GENTOFTE KOMMUNE
Natur og Miljø

Dansk Handicap Forbund
Att: Jens Bouet
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

29. juni 2016
Sagsnr. GEO-2016-00617

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Dansk Handicap Forbunds udearealer
Kragh & Berglund, Landscape Architecture and Urban Design ved arkitekt Johanna Eckerdal har
på vegne af Dansk Handicap Forbund, ansøgt om tilladelse til udledning af overfladevand fra
udearealer til Øresund. Ansøgningen sker i forbindelse med kystsikring af Dansk Handicap
Forbunds ejendom beliggende Strandvejen 142C, 2900 Hellerup, matrikel nr. 32 au, Maglegård.
Baggrund
Følgende materiale har dannet baggrund for behandling af sagen:


Ansøgning om udledningstilladelse fremsendt af Johanne Eckerdal den 17. juni 2016.



Supplerende oplysninger fremsendt af Johanna Eckerdal den 21. juni 2016.



Bilag 1: Spildevandsteknisk beskrivelse, Dansk Handicap Forbund.



Bilag 2: Spildevandsteknisk vurdering, Dansk Handicap Forbund.

Vurdering
Gentofte Kommune, Natur og Miljø vurderer på baggrund af ansøgningen samt supplerende
oplysninger, at den ønskede udledning af spildevand fra Dansk Handicap Forbund ikke vil give
anledning til miljøgener af væsentlig karakter, såfremt fastsatte vilkår overholdes.
Lovgrundlag
På dette grundlag meddeler Gentofte Kommune, Natur og Miljø udledningstilladelse i henhold
til § 28 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven1 samt Spildevandsbekendtgørelsen2.

1

LBK nr. 1317 af 18. november 2015 Lov om miljøbeskyttelse
BEK nr. 726 af 1. juni 2016 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3
og 4.
2

Natur og Miljø
Telefon: 39988579
Mobil: 29377636

Bernstorffsvej 161, 2920
Charlottenlund
Hovedtlf.nr.: 3998 0000
www.gentofte.dk

Mandag-Onsdag 8.00-16.00
Torsdag 8.00-18.00
Fredag 8.00-14.00
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Udledningstilladelsen gives på nedenstående vilkår:
1. Udledningen skal ske i overensstemmelse med ansøgningens oplysninger og den
miljøtekniske beskrivelse (bilag 1).
2. Gentofte Kommune skal underrettes, når udledning igangsættes.
3. Udledningen må ikke give anledning til synligt opslemmede stoffer eller oliehinder i
Øresund.
4. Koordinater for udledningspunktet skal indmåles og fremsendes til Natur og Miljø, med kopi
til Naturstyrelsen, når udløbet er etableret.
5. Udledningstilladelsen er gældende fra den 15. august 2016.
6. Tilladelsen kan inddrages eller sættes i bero, hvis udledningen giver anledning til væsentlige
miljømæssige gener.
7. Ejendommens ejer og dermed hovedansvarlige er pt. Dansk Handicap Forbund, Att. Jens
Bouet, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.
8. I forbindelse med uheld, hvor et spild kan medføre udledning af forurening af Øresund skal
beredskabet kontakte på telefon nummer 112. Ved mindre spild af miljøfremmede stoffer
skal Gentofte Kommune, Natur og Miljø, straks underrettes. Uden for normalarbejdstid skal
miljøvagten kontaktes på 3998 8950.
9. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter tilladelsen er meddelt.
10. Når spildevandssystemet er etableret, skal der indsendes en målfast plantegning over området
samt en afløbsplan til Gentofte Kommune, Natur og Miljø.
11. Det er ikke tilladt at bruge alge- og mosbekæmpelsesmidler eller gødning på arealer som
afvandes til Øresund.
12. Overfladebehandling af befæstede arealer må kun finde sted med Gentofte Kommune, Natur
og Miljøs forudgående tilladelse.

Kommunen informerer
Driftsmæssige ændringer som indebærer forøget forurening med spildevand i
forhold til denne tilladelse, skal oplyses til Gentofte Kommune, Natur og Miljø, i
god tid før ændringerne sættes i værk med henblik på evt. ændring af tilladelsens
vilkår (jf. Miljøbeskyttelseslovens § 30).
Gentofte Kommune, Natur og Miljø, kan ændre vilkårene i denne tilladelse, såfremt
forhold i recipient, på renseanlæg, i kloaknet eller renere teknologi i branchen m.v.
taler herfor.
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Klagevejledning
Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf.
Spildevandsbekendtgørelsen § 18, stk. 1, nr. 3.
Søgsmål
Afgørelsen kan indbringes for domstole, jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven. Evt. retssag skal
anlægges senest 1. januar 2017.
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 den nærmere, kan I henvende jer til Torben
Jørgensen, tlf. 39 98 85 79 eller mail torj@gentofte.dk.

Med venlig hilsen
Torben Jørgensen
Natur- og miljømedarbejder

Følgende er underrettet om udledningstilladelsen:












Naturstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1, 2300 København S, sst@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling DN Gentofte, dngentofte-sager@dn.dk
Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, mail@dkfisk.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsåesgade 1, 7100 Vejle, post@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk Fritidsfiskerforbund, Att.: Harry Lorentzen, formanden@fritidsfiskerforbundet.dk
Lystfiskerforeningen, miljøkoordinator Kaj Nielsen, kajni@privat.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh. V, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, lokalforeningen gentofte@dof.dk
Greenpeace Danmark, Njalsgade 21G, 2. sal, 2300 København S, info.dk@greenpeace.org
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Bilag 1 - Miljøteknisk beskrivelse, Dansk Handicap Forund
Beliggenhed
Strandvejen 142C, 2900 Hellerup, matrikel nr. 32 au, Maglegård
Ejer og brugeroplysninger
Ejer: Dansk Handicap Forbund, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.
Bruger: Medlemmer af Dansk Handicap Forbund
Beskrivelse af ejendommen
Ejendommen blev for omkring 50 år siden givet til Dansk Handicap Forbund af A. P. Møller
med det formål at skabe et fristed for mennesker med handicap, hvor de kunne komme og nyde
stranden og vandet uden at skulle forholde sig til nysgerrige blikke fra alle omkring dem.
Ejendommen indeholder i dag en bygning med opholdsarealer samt badefaciliteter.
Udendørsarealerne består i dag hovedsageligt af græsplæne, med enkelte flisebelagte områder. I
forbindelse med det planlagte kystsikringsprojekt terrænreguleres den nordlige del af
ejendommen, og der udlægges nye stier og opholdsarealer i in situ støbt beton. Derudover skabes
der en ny og nemmere adgang til havet via en rampe.
Spildevandets sammensætning
Spildevandet som udledes til Øresund vil i dagligdagen bestå af regnvand, mens det ved forhøjet
havvandstand også vil udgøres af havvand. Der er ikke motoriseret kørsel på arealet. Arealet vil
ikke blive behandlet med alge- og modmidler. Det forventes at der bruges tø-midler på dele af
arealet.
Afløbsforhold
Spildevandet opsamles i dræn og ledes direkte i Øresund. Se nedenstående billede.
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Bilag 2 - Spildevandsteknisk vurdering, Dansk Handicap Forbund
Spildevandets sammensætning – vurdering
Gentofte Kommune, Natur og Miljø vurderer, at udledning af spildevand til Øresund, ikke
selvstændigt udgør en væsentlig andel af den samlede udledning af spildevand til Øresund fra
Gentofte Kommune. Da her udelukkende er tale om regnvand og opskyllet havvand forventes
der ikke at findes miljøfremmede stoffer i mængder, som vil påvirke Øresund negativt.
Spildevandet forventes at være tilsvarende det vand, som i dag udledes til Øresund eller nedsives
på ejendommen for derefter, via grundvandet, at blive ledt ud til Øresund. Det vurderes derfor, at
der ikke vil ske en ændring i den tilledte mængde til Øresund.
Beskrivelse af recipientens målsætning og vurdering af recipientens sårbarhed
I den statslige vandplan er miljømålet for Øresund ”god økologisk tilstand”. Øresund anses
generelt for at være en robust recipient, og punktet for udledning er beliggende på en strækning
med god vandudskiftning. Herudover er det Gentofte Kommunes målsætning at have
”udmærket” kvalitet for badevandet i kommunen, jf. kommunens spildevandsplan (2015-2018).
Konklusion
Gentofte Kommune, Natur og Miljø, vurderer på baggrund af ansøgningens oplysninger samt
ovenstående, at tilladelsen til udledning af spildevand (overfladevand) ikke medfører en ændret
påvirkning af Øresund. Dermed overholdes fortsat kravene i Spildevandsplanen 2015-2018, og
det forventes heller ikke at have indflydelse på badevandskvaliteten på kommunens strande.
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