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Tilladelse til nedsivning og udledning af vejvand 
fra ny vej Græsted Gilleleje 
 
  
MOE A/S har på vegne af Gribskov Kommunes vejafdeling ansøgt om 
tilladelse til nedsivning og udledning af vejvand fra en ny vej mellem 
Græsted og Pårup.  
 
Tilladelsen gives med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens1 § 19 og § 28 og jf. 
spildevandsbekendtgørelsens2 §17 og §40.  
 
Der gøres opmærksom på, at tilladelser efter § 19 til enhver tid kan ændres 
eller tilbagekaldes uden erstatning af hensyn til fare for forurening af 
vandforsyningsanlæg, gennemførelse af ændret spildevandsafledning i 
overensstemmelse med en spildevandsplan eller miljøbeskyttelsesloven i 
øvrigt jf. miljøbeskyttelsesloven § 20.  
 
Vejen er et nyt vejstykke på 3 km med to spor og en dobbeltrettet cykelsti. 
Afvandingssystemet består af grøfter og bassiner foret med filtergrus og 
filtermuld samt en neddroslet udledning til Søborg Landkanal. 
 
 
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 
 
Vilkår om indretning 

 Det samlede areal der skal afvandes er 12,5 reduceret ha. 
Oplandsarealet må ikke ændres uden skriftlig accept fra Gribskov 
Kommune. 
 

 Afvandingssystemet skal laves som beskrevet i ansøgningsmaterialet 
bilag 1. 

 
 
1 Miljøbeskyttelsesloven, lbek. nr. 100 af 19. januar 2022 
2 Spildevandsbekendtgørelsen, bek. nr. 1393 af 21. juni 2021 
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 Vejvandafvandingen skal dimensioneres til en 5-års hændelse med en 
sikkerhedsfaktor på 1,56 og en tømmetid på 5 døgn. Afledning fra 
hændelser over dette skal ske til terræn. 
 

 Grøftenedsivning sker på de strækninger, hvor nedsivning er muligt jf. 
jordbundsanalyserne. Grøfterne sektioneres for at udnytte 
nedsivningspotentialet bedst muligt.  
 

 Der etableres 4 bassiner. Et bassin laves med tæt bund, tre bassiner 
laves med mulighed for nedsivning. 
 

 Bunden af grøfter og bassiner fores med filtermuld og filtergrus. 
 

 Hvor grøfter og bassiner ligger mindre end 25 m fra dræn, åbne og 
lukkede vandløb samt sø og mose, er de lavet med membran, så 
vejvand ikke kan ledes til disse. 
 

 Hvor vejafvandingen krydser forurenet jord skal de fores med tæt 
membran. 
 

 Grøfter og bassiner skal opretholde det dimensionerede volumen. 
 

 Under filtermulden i bassinerne laves der slidset dræn i laget af 
filtergrus. Drænene har neddroslet afløb frem til en samlebrønd med 
afledning til Søborg Landkanal i punktet UTM X:705197, Y:6220915  
 

 Den samlede udledningen til Søborg Landkanal vil være neddroslet til 
maksimalt 18 l/s. Selve udledningen skal laves med 45° vinkel 
medstrøms og 20 cm over regulativmæssig bund 
 

 Tilladelse til udledningen gives på vilkår om, at den hydrauliske 
undersøgelse af Søborg Landkanal og Søborg Kanal dokumenterer, at 
vandløbet har kapacitet til at modtage vandet.  
 

 Udledningen må ikke give anledning til erosion, slamudfældning eller 
lignende i Søborg Landkanal. 
 

 Uheld og driftsforstyrrelser der kan påvirke kvaliteten af udløbsvandet 
skal straks meddeles Gribskov Kommune att. Spildevand som 
tilsynsmyndighed. 
 

Vilkår om drift 
 For at filtermulden kan bevare sin rensende effekt, skal der hvert 10. 

år efter ibrugtagning tages prøver for de stoffer der er listet i sidst i 
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denne tilladelse.   
 

 Når vejprojektet er afsluttet, skal Gribskov Kommunes vejafdeling 
fremsende en prøvetagningsplan med tid og placering af 
prøvetagningsstederne til tilsynsmyndigheden. 
 

 Analyser skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter 
prøvetagning. 
 

 Overskrider analyserne grænseværdien for klasse 3 jord, skal 
filtermulden udskiftes. 
 

 Vandbremser skal årligt efterses og kontrolleres for den rette 
udledning. Der skal på forlangende kunne dokumenteres tilsyn og 
dokumentation for dette til tilsynsmyndigheden. 

 
Baggrund 
Gribskov Kommune ønsker at bygge en ny vej mellem Græsted og Gilleleje 
for at lette trafikken. Nærværende tilladelse gælder strækningen fra 
rundkørslen nord for Græsted til ny rundkørsel ved Pårupvej/Ålekistevej. 
Vejen er tosporet med en dobbeltrettet cykelsti 
 
Der har tidligere været givet tilladelse til nedsivning af vejvandet i grøfter 
og bassiner 25. oktober 2021. Nedsivningsevnen i området er dog ikke god 
nok til, at vejafvandingen alene kan ske ved nedsivning. Den nye ansøgning 
indeholder derfor også et afløb af renset neddroslet vejvand til Søborg 
Landkanal.  
 
 
Gribskov Kommunes vurdering 
 
Nedsivning 
Grøfter og bassiner laves med filtergrus og filtermuld inden nedsivning. På 
de strækninger hvor nedsivningsevnen er god, vil grøfterne laves med 
sektionering for at udnytte nedsivningen optimalt. På de strækninger hvor 
grøfterne ligger nærmere dræn, lukkede og åbne vandløb, søer og moser, 
laves de med tæt membran for at undgå at nedsive mindre end 25 m fra 
recipient. 
 
Et stykke grøft ved Græsted løber over en kortlagt forurenet grund, her 
laves grøften tillige med tæt membran for at undgå nedsivning. 
  
Vejen ligger OSD område (område med særlige drikkevandsinteresser) med 
et større indvindingsopland til Gilleleje Vandværk. Vandindvindingen sker fra 
25 – 40 meters dybde. Grundvandet i området er beskyttet af mere end 15 
m ler.  
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Selve vejprojektet og vejafvandingens bassinløsning med nedsivning er 
omfattet af miljøkonsekvensvurderingen efter miljøvurderingsloven3 som 
blev offentliggjort 20. november 2020 og vedtaget 18. december 2020 
(bilag 2). Her blev det konkluderet, at nedsivning af vejvand på 
ovenstående vilkår ikke vil påvirke grundvandet i området. 

Bassinerne har dog ændret fysisk form og er derfor screenet jf. 
miljøvurderingsloven igen. Screeningsafgørelsen om at der ikke skal laves 
en miljøvurdering af bassinernes ændrede fysiske udformning, er 
annonceret parallelt med denne afgørelse. 

Det er Gribskov Kommunes vurdering, at nedsivning af vejvand i grøfter og 
bassiner beklædt med filtermuld ikke vil påvirke grundvandet i området. 
 
Udledning 
Fordi nedsivningen generelt er dårlig i området, laves der, ud over 
nedsivning, afløb til Søborg Landkanal.  
 
Udledningen sker via neddroslet afløb fra de 4 bassiner der ledes til en 
samlebrønd og derfra til Søborg Landkanal. Drænene ligger under 
filtermuldlaget så vandet er renset inden udledning. Vandet drosles med 
vandbremse i afløbet fra de 4 bassiner til en samlet udledning på maksimalt 
18 l/s.  
 
Bygherre er ved at indhente resultat fra en hydraulisk analyse af Søborg 
Landkanal og Søborg Kanal systemet. Denne tilladelse gives på vilkår om, at 
resultatet herfra dokumenterer, at vandløbet har plads til udledningen.  
 
Søborg Landkanal er omfattet af god økologisk målsætning jf. vandplan 
2021-2027 (høringsversion). Kanalen har i dag en moderat økologisk 
tilstand. Ifølge indsatsbekendtgørelsens4 § 8 må en udledning ikke hindre 
målopfyldelsen. MOE har i ansøgningen, bilag 1, redegjort for, at 
udledningen af næringsstoffer fra vejen vil være lavere end ved fortsat 
dyrkning af arealet som landbrugsjord.  
 
MOE vurderer samtidig, at vejvands indhold af tungmetaller, oliestoffer og 
organisk stof vil tilbageholdes i filtermulden inden både nedsivning og 
udledning.  

Det er Gribskov Kommunes vurdering, at udledningen af renset og 
neddroslet vejvand til Søborg Landkanal på ovenstående vilkår ikke er til 
hinder for målopfyldelsen i vandløbet.  
 
 
 

 
 
3 Miljøvurderingsloven, lbek nr. 1976 af 27. oktober 2021 
4 Indsatsbekendtgørelse, bek nr. 449 af 11. april 2019 
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Beskyttet natur og bilag IV arter  
Selve vejprojektets påvirkning af beskyttet natur, Natura2000 områder og 
bilag IV arter er omfattet af miljøvurderingen, bilag 2. 
 
Her vurderes alene påvirkningen af udledningen af neddroslet og renset 
vejvand på 18 l/s til Søborg Landkanal.   
 
Søborg Landkanal og Søborg Kanal er omfattet af naturbeskyttelseslovens5 
§ 3. Nedstrøms Natura2000 område ligger ud for Gilleleje Havn, område 
195 – Gilleleje Flak og Tragten. Der er observeret flere bilag IV arter i 
området som f.eks. spidssnuet frø og flere arter af flagermus.  
 
Det fremgår af § 6, stk. 1 i habitatbekendtgørelsen6, at der før der træffes 
afgørelse jf. miljøbeskyttelseslovens § 28 skal laves en vurdering af, om 
Natura2000 områder påvirkes.  
 
Det er Gribskov Kommunes vurdering, at udledningen ikke vil medføre en 
tilstandsændring i vandløbet samt, at udledningen af neddroslet og renset 
vejvand til Søborg Landkanal ikke vil påvirke Natura2000 området 
nedstrøms ’Gilleleje Flak og Tragten’ eller bilag IV arter. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Sophie Arent 
Specialkonsulent 
Center for Strategi og HR 

 

Ledelsessekretariat 
 
Gribskov Kommune 
 
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 
Telefon: 72 49 60 00 
  

 
 
5 Naturbeskyttelsesloven, bek nr. 1625 af den 19. december 2017 
6 Habitatbekendtgørelsen bek. nr. 1595 af 6. december 2018 
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Krav til filterjord 

- At der i den øverste del af nedsivningsgrøft/bassin udlægges 
et lag på min. 40 cm. ”filterjord”1 som etableres med 
vegetation. 

- At filterjorden ved udlægning har en pH værdi er på 7,5 +/- 0,5 
- At der ved sammensynkning efterfyldes med ny filterjord, 

så det sikres at grøften/bassinet til stadighed har den 
optimale renseevne og nedsivningsevne. 

- Filterjorden skal analyseres for indhold af PAH’er, olie og 
tungmetaller samt pH hvert 10. år efter ibrugtagning. 
Prøverne skal udtages af en akkrediteret prøvetager og 
analyseres af et akkrediteret laboratorium2. 

- At hvis koncentrationen af et eller flere af de analyserede 
stoffer overskrider den øvre grænse for klasse 3 jord3 skal 
de øverste 25 cm filterjord som minimum udskiftes: 

 
 

Stof 
Øvre grænse for 

klasse 3 jord 
mg/kg tørstof 

Bly 400 
Cadmium 5 
Chrom 750 
Kobber 750 
Kviksølv 5 
Zink 1.500 
PAH-total 75 
Kulbrinte-fraktionen 
C20-C35 

300 
 

- At hvis filterjordens pH-værdi falder til under 6,5, skal der udspredes 
jordbrugskalk i grøfterne 
/bassinerne. 

- At spild fra uheld straks opsamles ved at bortgrave det 
øverste lagt filterjord og erstatte dette med ren filterjord. 
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Offentlig høring og underretning  
Udledningstilladelse offentliggøres med 4 ugers klagefrist. Offentliggørelse sker på 
kommunens hjemmeside.  
 
Følgende organisationer er underrettet om afgørelsen:  
• Styrelsen for patientsikkerhed, stps@stps.dk  
• Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk  
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  
• Dansk Fritidsfiskerforbund, formanden@fritidsfiskerforbundet.dk  
• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, 

oeresund@sportsfiskerforbundet.dk  
• Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk  
• Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk  
 
Klagevejledning  
Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger, 
regnet fra afgørelsen offentliggøres på Gribskov Kommunes hjemmeside.  
 
Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, 
www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID.  
 
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. 
for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  
 
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Gribskov Kommune, 
hvis vi fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet 
via Klageportalen.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden 
om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af 
Klageportalen.  
 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 
begrundet anmodning til Gribskov Kommune. Kommunen videresender 
herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du 
kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk 
Klageberettiget fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100.  
 
Ønskes afgørelsen afgjort ved domstolene, skal retssagen være anlagt inden 
6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. 
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