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Tillæg til tilladelse til midlertidig grundvandssænkning samt reinfiltration af grundvand i
forbindelse med etablering af Skovshoved bassinledning

Rambøll har den 20. november 2015, samt den 16. februar 2016, på vegne af Nordvand /h,k/
ansøgt om udvidelse af tilladelsen til midlertidig grundvandssænkning og reinfiltration af
oppumpet grundvand i forbindelse med etablering af bassinledning mellem Skovshoved Havn og
Bellevue Strandpark. Arbejdet omfatter tilligerenovering af de eksisterende overløbsbygværker
(U1, U2, U3 og U4) ved kystlinjen.
Der er tidligere givet tilladelse til oppumpning af en samlet mængde grundvand på op til 430.000
m3 i anlægsperioden. Dette svarertil en samlet oppumpning i boringerne på op til 156 m3/t i ca. 1
år (opstart i 2015). Tilladelsen omfatter også en tilsvarende reinfiltration af grundvand på op til
250.000 m3 i anlægsperioden (reinfiltration pr. boring op til 100 m3/t).
Grundvandet sænkes midlertidigt for at holde udgravningerne tørre og stabile.
På baggrund af forsinkelse af projektet, svarende til ca. 4-5 mdr. har Rambøll på vegne af
Nordvand ansøgt om en opjustering af de samlede vandmængder til oppumpning til 1.170.000
m3, samt tilsvarende reinfiltration af grundvand på op til 635.000 m3 i anlægsperioden.
Der vil ikke blive oppumpet eller reinfiltreret mere pr. time end der er givet tilladelse til i
”Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning samt reinfiltration af grundvand i forbindelse
med etablering af Skovshoved bassinledning” /i/.
De forøgede bortledte og reinfiltrerede vandmængder vil ikke resultere i en ændret
sænkningstragt i grundvandsspejlet. Projektet og sænkningstragten er beskrevet i /i/.
Nordvand har endvidere ansøgt om forøgelse af udledningen af oppumpet grundvand til Øresund
fra 170.000 m3 til 535.000 m3 /h,j/ Udledningstilladelse er ikke indeholdt i nærværende
tilladelse.
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Følgende dokumenter har ligget til grund for Gentofte Kommunes behandling af sagen:
/a/
/b/
/c/
/d/
/e/
/f/
/g/
/h/
/i/
/j/
/k/

Skovshoved bassinledning. Ansøgning om tilladelser i forbindelse med
grundvandssænkning. Rambøll, 4. september 2014, revideret den 26. november 2014.
Skovshoved bassinledning. Grundvandssænkning i anlægsfasen. Notat fra Rambøll af 25.
november 2014. Bilag til ansøgning.
Supplerende oplysninger fra Rambøll, fremsendt pr. mail af 11. december 2014.
Supplerende oplysninger fra Rambøll, fremsendt pr. mail af 9. januar 2015.
Supplerende oplysninger fra Rambøll, telefonsamtale 13. januar 2015.
Supplerende oplysninger fra Rambøll, fremsendt pr. mail af 15. januar 2015.
Supplerende oplysninger fra Rambøll, fremsendt pr. mail af 16. februar 2015.
Skovshoved Bassinledning ansøgning om justering af vandmængder, fremsendt pr. mail
20. november 2015, Rambøll.
Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning samt reinfiltration af grundvand i
forbindelse med etablering af Skovshoved bassinledning 17. marts 2015
Supplerende oplysninger fra Rambøll, fremsendt pr. mail af 2. december 2015.
Skovshoved Bassinledning ansøgning om justering af vandmængder, fremsendt pr. mail
16. februar 2016, Rambøll.

Det ansøgte projekt, ansøgning om opjustering af vandmængder 20. november 2015 og 16.
februar 2016.
Rambøll anmoder på vegne af Nordvand om tilladelse til de beskrevne ændringer i de tilladte
bort-, ud- og afledningsmængder for grundvandssænkningen på Skovshoved Bassinledning.
Ændringerne skyldes primært det skybrud som ramte Klampenborg-Gentofte området i den 4.
september 2015 og forårsagede skade på de igangværende arbejder på bygværket U1 i den
nordlige ende af Skovshoved Bassinledning. Skybruddet har forlænget arbejdet med 4-5
måneder og dermed nødvendigheden for grundvandssænkning og reinfiltration i projektets
nordlige del. Endvidere har vi justeret de forventede vandmængder som følge af resultaterne fra
den nyligt udførte systemtest på pumpeboringerne PB10-PB13 i projektets sydlige del. Der vil
ikke blive oppumpet eller reinfiltreret mere pr. time end der er givet tilladelse til i ”Tilladelse til
midlertidig grundvandssænkning samt reinfiltration af grundvand i forbindelse med etablering af
Skovshoved bassinledning” /i/.

På ovenstående baggrund anmodes om at de samlede tilladte vandmængder ændres til følgende:

Oppumpning:
Reinfiltration:
Udledning til Øresund:
Afledning til kloak:

Oprindeligt ansøgt
430.000 m3
250.000 m3
170.000 m3
20.000 m3

Ændres til
1.170.000 m3
635.000 m3
535.000 m3
20.000 m3

Det bemærkes at vandmængden for afledning til kloak er baseret på forventningen om at der i
den sydlige del kan oppumpes grundvand som kan udledes til Øresund. Hvis det viser sig at det
oppumpede grundvand skal renses med kulfilter og afledes til kloak, vil dette volumen muligvis
skulle justeres.
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For beskrivelse af projektet, herunder sænkningstragt og risikovurdering, henvises til /i/.
Gentofte Kommunes bemærkninger
Der gives tilladelse til en forøgelse af de samlede mængde af bortledt og reinfiltreret grundvand,
samt til en forlængelse af tidsplanen for projektet, svarende til forsinkelsen.
De forøgede vandmængder må ikke give anledning til andre ændringer i projektet, herunder
ændring i sænkningstragten i grundvandsspejlet forårsaget af projektet og dermed den tidligere
udførte risikovurdering for projektet.
I tilfælde af ændrede forudsætninger for projektet, skal der ansøges om tilladelse hertil hos
Gentofte Kommune.
Tilladelsen er et tillæg til /i/ og der gælder de samme vilkår til overvågning og dokumentation
som givet i /i/, med ændrede vandmængder i vilkår 4 og 6.
Tilladelsen omfatter ikke udledningstilladelse til Øresund eller tilladelse til afledning af vand til
kloak.
ÆNDREDE VILKÅR FOR TILLADELSE TIL BORTLEDNING OG
REINFILTRATION
Tillæg til tilladelse til bortledning meddeles på det foreliggende grundlag i henhold til §26 stk. 1
i Lov om Vandforsyning, LBK nr. 1199 af 30. september 2013 (Vandforsyningsloven).
Tilladelse til infiltration af oppumpet grundvand til undergrunden meddeles i medfør af §19 stk.
1 i Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010). Tillæg til tilladelsen /i/
meddeles med ændringer i følgende vilkår:
4. Der gives tilladelse til bortledning af samlet mængde vand på op til 1.170.000 m3.
Grundvandssænkningen sker etapevis langs strækningen fra Bellevue Strandpark til
Skovshoved Havn via midlertidige sugespidsanlæg samt 13 pumpeboringer filtersat i
kalken. Pumperaten for grundvandssænkningen ligger i intervallet 2-156 m3/t afhængigt
af, hvor meget af strækningen, der skal tørholdes i de enkelte etaper.
6. Der gives tilladelse til reinfiltration af oppumpet grundvand svarende til en mængde på
op til 635.000 m3 i anlægsperioden. Dette svarer til en reinfiltrationsrate på 0-100 m3/t
afhængigt af strækningen, der grundvandssænkes. Refiltration sker via 10 boringer i
projektets nordlige del.

Tilladelsen kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forudsætninger der lå til
grund for afgørelsen viser sig urigtige eller ændres væsentligt; jf. Vandforsyningslovens § 26,
stk. 3.
I henhold til Vandforsyningsloven § 28 er bygherren Nordvand erstatningspligtig for skade, som
forvoldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden. I mangel af enighed afgøres
erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndighederne.
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Ifølge §20 i Miljøbeskyttelsesloven kan tilladelsen tilbagekaldes eller ændres uden erstatning af
hensyn til fare for forurening, eller af hensyn til miljøbeskyttelsen i øvrigt.
Hvis vilkår for tilladelsen overskrides eller står i fare for at blive overtrådt skal Gentofte
Kommune straks oplyses om det skriftligt eller pr. e-mail.
Klage og søgsmål
Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren og af enhver som må
antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen er 4 uger fra den
dato afgørelsen er offentliggjort. Evt. klage skal være indsendt senest den. 22. marts 2016.
Tilladelsen annonceres på Gentofte Kommunes hjemmeside d. 23. februar 2016.
En evt. klage indsendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur og
Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du har indbetalt et gebyr til Natur og
Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Vejledning om hvordan du klager og om
gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk
Evt. søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er
meddelt; dvs. den 23. august 2016.
Kontaktperson
Har I spørgsmål i sagen, eller ønsker at drøfte den nærmere, kan I henvende jer til Anne-Mette
Krog Aagreen på telefon 39 98 85 77 eller på e-mail: amea@gentofte.dk.
Med venlig hilsen

Winnie Remtoft

Anne-Mette Krog Aagreen

Fagkordinator

Natur- og Miljømedarbejder

Kopi til:
Rambøll v/ Jes Michaelsen jsxm@ramboll.dk
Embedslægeinstitutionen: hvs@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening: dngentofte-sager@dn.dk
Lyngby-Taarbæk Kommune; att.: Mette Klemen Moser, metmo@ltk.dk
Nordvand, att.: Elisabeth Hartelius, elih@nordvand.dk
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