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NCC Danmark A/S 

Building, Byggeri Øst, Byggeri og Rådhus 

Tobaksvejen 2A 

2860 Søborg 

30. december 2022 
Sagsnr. EMN-2021-06118  

 

 

Att. Benedicte Edel Hansen 

Mail: benhan@ncc.dk  

 

 

Forlængelse af midlertidig tilladelse til udledning fra byggegrube Kysthus 3, 

Strandvejen 42, 2900 Hellerup 
 

COWI A/S har på vegne af NCC Danmark A/S ansøgt om midlertidig tilladelse til udledning af 

vand fra byggefelt for Kysthus 3, matr. 11a, Tuborg Syd, Hellerup. 

 

Baggrund 

Følgende materiale har dannet baggrund for behandling af sagen: 

• Ansøgning om udledningstilladelse fremsendt af COWI d. 6. september 2021 

• Ansøgning om forlængelse af udledningstilladelse fremsendt af COWI d. 6. december 

2022 

• Supplerende oplysninger fremsendt d. 7., d. 21. og d. 29. december. 

• Miljøteknisk beskrivelse, se bilag 1 

• Miljøteknisk vurdering, se bilag 2 

• Analyseresultater fremsendt fra oktober 2021-december 2022 

• Analyseparametre 

 

I forbindelse med at Danica Ejendomsselskab ApS bygger på Tuborg Syd, er der behov for at 

tørholde byggefeltet for Kysthus 3. Byggefeltet skal tørholdes for nedbør, der falder i 

byggegruben, indstrømmende grundvand og indstrømmende vand fra Øresund. Oppumpet vand 

fra byggefelterne ønskes udledt til Øresund. Der er i perioden fra oktober 2021 til december 

2022 udledt ca. 63.000 m3 vand fra byggegruben til Øresund. Den tidligere tilladelse lød på 

81.000 m3 og dette forventer ansøger forsat at kunne overholde og forventer at nå op på 

maksimalt 73.300 m3 ved fortsat udledning frem til 1. august 2023. 

 

Der er på nuværende tidspunkt etableret bremseforanstaltninger for grundvandet, så indsivningen 

er mindsket og forlængelse af udledningstilladelse omfatter derfor en mindre mængde indsivende 

grundvand og det regnvand, der måtte lande i byggegruben. Det forventes, at der er behov for 

udledning af op til omkring 10.000 m3 vand i løbet af perioden 1. januar 2023 til 1. august 2023. 

 

Det oppumpede vand fra byggegruben vil blive ledt gennem sedimentationscontainer og 

olieudskiller inden udledning. Desuden vil vandet, som følge af det detekterede indhold af PFAS 

i vandprøverne, også blive ledt gennem et kulfilter inden udledning. 

mailto:benhan@ncc.dk
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Det har i løbet af den seneste udledningsperiode ikke være muligt at overholde 

kvalitetskriterierne for PFAS i udledningsvandet på trods af 3 stk. kulfiltre. Gentofte Kommune 

har derfor inden denne tilladelse bedt ansøger om at udarbejde en plan for nedbringelsen af 

PFAS-indholdet til under kvalitetskriterierne. 

 

Planen går på  

- At slukke for pumperne ved prop 2, hvor vandet indeholder meget PFAS. Dette er gjort 

d. 27. december 2022. 

- I uge 51 blev der støbt en bundplade i den nordlige del af byggegruben, hvilket har 

betydet, at vandmængderne derfra mindskes betragteligt. Der er dog ikke store mængder 

PFAS fra dette område. 

- At beholde renselaget i den nederste del af området, hvor der ellers vil sive store 

mængder PFAS-holddigt vand ind. 

- Løbende at frakoble pumper og lave propper for indsivende vand, efterhånden som 

påstøbninger mellem kofferdam og byggeri bliver udført. 

- At evt. udskifte kullene i de 3 kulfiltre  

 

 

Natur og Miljøs vurdering 

Natur og Miljø vurderer på baggrund af ansøgningens oplysninger og deres plan for 

nedbringelsen af PFAS-indholdet, forlængelsens varighed, at den midlertidige udledning af tag 

og overfladevand til Øresund kan forlænges uden anledning til miljøgener af væsentlig karakter, 

såfremt de i tilladelsen fastsatte vilkår overholdes.  

 

Lovgrundlag 

På dette grundlag meddeler Natur og Miljø, Gentofte Kommune udledningstilladelse til Øresund, 

i henhold til § 28 i Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022.  

 

Udledningstilladelsen meddeles på nedenstående vilkår. 

 

Vilkår for tilladelsen 

1. Udledningen skal ske i overensstemmelse med ansøgningens oplysninger og den 

miljøtekniske beskrivelse (bilag 1). 

2. Onsdag d. 11. januar 2023 bedes fremsendt redegørelse for om kullene i kulfiltrene udskiftes 

og hvis ikke, hvilke andre initiativer, der gøres. Redegørelsen sendes til Gentofte Kommune, 

Natur og Miljø. 

3. Efter etablering af de første tiltag udtages prøver jf. vilkår 10-15 og derefter indkalder 

Gentofte Kommune primo februar til et møde, hvor der gøres status for udledningen og de i 

planen forelagte tiltag, samt disses effekt. 

4. Såfremt der sker ændringer i forudsætningerne, der ligger til grund for tilladelsen, skal Natur 

og Miljø i Gentofte Kommune underrettes. 

5. Hvis udledningen varer længere tid end den ansøgte periode og/eller den udledte 

vandmængde bliver større end forventet, skal Natur og Miljø underrettes. 
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6. Der må udledes op til 15 m3 oppumpet grundvand pr. time og i alt maksimalt 18.000 m3 for 

perioden 1. januar 2023 til 1. august 2023. 

7. Natur og Miljø, Gentofte Kommune skal underrettes, når oppumpningen og udledningen 

igangsættes og ophører. 

8. Inden udledning skal oppumpet vand fra byggefeltet ledes via sedimentationscontainer og 

olieudskiller samt kulfilter. 

9. Kulfiltrene skal tilses jævnligt, så det sikres, at de fungerer, som de skal og mindsker 

indholdet af PFAS fra vandet inden udledning. Dette kan ske ved prøvetagning mellem 

kulfiltrene, så deres effektivitet efterses.  

Prøvetagning 

10. Der skal løbende udtages vandprøver til analyse af indholdsstoffer. Der skal analyseres for de 

stoffer som fremgår af tidligere prøveresultater, jf. bilag 3. Grænseværdierne skal overholdes 

i forhold til gældende bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, 

overgangsvande, kystvande og grundvand.  

11. Skulle der i perioden opstå oliefilm på vandet eller mistanke om oliespil, skal Gentofte 

Kommune, Natur og Miljø orienteres, og der skal straks tages en ny vandprøve af det udledte 

vand, hvor kulbrinterne medtages i analysen. 

12. Vandprøver skal udtages med 7 dages mellemrum. Hvis prøverne viser stabilt lave niveauer 

kan analysefrekvensen nedsættes til hver 30. dag. Hvis prøverne er ustabile, skal der 

fortsættes med prøvetagning for hver 7. dag indtil analyseresultaterne viser stabile lave 

niveauer. 

13. Hver 14. dag skal der udtages vandprøver mellem kulfiltrene, for at tjekke deres effektivitet. 

Og er kulfiltrene mættede skal kullene skiftes. 

14. Analyseresultater sendes til Gentofte Kommune, Natur og Miljø senest 7 dage efter de 

foreligger. 

15. Hvis ansøger får oplysninger om ændringer i lænsevandets sammensætning og/eller støder på 

ukendt forurening under projektet, skal Natur og Miljø i Gentofte Kommune straks 

underrettes. 

Udledning 

16. Udledningen skal ske ved dykket udløb og på en måde så der ikke sker påvirkning af 

havbunden i form af erosion eller aflejringer af materialer.    

17. Vand som falder på tage og betonflader skal ledes via sedimentationscontainer inden 

udledning til Øresund. 

18. I tilfælde af, at lænsevandet ikke overholder grænseværdierne for parametrene i bilag 31, kan 

der blive stillet krav om, at lænsevandet i stedet afledes til offentlig fælleskloak. I tilfælde 

heraf vil Natur og Miljø fastsætte krav til afledningen med angivelse af grænseværdier. Ved 

 
1 Grænseværdierne skal overholde gældende bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, 

overgangsvande, kystvande og grundvand. 
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kraftig forurening kan der stilles vilkår til enten rensning af lænsevandet inden afledning, 

eller krav om opsamling af lænsevandet til behandling på et af kommunen godkendt 

spildevandsteknisk anlæg. 

19. Tilladelsen kan inddrages eller sættes i bero, hvis udledningen giver anledning til væsentlige 

miljømæssige gener og/eller hvis der findes ny jordforurening under anlægsprojektet. 

20.  Udledningstilladelsen er gældende fra 1. januar til 1. august 2023.  

 

 

Klagevejledning 

Gentofte Kommunes afgørelse kan påklages til Nævnenes Hus. Klagefristen er 4 uger fra den 2. 

januar. Klagen skal være indgivet senest den 30. januar 2023.  

 

En eventuel klage skal indgives via Klageportalen – følg link på forsiden af 

www.naevneneshus.dk. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Nævnet i Klageportalen, 

og kommunen vil efterfølgende indsende sin udtalelse om sagen til Nævnenes Hus samt det 

materiale, der har ligget til grund for afgørelsen.  

 

Når du klager, skal du samtidig 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 Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

 

Søgsmål 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene, jf. § 101 i Lov om Miljøbeskyttelse.  

 

Evt. retssag skal anlægges senest 2. juli 2023. Hvis afgørelsen er påklaget til Nævnets Hus, vil 

fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter Nævnets Hus’ afgørelse foreligger. 

 

Kontaktperson 

Har I spørgsmål til sagen, eller ønsker I at drøfte den nærmere, kan I henvende jer til Tinna 

Jensen på tlf. 20 48 86 76 eller mail tmje@gentofte.dk.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Tinna Jensen 

Miljømedarbejder 
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 GENTOFTE KOMMUNE 
 Natur og Miljø 

 

 

 Sagsnr. EMN-2021-06118  Side 5 af 10 

 

Følgende er underrettet om udledningstilladelsen: 
 

• COWI A/S v. Tanja Christensen, tjch@cowi.dk og Jens Guldborg, jegu@cowi.dk     

• Novafos, novafos@novafos.dk  

• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk og dngentofte-sager@dn.dk    

• Styrelsen for Patientsikkerhed stps@stps.dk   

• Miljøstyrelsen, mst@mst.dk   

• Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk   

• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk   

• Dansk Fritidsfiskerforbund, Att. Arne Rusbjerg, teamstr@gmail.com   

• Lystfiskerforeningen, Att. Steen Lyngsø, lyngsoe@comxnet.dk og 

sekretariatet@lystfiskeriforeningen.dk  

• Greenpeace Danmark, info.dk@greenpeace.org  

 

 

Tilladelsen er annonceret på Gentofte Kommunes hjemmeside den 2. januar 2023. 
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mailto:mst@mst.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
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Bilag 1. Miljøteknisk beskrivelse 
 

I forbindelse med at Danica Ejendomsselskab ApS bygger i Tuborg Syd, er der behov for at 

tørholde byggefeltet for Kysthus 3. Placeringen af byggefeltet er vist på Figur 1. Byggefeltet skal 

tørholdes for nedbør der falder i byggegruben, indstrømmende grundvand og indstrømmende 

vand fra Øresund.  

 

 
Figur 1. Placering af byggefelt til Kysthus 3 

 

Vandmængderne, der er behov for at aflede til Ørsund er beregnet ud fra det hidtidige 

udpumpningsflow kombineret med fremtidige tiltag for at mindske indsivningen af hav- og 

grundvand. I uge 49 er foretaget tiltag og der vil ligeledes blive lukket yderligere af for 

indtrængende vand omkring uge 3 og uge 7, hvorefter mængden af indsivende hav- og 

grundvand vil være minimal. 

Pt. er fordelingen på 60-70 % indsivende hav- og grundvand mens de resterende 30-40 % består 

af regnvand, der lander i byggegruben. Efterhånden som der med tiden frem mod 1. august vil 

blive foretaget flere foranstaltninger for at holde grund- og havvand ude, vil fordelingen blive 

anderledes og regnvandet vil med tiden komme til at fylde mere. 
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Udledning af vand fra tage og overflader 

Vand der falder på tage og betonflader ønskes udledt. Der stilles vilkår om at vandet udledes via 

sedimentationscontainer jf. tidligere tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Kysthus 

3, Strandvejen 42, Hellerup af 22. oktober 2021.  

 

Vandkvalitet 

Grundet forureningsforholdene vil det oppumpede vand i byggefasen blive ledt gennem 

sedimentationscontainer og olieudskiller inden udledning. Desuden vil vandet, som følge af det 

detekterede indhold af PFAS i vandprøverne, også blive ledt gennem minimum ét kulfilter inden 

udledning. Der er pt. 3 stk. kulfiltre sat op. Ansøger har oplyst, at der løbende vil foretages tiltag 

til at mindske indstrømningen af vand og især PFAS-holddigt vand. Bl.a. ved løbende, 

efterhånden som påstøbninger mellem kofferdam og bygning etableres, at tage pumper ud af 

drift. Derudover vil kullene i kulfiltrene blive udskiftet, hvis det vurderes nødvendigt ud fra 

udtagne prøver. 

 

Grundet den nære beliggenhed på Øresund, må vandet for nogle parametre, herunder strontium, 

forventes at have en kvalitet, der er stærkt sammenlignelig med vandet i Øresund. 
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Bilag 2. Miljøteknisk vurdering 

Øresund er en robust recipient med god vandudskiftning  

 

Vandkvalitet 

Grundet fund af forhøjede værdier for PFAS ved prøvepumpningerne ved kysthus 1-3 primo 

2019, samt efterfølgende udfordringer med at overholde grænseværdierne for PFAS i 

byggeperioden, har Natur og Miljø ud over de i forvejen stillede vilkår om rensning i 

sedimentationscontainer, ved olieudskiller og ved kulfilter, stillet vilkår om løbende 

monitorering med analyse af indholdsstoffer i det udledte vand, samt monitorering af kulfiltrenes 

effektivitet. Skulle kulfiltrene ikke virke efter hensigten, skal kullene skiftes. Denne forlængelse 

stiller derfor endnu større krav til monitorering af de udledte koncentrationer, samt 

renseforanstaltningernes effektivitet. 

 

Desuden har ansøger oplyst, at der foretages nogle tiltag til at mindske indholdet af PFAS i 

udledningsvandet, herunder stop af oppumpning steder, hvor vandet indeholder meget PFAS og 

løbende, efterhånden som påstøbninger mellem kofferdam og bygning etableres, at tage pumper 

ud af drift. Derudover vil kullene i kulfiltrene blive udskiftet, hvis det vurderes nødvendigt ud fra 

udtagne prøver. 

I vilkår 2, stilles krav om, at ansøger fremsender en redegørelse senest d. 11. januar for hvorvidt 

kullene udskiftes, eller hvilke andre tiltag, der foretages i stedet for dette. 

 

Der er for nogle metaller, herunder arsen, barium og zink, fundet værdier højere end 

miljøkvalitetskravene ved analyser taget i byggeperioden. Natur og Miljø vurderer, at der vil ske 

tilstrækkelig opblanding i Øresund til, at det ikke vil udgøre væsentlig negativ påvirkning af 

recipienten i forhold til, at det er en midlertidig udledning. 

 

Det høje indhold af strontium i vandprøverne fra prøveboringerne vurderer Natur og Miljø er 

forventeligt så kystnært, og ikke alarmerende i forhold til aktuelle udledninger. 

 

Udledningen af vand sker via dykket udløb over kanten på spunsen. Udledningen vurderes ikke 

at medføre negativ påvirkning af havbundmiljøet i form af erosion. 

 

Tag og overfladevand 

Gentofte Kommune har stillet vilkår om, at overfladevandet inden udledning skal ledes via 

sedimentationscontainer hvor suspenderet stof kan bundfældes. Kravet skyldes, at aflejring af 

materiale ved kysten skal undgås.  

 

Recipientforhold 

De marine områder omkring Gentofte er omfattet af Vandområdeplan 2015-2021 for 

Vandområdedistrikt Sjælland. Den midlertidige udledning fra Kysthus 3, Tuborg Syd ligger i 

vandopland 2.3 Øresund, som er målsat til at opnå god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.  

 

Den nuværende samlede økologiske tilstand er ”ringe”, og den kemiske tilstand er ”ikke god”. 

Hydraulisk set er Øresund dog en robust recipient med god vandudskiftning og der vil ske en 

væsentlig fortynding af det udledte vand grundet almindelig opblanding, strøm og bølger og er 

således ikke sårbar overfor hydraulisk belastning fra udløbet.  
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Forhold til Naturbeskyttelse 

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. Det skal ligeledes 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. 

 

Natur og Miljø har vurderet ansøgningen i henhold til Habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 2091 af 

12. november 2021) om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 

samt beskyttelse af visse arter. 

 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde, udgør Natura 2000-område nr. 142 

Saltholm og omliggende hav, med en afstand på ca. 13 km fra Tuborg Syd. Udledningen 

vurderes ikke at påvirke udpegningsgrundlagets arter og naturtyper på grund af den store afstand 

til lokaliteten og udledningens størrelse. 

 

Beskyttelse af visse arter (Habitatdirektivets bilag IV) 

Ifølge habitatdirektivets artikel 12 om strengt beskyttede arter må kommunen ikke give tilladelse 

til noget, der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de arter, der er omfattet 

af direktivets bilag IV. Det vurderes, at projektet ikke vil have negativ betydning for bilag IV 

arter. Ligeledes vurderes tilladelsen ikke at have negativ påvirkning på andre 

beskyttelseskrævende arter. 

 

Konklusion 

På baggrund af ovenstående og oplysningerne i ansøgningsmaterialet vurderer Natur og Miljø, at 

udledning af grundvand og regnvand i byggegruben fra kysthus 3 til Øresund ikke vil have 

negativ indvirkning på Øresund af væsentlig karakter ved overholdelse af de fastsatte vilkår. 
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Bilag 3. Analyseparametre 

 

Suspenderede stoffer 

Total Nitrogen 

Total Phosphor 

BI5 (uden ATU) 

COD, kemisk iltforbrug 

Arsen (As) 

Barium (Ba) 

Bly (Pb) 

Cadmium (Cd) 

Chrom (Cr) 

Kobolt (Co) 

Kobber (Cu) 

Mangan (Mn) 

Nikkel (Ni) 

Strontium (Sr) 

Zink (Zn) 

Benzen 

Toluen 

Ethylbenzen  

m+p-Xylen 

o-Xylen 

Sum af xylener 

BTEX (sum) 

Naphthalen 

PFBA (Perfluorbutansyre) 

PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) 

PFPeA (Perfluorpentansyre) 

PFHxA (Perfluorhexansyre) 

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) 

PFHpA (Perfluorheptansyre) 

PFOA (Perfluoroktansyre) 

PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) 

6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) 

PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 

PFNA (Perfluornonansyre) 

PFDA (Perfluordekansyre) 

Sum af PFAS 

Vinylchlorid 

 


