § 19.
Allerød Kommune skal gøre opmærksom på, at tilladelsen jf.
miljøbeskyttelsesloven § 20 til enhver tid og uden erstatning kan ændres eller
tilbagekaldes af hensyn til:




Fare for forurening af vandforsyningsanlæg.
Gennemførelse af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse
med en spildevandsplan efter § 32.
Miljøbeskyttelse i øvrigt.

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at aktiviteten ikke forurener
grundvandet. Under udøvelsen af dette tilsyn har kommunalbestyrelsen adgang
til på offentlig og privat grund at foretage undersøgelser af forhold af betydning
for miljøbeskyttelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 87.
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Vilkår

Tilladelsen er givet på følgende vilkår:
2.1
2.2

2.3

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Der må udelukkende udledes/udsprøjtes tag- og overflade- og
byggepladsvand.
Kommunen godkender med denne tilladelse udledning/udsprøjtning af
spildevandet fra det midlertidige bassin på matriklen nr. 55, Vassingerød
By, Uggeløse.
Hvis spildevandet ændrer sammensætning eller spildevand fra andet
bassin ønskes udledt/udsprøjtes, skal accept af kommunen indhentes på
forhånd.
Udledningen/udsprøjtningen skal foregå på matr. nr. 11t, Vassingerød By,
Uggeløse.
Der må maximalt udledes/udsprøjtes 15 m3 dagen.
Spildevandet skal fordeles jævnt over arealet og i tørre perioder, således
fordampningen maksimeres.
Udledningen/udsprøjtningen må ikke føre til overfladisk afstrømning.
Udsprøjtningen/udledningen må ikke foretages nærmere end 5 meter fra
naboskel, hvis der er bygninger, oplag af materiel o.l.

1

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og
4. BEK nr 1469 af 12/12/2017.
2
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse. LBK nr 681 af 02/07/2019.
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2.9

Udsprøjtningen/udledningen skal indstilles, hvis der observeres oliefilm
eller anden mistanke om forurening af spildevandet, herunder
sundhedsfarlige opblomstringer af alger i det midlertidige bassin. Allerød
Kommune, Natur og Miljø skal i så fald kontaktes. Hvis der er overvejende
fare for forurening af jord og grundvand skal beredskabet kontaktes
omgående.
2.10 Tilladelsen udløber ultimo 2019.
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Sagsfremstilling

3.1

Ansøgningens baggrund og indhold

Under byggeriet af ny asfaltfabrik på Bøgeholm Alle nr. 7, 3450 Allerød, er der
behov for støvbekæmpelse i tørre perioder på matrikel 11t, Vassingerød By,
Uggeløse. Pankas A/S har d. 10. juli 2019 via Dines Jørgensen & Co. ansøgt om
tilladelse til at benytte opsamlet vand i midlertidigt bassin på matrikel nr. 55,
Vassingerød By, Uggeløse. Spildevandet i det midlertidige bassin stammer fra
udledning af renset overfladevand samt overløb fra tagvandsfaskine matrikel nr.
56, Vassingerød By, Uggeløse. Derudover opsamles der byggepladsvand fra
matrikel nr. 55, Vassingerød By, Uggeløse, der består af overflade og drænvand
fra genbrugsstabil belagt plads. Det midlertidige bassin udleder i dag i form af en
midlertidig løsning til Farremosen på matrikel nr. 7b, Vassingerød By, Uggeløse.
Det er oplyst, at der benyttes en traktortrukket vandvogn med en kapacitet på 5
m3, og at der i tørre perioder vil være behov for at vandvognen samler vand op 3
gange om dagen fra bassinet og udbringer det på matrikel 11t, Vassingerød By,
Uggeløse.
Kommunen har vurderet, at der er tale om udledning/udsprøjtning af spildevand
uden jordbrugsmæssig værdi, der kræver en tilladelse i henhold
spildevandbekendtgørelsens § 44, stk. 1, jf. miljøbeskyttelseslovens § 19.
Tilladelsen meddeles til ejer af matrikel nr. 11t, Vassingerød By, Uggeløse.
Benyttelsen af tilladelsen forudsætter til enhver tid accept af aktiviteten fra ejer
af matrikel nr. 55, Vassingerød By, Uggeløse.

3.2

Tilgrundliggende materiale
-

Ansøgning via mail fra Jan Krog Jørgensen d. 10. juli 2019
Accept fra repræsentant for ejer af matrikel nr. 55, Vassingerød By,
Uggeløse.
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3.3

Ansøgningens forhold til spildevandsbekendtgørelsens § 44, stk. 2, nr. 1-5

Tilladelse til udledning og udsprøjtning af spildevand uden jordbrugsmæssig værdi
på jordoverfladen kan gives, når betingelserne i spildevandsbekendtgørelsens §
44, stk, 2, nr. 1-5 er opfyldt.
Der er tale om spildevand fra tage, renset overfladevand samt byggepladsvand,
der i dag har midlertidig tilladelse til udledning til søen/mosen Farremosen.
Overfladevandet fra matrikel nr. 56, Vassingerød By, Uggeløse, er uden salt til
glatførebekæmpelse og renses i moderne rensebassin med permanent vandspejl.
Tidligere har kommunen vurderet, at det omtalte overfladevand ikke måtte
nedsives i regnbed/faskine, blandt andet pga. risiko for spild fra lastbiler.
Kommunen vurderer, at de eventuelle risici forbundet med nedsivningen af det
omtalte spildevand er minimeret tilstrækkeligt ved udsprøjtning af spildevandet,
da det er fortyndet med tag- og byggepladsvand, men finder det nødvendigt, at
stille vilkår til sikring af: 1) at der ikke udsprøjtes spildevand, hvis der er
observeret oliefilm, algeopblomstring o.l. i det midlertidige bassin; 2) at der
sættes en øvre grænse for mængderne; og 3) at udledningen/udsprøjtningen
foregår ved jævn fordeling og kun sker i tørre perioder, således risiko for gener
for naboer og overfladeafstrømning minimeres samt fordampningen maksimeres.
Derudover er tilladelsen midlertidig.
For at undgå nabogener stilles der endvidere krav om, at
udsprøjtningen/udledningen skal overholde afstandskrav på 5 meter til naboskel
med bygninger, oplag o.l.
Kommunen vurderer på denne baggrund af ovenstående, at udledning og
udsprøjtning i af det omtalte spildevand i de ansøgte mængder og med de i
tilladelsen stillede vilkår ikke indebærer risiko for forurening af grundvand,
overfladevand, sundhed hos mennesker eller dyr, gener for omboende eller
overfladeafstrømning.
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Konsekvensvurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen 3 og
naturbeskyttelseslovens4 § 3

Ifølge habitatbekendtgørelsen skal det ved tilladelser efter miljøbeskyttelsesloven
§ 19 sikres, at der ikke sker væsentlige påvirkninger af Natura 2000-områder.
Derudover skal det i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 sikres, at der ikke
sker en tilstandsændring i nærliggende søer, vandløb og moser.
Nærmeste Natura 2000-område er nr. 137 Kattehale Mose beliggende ca. 800 m
øst for Pankas A/S. Nærmeste beskyttet naturtype til er to søer/moser på
matrikel nr. 11a Vassingerød By, Uggeløse, henholdsvis 25 og 100 meter fra

3

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. BEK nr 1595 af 06/12/2018.
4
Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse. LBK nr 240 af 13/03/2019.
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matriklen, hvorpå udledningen/udsprøjtningen tillades. Samt en sø/mose
(Farremosen) på matrikel nr. 7b, Vassingerød By, Uggeløse, ca. 100 meter sydvest
for matriklen. Se bilag 1 og 2.
Kommunen vurderer, at udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området samt
nærliggende beskyttede naturtyper ikke vil blive påvirket væsentlig af
udledning/udsprøjtning af den nærværende type spildevand. Dette vurderes
alene ud fra vilkår for aktiviteten samt vandets beskaffenhed, der gør det
usandsynligt, at nedsivningen skulle tilføje belastende stoffer eller påvirke
vandspejlet væsentlig i søerne og mosen.
Det vurderes følgende, at den økologiske funktionalitet for arter på
habitatdirektivets bilag IV ikke påvirkes, herunder stor vandsalamander og
spidssnudet frø, der har kendt levested i Farremosen (beliggende på matr. nr. 7b,
Vassingerød By, Uggeløse) 246 meter fra matrikelskel.
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Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal du klage via
Klageportalen på www.borger.dk (klag til Miljø- og Fødevareklagenævnet) eller
www.virk.dk. Du kan logge på med NEM-ID. Når du klager skal du betale et
klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og på 1.800 kr. for virksomheder og
organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Hvem der
kan klage samt vejledning om gebyrordningen og størrelse af gebyr kan findes på
nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen er 4 uger.
Retten til at klage er beskrevet miljøbeskyttelseslovens kap. 11.
Afgørelsen er sendt til følgende organisationer, der i henhold til
Miljøbeskyttelseslovens § 100 er klageberettigede:




Dansk Naturfredningsforening (dnalleroed-sager@dn.dk)
Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfirskerforbundet.dk)
Sundhedsstyrelsen (sst@sst.dk)

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er mulighed for aktindsigt i sagen.
Søgsmål ved domstolen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er
meddelt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.
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Bilag

Bilag 1. Oversigtskort med matrikelgrænser, bassin og beskyttet natur
Bilag 2. Oversigtskort med afstand til Natura-2000 områder.

Venlig hilsen
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Anders Pilgaard
Miljøsagsbehandler
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SDFE
200m

Bilag 1
Oversigrtskort samt aftand til beskyttet natur.
Rød punkt markerer matriklen, lysegrønt område
markerer det midlertidige bassin.

Tidspunkt: 11-07-2019 16:17:05
Udskrevet af: Anders Pilgaard
Målestoksforhold: 1:5003

Beskyttet naturtyper

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

Sø

Jordstykke

Matrikler

SDFE
1km

Bilag 2
Afstand til Natura-2000 områder.

Tidspunkt: 11-07-2019 16:24:39
Udskrevet af: Anders Pilgaard
Målestoksforhold: 1:12450

Habitat områder

Natura 2000 Habitatområde

