GENTOFTE KOMMUNE
Natur og Miljø

Novafos
Blokken 9
3460 Birkerød
CVR. nr. 31884993

18. maj 2018
Sagsnr. EMN-2017-05039

Forlængelse af Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand
ved Skovshoved Havn, Skovshoved pumpestation af 15. januar 2018.
Rambøll har med mail af 15. maj 2018, på vegne af Novafos A/S, søgt om forlængelse af
tilladelse til midlertidig udledning ved Skovshoved Havn af 15. januar 2018. Rambøll anmoder
om forlængelse til september 2018.
Rambøll oplyser, at anmodningen om forlængelse skyldes forsinkelse i den oprindelig tidsplan.
Forlængelsen af projektet giver ikke anledning til ændringer af hverken konstruktioner eller
udledte vandmængder.
Afgørelse
Eftersom projektet ikke er ændret i forhold til det ansøgte, hverken i forhold til konstruktioner
eller vandmængder, vurderer Natur og Miljø, Gentofte Kommune, at tilladelsen til udledning af
grundvand af 15. januar 2018 kan forlænges til 1. oktober 2018.
Forlængelse af tilladelsen giver ikke anledning til ændrede vilkår bortset fra en mindre
korrektion af vilkår 3, der ændres fra:
3. Natur og Miljø skal underrettes, når anlægget er udført og udledningen påbegyndes.
Underretning sendes i kopi til Naturstyrelsen, nst@nst.dk, der er tilsynsmyndighed.
til
3. Natur og Miljø skal underrettes, når anlægget er udført og udledningen påbegyndes.
Underretning sendes i kopi til Miljøstyrelsen, mst@mst.dk, der er tilsynsmyndighed.
Lovgrundlag
Tilladelse til midlertidig udledning til Øresund meddeles i henhold til § 28 stk. 1 i Lov om
Miljøbeskyttelse, LBK nr. 966 af 23. juni 2017 og bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv.
efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 1469 af 12. december 2017.
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Mandag-Onsdag 8.00-16.00
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Klagevejledning
Gentofte Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er
4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Klagen skal være indgivet senest den 15. juni
2018.
En eventuel klage skal indgives via Klageportalen - følg link på forsiden af www.nmkn.dk.
Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Miljø- og Fødevareklagenævnet i Klageportalen,
og kommunen vil efterfølgende indsende sin udtalelse om sagen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet samt det materiale, der har ligget til grund for afgørelsen. Når du klager,
skal du samtidigt betale et gebyr som opkræves via betalingskort i Klageportalen. Nævnet vil
ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales, hvis der
gives helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om klageforløb og gebyrordning kan findes
på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Søgsmål
Afgørelsen kan indbringes for domstolene, jf. § 101 i Lov om Miljøbeskyttelse.
Evt. retssag skal anlægges senest den 19. november 2018.
Hvis afgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vil fristen for at anlægge sag dog
være 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.
Aktindsigt
I har ret til aktindsigt. Tidspunkt for et eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk med
Natur og Miljø.
Kontaktperson
Har I spørgsmål i sagen, eller ønsker I at drøfte denne nærmere, kan I henvende jer til Maja Toft,
tlf. 39 98 85 67 eller e-mail: mtof@gentofte.dk.

Med venlig hilsen
Maja Toft
Natur- og Miljømedarbejder
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Følgende er underrettet om tilladelsen:
 Rambøll, att. Frank Hallig, FRH@ramboll.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk og
dngentofte-sager@dn.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling DN Gentofte, gentofte@dn.dk
 Styrelsen for Patientsikkerhed, Overlægen for Tilsyn og Rådgivning, Islands Brygge 67,
2300 København S, stps@stps.dk
 Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, mst@mst.dk
 Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, mail@dkfisk.dk
 Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten,
post@sportsfiskerforbundet.dk
 Dansk Fritidsfiskerforbund, Att. Arne Rusbjerg, teamstr@gmail.com
 Lystfiskerforeningen, Att. Steen Lyngsø, lyngsoe@comxnet.dk og
sekretariatet@lystfiskeriforeningen.dk
 Greenpeace Danmark, Njalsgade 21G, 2. sal, 2300 København S,
info.dk@greenpeace.org
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