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EJENDOMSSELSKABET 
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C/O Fontaine A/S
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Tilladelse til udledning af overfladevand og afværgevand til Sømose Å fra 
Ellekær 14i 
 
Herlev Kommune giver hermed tilladelse til udledning af overfladevand og 
afværgevand til Sømose Å fra ejendommen Ellekær 14, 2730 Herlev. 
Udledningstilladelsen gives i henhold til § 28 i miljøbeskyttelsesloven1.  
 
Følgende vilkår skal overholdes: 
 

1. Overfladevandet og afværgevandet skal enten måles eller beregnes som 
samlet årligt udledte mængder af overfladevand og afværgevand til Sømose 
Å. 

2. Vandmængderne skal registreres i en driftsjournal. 

3. Der må maksimalt udledes 1 l/s fra udløbspunkt ’Ellekær 14’. 

4. Udledningen skal ske gennem sandfang og olieudskiller med flydelukke 
eller lignende, så sand og opslæmmet materiale tilbageholdes og olie kan 
opsamles. 

5. Samlebrønd, sandfang og olieudskiller skal tilses, tømmes og bundsuges 
efter behov, dog mindst 1 gang om året. 

6. Efter tømning skal olieudskilleren fyldes med rent vandværksvand. 

7. Ejer skal i forbindelse med tømningen sikre, at tilstanden af olieudskiller og 
sandfang efterses. 

 
1 Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 100 af 19/01/2022. 
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8. Hvis der konstateres utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder, skal 
installationen efterses og udbedres af en autoriseret kloakmester, og Herlev 
Kommune, Center for Teknik og Miljø, miljo@herlev.dk, skal kontaktes og 
informeres om udbedringerne. 

9. Bortskaffelse af affald fra sandfang og olieudskiller skal ske i henhold til det 
til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald i Herlev Kommune. 

10. Der må ikke, som følge af udledningen, forekomme oliefilm på 
vandoverfladen i Sømose Å. 

11. Tømning af olieudskiller og sandfang skal registreres i en driftsjournal. 
Driftsjournalen skal opbevares i 5 år. 

12. Det skal sikres, at der ved høj vandføring i Sømose Å ikke sker tilbageløb til 
ejendommen. 

13. Oppumpningen af afværgevand skal foregå indtil ejer kan godtgøre ved en 
JAGG-beregning eller ved brug at en tilsvarende, anerkendt risikovurdering, 
at forureningen ikke længere udgør en trussel mod det primære 
grundvandsmagasin. Samtlige omkostninger i forbindelse med udførelsen af 
risikovurderinger afholdes af grundejer. 

14. Resultater af risikovurderinger skal verificeres af et af Herlev Kommune 
udpeget rådgivende ingeniørfirma med erfaring i risikovurderinger. 

15. Herlev Kommune kan i tilfælde af mistanke om en negativ påvirkning af 
recipienten forlange analyseresultater til dokumentation af årsagen hertil. 

16. Tilladelsen træder i kraft den 20-06-2022. 
 

Baggrund  
Herlev Kommune har den 27. november 2008 samt 3. juli 2015 meddelt 
tidsbegrænsede tilladelser til udledning af overfladevand og afværgevand fra 
Ellekær 14 til Sømose Å. Seneste tilladelse udløb i 2019.  
I foråret 2022 er det bekræftet ved vandprøver /c/, at der stadig er behov for 
rensning af det udledte vand fra ejendommen. 
Grundejer har herefter ønsket at få en permanent udledningstilladelse. 
 
Jf. miljøbeskyttelseslovens § 27 stk.1 må stoffer, der kan forurene vandet, ikke 
tilføres vandløb, søer og havet. Herlev Kommune kan dog jf. lovens § 28 stk. 1 give 
tilladelse til, at spildevand i form af tag- og overfladevand tilføres vandløb, søer 
eller havet.  
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Følgende materiale har dannet baggrund for Herlev Kommunes behandling af 
sagen:  
/a/ Tidligere udledningstilladelse af 3. juli 2015. 
/b/ Basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027. Miljøstyrelsen 
/c/ Resultat af vandprøver, mail fra Peter Engelsen, WSP, af 10. maj 2022. 
/d/ Høringssvar fra HOFOR af 30. maj 2022. 
/e/ Høringssvar fra Brøndby Kommune af 1. juni 2022. 
/f/ Telefonsamtale med Lone Kofoed Rasmussen fra Gladsaxe Kommune af 8. juni 
2022. 
 
Bilag 1: Luftfoto med markering af udledningspunkt. 
 
 
Miljøteknisk beskrivelse  
Sømose Å har sit udspring i Sømosen og har afløb til Harrestrup Å via 
Hanevadbassinet. 

Sømose Å er rørlagt (ø120 cm) i det punkt, hvor overfladevandet og afværgevandet 
udledes. 
 
I 2003 blev der konstateret forurening med diesel/fyringsolie i jorden og det 
sekundære grundvandsmagasin på ejendommen Ellekær 14. Forureningen 
stammede fra en olietank med utæt rørføring. Tank og rør, som var placeret på 
gårdarealet blev efterfølgende gravet op, og den forurenede jord delvist udskiftet 
med ren jord. /a/ 
 
Der blev efterladt en restforurening i udgravningen og derfor udlagt drænrør i 
kanten til opsamling af forurenet sekundært grundvand. Drænet og bygningens 
omfangsdræn er tilkoblet en samlebrønd, og blev herfra ledt til et sandfang og en 
olieudskiller. /a/ 
 
Foruden drænvand ledes en ikke ubetydelig mængde overfladevand fra en 100 m2 
asfalteret nedkørselsrampe samt en 71,8 m2 stor lyskasse langs den vestlige 
bygning til drænsystemet. /a/ 
 
Afværgeforanstaltningerne blev igangsat i 2004 med afløb til kloak. I 2008 ændrede 
man forholdene, så overfladevand og afværgevandet i stedet blev udledt til åen. /a/ 
 
Udledningen sker gennem en brønd, der sikrer en max hastighed på 1 l/s. Dette 
svarer til naturlig afvanding. /a/ 
Der er ikke ansøgt om at ændre i hverken opland eller udledte mængder i forhold til 
de tidligere udledningstilladelser. 
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Udledningspunktet Ellekær 14 har følgende koordinater:  
UTM X: 714889, Y: 180316. 
 
Resume af tidligere undersøgelser af drænvandet 
Da der på ejendommen er efterladt en restforurening med diesel/fyringsolie blev 
drænvandet fra 3 drænbrønde samt samlebrønd og olieudskiller i juni 2008 
undersøgt for indhold af BTEX, totalkulbrinter og PAH’er. /a/ 
 
Resultaterne viste indhold af benzen på 0,67 μg/l i én drænbrønd, men intet i 
olieudskilleren og et indhold af totalkulbrinter på mellem 120 og 1.100 μg/l, størst i 
olieudskilleren. Analyselaboratoriet, Milana, har i resultatet bemærket, at indhold af 
kulbrinter ikke umiddelbart kan sammenlignes med et kendt olie- eller 
tjæreprodukt. Indhold af sum af PAH lå på 0,01 μg/l i 3 brønde, men var ikke 
måleligt i olieudskilleren. /a/ 
 
Drænvandet er siden igangsættelse af afværgeforanstaltningen og ind til 2008 årligt 
blevet undersøgt for indhold af oliekomponenter. Resultaterne af totalkulbrinter, har 
siden september 2006 med de største værdier, vist et varierende indhold på mellem 
53 og 480 μg/l, hvilket kan skyldes årstidsvariation i udvaskning af 
restforureningen. /a/ 
 
Prøver af opløst jern viste et niveau på mellem 30 og 90 μg/l, hvoraf det laveste 
resultat blev fundet i olieudskilleren. /a/ 
 
Dertil er i juni måned 2008 udtaget prøver fra 2 drænbrønde samt samlebrønden til 
undersøgelse for klorerede opløsningsmidler. Resultaterne viste intet indhold af 
klorerede opløsningsmidler. /a/ 
 

Natura-2000 og Habitatdirektivets Bilag IV 
Natura 2000-områder er særligt udpegede naturområder i EU, som har til hensigt at 
beskytte og bevare naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede 
eller karakteristiske for det enkelte EU-land. Før der træffes afgørelse i medfør af 
miljøbeskyttelseslovens § 28 skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig 
selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-
område væsentligt.  

Der ligger ingen Natura-2000 områder i umiddelbar nærhed af udledningspunktet. 
Vandet fra Harrestrup Å systemet løber dog ud til Natura 2000 området 
’Vestamager og havet syd her’.  

Det skal desuden vurderes, om en tilladelse kan beskadige eller ødelægge yngle- 
eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de arter, der er angivet på 
habitatdirektivets bilag IV (BEK 1595 af 06-12-2018). 
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Herlev Kommune har hverken kendskab eller mistanke om forekomst af arter 
omfattet af Habitatdirektivets Bilag IV i området. 
 
 
Herlev Kommunes vurdering 

Region Hovedstaden har i sin kortlægning af ejendommen vurderet, at de stoffer, 
der er fundet, er af en sådan art og koncentration, at de udgør en risiko for 
grundvandet, da grunden ligger i et indsatsområde for grundvand og forureningen 
ikke er afgrænset. /a/ 

Herlev Kommune vurderer således fortsat, at afværgepumpningen skal fortsætte, 
indtil det er verificeret, at restforureningen ikke længere udgør en risiko for 
grundvandet. 

Der er ikke ansøgt om at øge udledningen, og Herlev Kommune fastholder derfor 
kravet om, at der maksimalt må udledes 1 l/s. Herlev Kommune vurderer, at der er 
kapacitet i det 120 cm brede rørlagte vandløb til udledning af denne størrelse. 

Sømose Å har ikke en særskilt miljømæssig målsætning, men da den leder vand til 
den målsatte Harrestrup Å, må vandkvaliteten ikke hindre, at Harrestrup Å kan 
opfylde målsætningen. /b/ 

For at sikre Sømose Å mod olieforurening og opslæmmet materiale, fastholder 
Herlev Kommune kravet om, at vandet ledes gennem olieudskiller og sandfang 
inden udledning. Derudover stiller Herlev Kommune vilkår om flydelukke eller 
lignende foranstaltning i olieudskilleren, så evt. oliespild ikke bliver udvasket til 
Sømose Å, hvis kapaciteten i olieudskilleren mod forventning skulle overskrides. 

I tidligere tilladelser har tømningsfrekvensen været sat til minimum 1 gang om året 
for sandfang og olieudskiller. Herlev Kommune har fået bekræftet, at denne 
tømningsfrekvens stadig overholdes. Da der siden afværgens opstart ikke har 
kunnet konstateres oliefilm eller anden forurening fra udledningen til Sømose Å, 
vurderer Herlev Kommune, at de oprindelige krav til rensning er tilstrækkelige og 
kan fastholdes. 

Siden forureningen blev konstateret, har indholdet af benzen, PAH’er og Ferro-jern 
i vandprøver fra afværgeforanstaltningen ikke haft et niveau, der har væsentlig 
miljømæssig betydning. /a/  
Derfor er der ikke fastsat krav til disse stoffer i udledningstilladelsen. 
 
Herlev Kommune vurderer, at rensningen med sandfang og olieudskiller er 
tilstrækkeligt, og at udledningen således ikke hindrer Harrestrup Å i at opfylde sin 
målsætning. 
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Endvidere vurderer Herlev Kommune, at forholdene for det nedstrøms Natura 2000 
område ikke påvirkes negativt. 

Herlev Kommune vurderer, at udledningen ligeledes ikke påvirker arter omfattet af 
Habitatdirektivets Bilag IV. 
 
HOFOR har påpeget /d/ en mindre fejl, der nu er rettet. Da der er tale om 
lovliggørelse af en eksisterende udledning, vurderer Herlev Kommune, at 
tilladelsen ikke vil påvirke HOFOR’s udledninger til Sømose Å. 
 
Brøndby Kommune /e/ har ingen bemærkninger til udkast til tilladelsen, men har 
dog spurgt til behovet for skrappere vilkår i form af et moniteringsprogram for 
suspenderet stof og olieindhold efter renseforanstaltningerne. Gladsaxe Kommune 
/f/ har spurgt til tidligere undersøgelser af drænvandet for andre stoffer end olie. 
Herlev Kommune vurderer, at undersøgelserne af drænvandet i forbindelse med de 
tidligere tilladelser til udledningen er tilstrækkelige. På baggrund af høringssvarene 
fra Gladsaxe og Brøndby Kommuner er der i den endelige tilladelse tilføjet et 
uddybende afsnit om resultaterne af de tidligere undersøgelser af drænvandet. 
 
På baggrund af ovenstående gennemgang vurderer Herlev Kommune, at der på de 
nævnte vilkår kan gives tilladelse til udledning af overfladevand og afværgevand til 
Sømose Å fra udledningspunktet Ellekær 14. 

 

Klagevejledning 

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger 
fra meddelelsen af godkendelsen, det vil sige, at godkendelsen kan påklages til og 
med den 19-07-2022. 

Klageberettigede er adressaten, enhver der har individuel væsentlig interesse i 
sagens udfald, lokale og landsdækkende foreninger og organisationer med formål 
om varetagelse af natur-, miljø- eller rekreative interesser, Sundhedsstyrelsen, 
Danmarks Fiskeriforening og Ferskvandsfiskeriforeningen, jf. 
miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100. 

Klagen skal indgives til Miljø - og Fødevareklagenævnet via klagenævnets 
klageportal. Link til klageportalen samt uddybende klagevejledning findes på 
hjemmesiden for Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk. Miljø - og 
Fødevareklagenævnet afviser som udgangspunkt klager, der ikke indgives via 
klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du 
sende en begrundet anmodning til Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, 
Herlev Bygade 90, 2730 Herlev eller tm@herlev.dk. Herlev Kommune 

http://www.naevneneshus.dk/
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videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om din 
anmodning kan imødekommes.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver for behandling af en klage et gebyr på 
900 kr. for privatpersoner samt 1.800 kr. fra virksomheder, organisationer og 
myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold i klagenævnets 
afgørelse.  

 
Kontakt 

For spørgsmål vedr. tilladelsen kan Herlev Kommune kontaktes ved henvendelse til 
Center for Teknik og Miljø på tlf. 44 52 64 00 eller pr. e-mail tm@herlev.dk. 

 

Venlig hilsen 

Emilie Springer 
Miljømedarbejder 

 

Denne tilladelse er offentliggjort på Herlev Kommunes hjemmeside den 20-06-
2022 samt sendt til orientering til: 
 
FONTAINE A/S, Strandvejen 660A, 2930 Klampenborg, Cvr. 21064939 
Rådgiver for udledningsejer, Peter Christian Engelsen, engelsen@wsp.com 
 
Harrestrup Å-samarbejdets 10 kommuner og deres forsyninger:  
Albertslund Kommune, MTF@albertslund.dk  
Ballerup Kommune, mtadm@balk.dk 
Brøndby Kommune, miljo@brondby.dk,  
Frederiksberg Kommune, VPM@frederiksberg.dk  
Gladsaxe Kommune, miljo@gladsaxe.dk,  
Glostrup Kommune, miljo.teknik@glostrup.dk,  
Hvidovre kommune, teknik@hvidovre.dk,  
Københavns Kommune, miljoe@tmf.kk.dk,  
Rødovre Kommune, rk@rk.dk,  
Frederiksberg Forsyningff@frb-forsyning.dk,  
Glostrup Forsyning, forsyning@glostrupforsyning.dk,  
Novafos, Novafos@novafos.dk  
HOFOR, hofor@hofor.dk  
 

mailto:engelsen@wsp.com
mailto:MTF@albertslund.dk
mailto:mtadm@balk.dk
mailto:miljo@brondby.dk
mailto:VPM@frederiksberg.dk
mailto:miljo@gladsaxe.dk
mailto:miljo.teknik@glostrup.dk
mailto:teknik@hvidovre.dk
mailto:miljoe@tmf.kk.dk
mailto:rk@rk.dk
mailto:ff@frb-forsyning.dk
mailto:forsyning@glostrupforsyning.dk
mailto:Novafos@novafos.dk
mailto:hofor@hofor.dk
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Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk 
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk  
Ferskvandsfiskeriforeningen, gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  
Sundhedsstyrelsen, sst@sst.dk 
Naturstyrelsen, nst@nst.dk 
Region Hovedstaden, miljoe@regionh.dk 
 
 
  

mailto:dn@dn.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:sst@sst.dk
mailto:nst@nst.dk
mailto:miljoe@regionh.dk
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Bilag 1. Oversigt for udledningspunkt 

 
Det røde punkt markerer udledningspunktets placering. Den røde pil markerer 
olieudskillerens placering på Ellekær 14. Matrikelskel er hvide, kommunegrænsen 
er rød. 

 
i Denne tilladelse er udarbejdet efter procedure S-01 i Herlev Kommunes kvalitetsstyringssystem, og 
kvalitetssikret af Kris Ømann 


