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Ringsted Kommune giver hermed tilladelse til udledning af overfladevand til
Haraldsted Sø i henhold til Lov om Miljøbeskyttelse1 § 28 og tilhørende
bekendtgørelse2.
Tilladelsen gives på følgende vilkår:


Udledningen sker i overensstemmelse med den fremsendte ansøgning.



Der må maksimalt udledes 140 l/sek.
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Der skal etableres sandfangsbrønde fra nedløb og befæstede arealer
inden der udledes via stensætning til søen.



Der må ikke anvendes sprøjtemidler på de befæstede arealer.



Der må ikke foretages saltning på de befæstede arealer.



Modtager recipienten er Haraldsted Sø.



Udledningen styres så vandet ledes til udløb ved søbredden i position ca.
674683.09E 6152083.13N og 674684.13E 6152083.87N



Udledningsbygværket skal indrettes så der ikke sker erosion af søbredden
og så søen ikke skæmmes unødigt.



Udledningen skal etableres, så den kan lukkes i tilfælde af uheld.
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Lovbekendtgørelse nr. 1189 af den 27. september 2016. (Miljøbeskyttelsesloven)
Bekendtgørelse nr. 1448 af den 11. december 2007, Spildevandsbekendtgørelsen.

Ansøgningen
Der ansøges om udledning af regnvand fra bygninger og befæstede arealer via
åben stensætning til Haraldsted Sø.

Figur 1. Situationsplan for afløb

Figur 2. Forslag til stensætning
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I forbindelse med opførsel af ny ridehal, hestestald, maskinhal mm. er der ansøgt
om udledning af overfladevand fra de befæstede arealer og tagvand til Haraldsted
Sø.
Nærmere beskrivelse af det ansøgte fremgår af følgende:








Ansøgning om udledningstilladelse af regnvand til Haraldsted Sø, på
Slangerupgård ApS, Ejlstrupvej 140, 4100 Ringsted modtaget den 29.
september 2016
Afløbsplan modtaget den 29. september 2016
Skitse af arealer modtaget den 29. september 2016
Beregning af regnmængder modtaget 29. september 2016
Uddybet skitse og billede af udløb modtaget den 14. oktober 2016
Koordinator på udledning modtaget den 3. november 2016

Denne tilladelse gælder kun for udledning af det regnvand/overfladevand for det
beskrevne område. Der etableres skydeventil i brønd på udløbsledningen, så
udledningen kan lukkes i tilfælde af uheld.
Plangrundlag
Vandplan 2015 forlanger rensning efter den bedste anvendelige teknologi (BAT)
og i vandplan 2015 henvises til Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen nr.
49/1992 om lokal rensning af vand. Der stilles kun konkrete krav til at begrænse
udledningsmængden, når recipienten er hydraulisk belastet, men det skal sikres,
at udledningsbygværket ikke forårsage erosion.
Vurdering
Kommunen vurderer, at de planlagte tiltag med etablering af udledning af
overfladevand via stensætning, så der sikres en opholdstid og jævnt flow, inden
udledning, ikke vil have betydning for de miljømæssige forhold i Haraldsted Sø.
Kommunen vurderer, at en dispensation efter naturbeskyttelsesloven ikke er
nødvendig, da det vurderes at det nærmest liggende beskyttede vandområdes
(Haraldsted Sø) naturtilstand ikke vil blive væsentligt påvirket af de planlagte tiltag.
Projektområderne er ikke berørt af øvrig § 3 beskyttelse og vurderes ikke at have
betydning for beskyttet natur efter § 3 i naturbeskyttelsesloven og vil ikke påvirke
Natura 2000 områder eller beskyttede bilag IV arter negativt.
Samlet set vurdere vandløbsmyndigheden, at projektet ikke i nævneværdig grad
vil have væsentlig indflydelse på de afstrømnings-, naturmæssige- eller
miljømæssige forhold og dermed negative miljø- eller afvandingsmæssige
konsekvenser.

Vurdering af stofudledning
Der søges primært om udledning af overfladevand fra befæstede arealer og
tagvand. Der er således tale om udledning svarende til vejvand eller anden form
for spildevand.
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Generelt vurderes overfladevand fra befæstede arealer til at være renere end
typisk overfladevand fra veje og bymæssig bebyggelse. Med den planlagte
udledning, vil der ske en tilbageholdelse af eventuelle forurenende stoffer,
herunder olierester, samt sand og andet materiale i sandfang inden udledning til
rørsystemet.
Dermed er det vurderingen at der med ændringen ikke vil være nogen
nævneværdig næringsbelastning af søen i forhold til den belasting der ellers ville
tilføres fra det naturlige opland og diffuse kilder. Dette forudsætter, at der i
henhold til vilkårene i tilladelsen ikke foretages saltning af berørte arealer eller
anvendelse af sprøjtemidler.
Miljøteknisk vurdering
Udledningen udgør max 140 l/s. Det vurderes, at den nye udledning ikke vil
føre til hydraulisk overbelastning af Haraldsted Sø. Stensætningens udløb
skal indrettes, så der ikke sker erosion.
Grundet de særlige drikkevandsinteresser der er i området, vurderes særligt
glyphosat at være en trussel mod grundvandet. Derfor må der ikke anvendes
sprøjtemidler på de befæstede arealer.
Samlet vurdering
Ringsted Kommune vurderer, at den udledning tilladelsen omhandler, ikke giver
anledning til nævneværdige påvirkninger I Haraldsted Sø og de nedstrøms
beliggende vandområder, og således ikke bør have nogen hydrauliske
konsekvenser.
Med de stillede vilkår om neddrosling og rensning inden udledningen til søen,
samt sikring af, at der ikke sker nedsivning af forurenende stoffer, vurderer
Ringsted kommune, at Haraldsted sø ikke vil blive hverken hydraulisk
overbelastet eller få væsentligt øget tilledning af næringsstoffer.
Der gøres opmærksom på, at såfremt der efterfølgende viser sig at opstå
miljømæssige, hygiejniske eller æstetiske problemer som følge af
udledningen eller det viser sig, at udledningen vurderes at bidrage negativt til
målopfyldelsen af søen, kan der påbydes foranstaltninger til afhjælpning
deraf.

Klagevejledning
Denne tilladelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet3 senest den 8.
decmber 2016 .
Parter i sagen, samt enhver med særskilt, individuel interesse i sagen vil kunne
klage, ligesom visse landsdækkende organisationer og foreninger har
klageadgang.
Klagen skal indsendes digitalt til Natur- og Miljøklagenævnet via ”Klageportalen”.
Link til protalen findes på forsiden af www.nmkn.dk.
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Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kroner, se mere herom på
www.nmkn.dk.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til
Ringsted Kommune til Ringsted Kommune, Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9,
4100 Ringsted, teknikogmiljo@ringsted.dk. Ringsted Kommune videresender
herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om,
hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Kommunens afgørelse kan også indbringes for en civil domstol4 indtil seks
måneder fra dato for afgørelsen, altså inden den 3. maj 2017.
Der er til enhver tid aktindsigt i sagen, herunder resultater af virksomhedens
egenkontrol jf. Forvaltningsloven5, Offentlighedsloven6 og Lov om aktindsigt i
miljøoplysninger7

Annoncering
Afgørelsen vil blive offentliggjort ved annoncering på Ringsted Kommunes
hjemmeside under ” http://ringsted.dk/erhverv/affald-miljoe/spildevand”

Med venlig hilsen
Rikke Søndergaard

Kopi sendt til:








Naturstyrelsen Storstrøm nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening dnringsted-sager@dn.dk
DN-Lokalkomité ringsted@dn.dk
Friluftsrådet Østsjælland erik@troigaard.dk
Ringsted Sportsfiskerforening v/Søren Rath, Ringsted b.s.rath@privat.dk
DOF natur@dof.dk
Dansk Botanisk Forening dbotf@mail.tele.dk

I henhold til § 101 i Miljøbeskyttelsesloven
Forvaltningslov nr. 571 af 19. december 1985, jf Lovbek nr. 1365 af 07/12 2007, med efterfølgende ændringer
6 Lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlig forvaltning, med efterfølgende ændringer
7 Lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006 om aktindsigt i miljøoplysninger, med senere ændringer
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