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1. OFFENTLIG FREMLÆGGELSE 

I perioden 16. september til 15. november 2011 sendte Naturstyrelsen et forslag til kom-
muneplantillæg samt en VVM-redegørelse for projektet i offentlig høring. I løbet af 
høringsperioden blev der sået tvivl om der med de foreslåede afværgeforanstalninger i 
tilstrækkelig grad var taget hensyn til beskyttelsen af Natura 2000 området Furesø. 

 

Efterfølgende har Naturstyrelsen i samarbejde med de berørte kommuner revideret 
projektet og foretaget modelberegninger på det fornyede grundlag. Fokus har været på 
at nedsætte næringsstofbelastningen yderligere, samt at sikre, at der ikke udledes mil-
jøfremmede stoffer udover miljøkvalitetskravene. 

 

Naturstyrelsen vurderede, at der i forlængelse af høringen blev foretaget så store æn-
dringer i projektet, at der måtte gennemføres en ny offentlig høring af forslag til kom-
muneplantillæg samt VVM-redegørelse. Denne høring gennemførtes i perioden 17. 
marts til 14. maj 2012.  

 
På denne baggrund offentliggør Naturstyrelsen hermed: 
 

- Kommuneplantillæg  
- VVM-redegørelse inkl. ikke-teknisk resumé og miljørapport 

 

1.1 VVM-processen 

1.1.1 Indkaldelse af ideer og forslag 
Naturstyrelsen Roskilde har forud for udarbejdelsen af kommuneplantillægget med 
tilhørende VVM-redegørelse indkaldt ideer og forslag til planlægningen. Hovedformå-
let med den første offentlige høring er at danne grundlag for fastlæggelse af VVM-
redegørelsens indhold. 
 
VVM-redegørelsen tager dels udgangspunkt i lovgivningens krav til planlægningen og 
dels til de eventuelt indkomne ideer og forslag for at sikre, at alle relevante og nødven-
dige problemstillinger bliver behandlet. 
 
Der blev indkaldt ideer og forslag i perioden 26. januar 2011 til 23. februar 2011. 
 
Der indkom 10 forslag fra offentligheden. Herudover har er en række af de bemærknin-
ger, der indkom ved høringen af VVM redegørelse og kommuneplantillæg i efteråret 
2011 givet anledning til revision af VVM-redegørelsen. 

1.1.2 Den videre proces 
Naturstyrelsen har i samarbejde med Grontmij, på vegne af Naturstyrelsen Nordsjæl-
land, udfærdiget dette kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, ikke-
teknisk resumé og miljøvurdering. 
 

 



 

Kommuneplantillægget og VVM redegørelsen kan efter udstedelsen for så vidt angår 
retlige spørgsmål påklages til Natur- og miljøklagenævnet af enhver med retslig inte-
resse i sagens udfald, samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der har som 
hovedformål at beskytte natur og miljø eller varetagelse af væsentlige borgerinteresser 
indenfor arealanvendelse, jf. planlovens §§ 58 og 59. 
 
VVM-tilladelsen kan påklages til fuld prøvning i klagenævnet. 
 

1.2 Læsevejledning 
Denne publikations materiale består af kommuneplantillæg med retningslinjer og plan-
redegørelse for kommunerne: Rudersdal og Lyngby-Taarbæk, en VVM-redegørelse 
med et ikke-teknisk resumé, en sammenfattende redegørelse på baggrund af den of-
fentlige høring og en VVM-tilladelse.  
 
Den sammenfattende vurdering af projektets miljøkonsekvenser kan læses i det ikke-
tekniske resumé. 
 
VVM-redegørelsen indeholder selve beskrivelsen af projektet og en vurdering af miljø-
konsekvenserne ved det ansøgte. I VVM-redegørelsen kan indgå undersøgelser tilveje-
bragt for at belyse specielle forhold eller den kan bygge på indhentede oplysninger, 
bygherre har tilvejebragt i forbindelse med ansøgningen og udarbejdelsen af VVM-
redegørelsen og VVM-tilladelsen fra fx udkast til Natura 2000 planer, Miljøportalen 
m.fl. 
 
 
 

 



 

 

2. HØRINGENS DUKUMENTER 

2.1 Hvad er VVM 
VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land 
fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og priva-
te anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse 
nr. 1515 af 15/12/2010.  
 
I henhold til planlovens § 11g må enkeltanlæg ikke påbegyndes, før der er tilvejebragt 
retningslinjer i kommuneplanen gennem udstedelse af kommuneplantillæg med tilhø-
rende VVM-redegørelse.  
 
Formålet med en VVM-redegørelse er at sikre, at der gennemføres en vurdering af 
virkningerne på miljøet, og at offentligheden inddrages som en vigtig del af beslut-
ningsprocessen. På den måde sikres det, at planmyndigheden har et godt grundlag for 
at træffe de miljømæssigt bedste beslutninger forud for den endelige realisering af pro-
jektet. 
 
VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virk-
ninger på:  
 

• Mennesker, fauna og flora  

• Jordbund, vand, luft, klima og landskab 

• Materielle goder og kulturarv 

• Samspillet mellem disse faktorer 
 
VVM-redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, 
som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om 
projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med tillægget til 
kommuneplanen.  
 
Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunal-
bestyrelsen. I nogle tilfælde varetager Miljøministeriet imidlertid opgaven. Det gælder 
bl.a. for anlæg, hvor staten er bygherre eller godkendende myndighed efter anden lov-
givning, eller anlæg som kræver planlægning i mere end to kommuner. Her vil VVM og 
plankompetencen overgå til Miljøministeriet og varetages af de lokale landsdelscentre i 
enten Miljøstyrelsen eller Naturstyrelsen. 
 
Et VVM-pligtigt anlægsprojekt skal have en VVM-tilladelse baseret på en gennemført 
VVM procedure.  VVM-tilladelsen giver bygherre ret til at gennemfører projektet. Når 
VVM-proceduren er afsluttet og der er udstedt de nødvendige retningslinjer i kommu-
neplantillægget, kan VVM-tilladelsen gives. 

2.2 Hvad er et kommuneplantillæg 
Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Med et 
kommuneplantillæg kan bestemmelser, som retningslinjer og rammer, i kommunepla-
nen justeres og ændres, når det er nødvendigt i forhold til realiseringen af en lokalplan.  
 

 



 
 

Kommunalbestyrelsen har bl.a. ansvaret for den sammenfattende arealplanlægning, 
som udmøntes i en kommuneplan. I kommuneplanen fastlægges Kommunalbestyrel-
sens politik for byernes udvikling og udvikling på kommunens øvrige områder. Kom-
muneplanen skal sammenfatte og konkretisere de overordnede politiske mål for udvik-
lingen i kommunen bl.a. gennem udstedelse af retningslinjer og rammer.  
 
Kommuneplanen skal ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse af lov om planlægning, 
lovbekendtgørelse nr. 937 af 24/09/2009, Planloven, indeholde retningslinjer for alle 
de emner, der fremgår af planlovens kommuneplankatalog (§ 11a) og ledsages af en 
redegørelse (§ 11 e) ofte kaldet en planredegørelse i VVM-sammenhæng. De centrale 
emner er udformning af byområder, placering af boliger, arbejdspladser, butikker, of-
fentlige institutioner, trafik og beskyttelsesinteresser i det åbne land.  
 
Ved udstedelse af et kommuneplantillæg indgår, ud over retningslinjer og rammer, 
også en planredegørelse. 

2.3 Hvad er Miljøvurdering 
I henhold til Bekendtgørelse om lov om miljøvurdering af planer og programmer, 
lovbekendtgørelse nr. 936 af d. 24/09/2009, miljøvurderingsloven, skal kommune-
plantillæg, som udarbejdes i forbindelse med en VVM-sag, også miljøvurderes. Ved 
miljøvurdering forstås primært udarbejdelse af en miljørapport med de oplysninger, 
der fremgår af miljøvurderingslovens bilag 1, inddragelse af offentligheden og tage hen-
syn til miljørapporten. 
 
Formålet med en miljøvurdering er at sikre, at miljøhensyn integreres i projektet under 
udarbejdelsen af planen eller programmet og, at planen hermed bedre fremmer en bæ-
redygtig udvikling og sikrer et højt miljøbeskyttelsesniveau. 
 
En miljørapport skal omhandle de forhold, der er beskrevet i § 7 i miljøvurderingslo-
ven. De særlige krav, der er indeholdt i miljøvurderingsloven, men ikke i VVM-
reglerne, omhandler væsentligst: 
 

• En beskrivelse af planens/programmets formål og forbindelser med andre rele-
vante planer 

• Et program, der fastlægger de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvåg-
ning af planens miljømæssige påvirkninger 

• Krav om direkte høring af de berørte myndigheder, hvis områder kan blive be-
rørt af planen - både i idéfasen (om fokuspunkter og omfang af miljøvurderin-
gen) og inden der træffes endelig afgørelse om planen 

• Endvidere er der i loven om miljøvurdering af planer og programmer mere di-
rekte henvist til, at vurderingerne skal relateres til internationale beskyttel-
sesmål og -regler, herunder især EU’s habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirek-
tiv, der restriktivt beskytter en række naturtyper og plante- og dyrearter.  

• Endelig er der lagt større vægt på vurdering af betydningen for befolkningen og 
menneskers sundhed.  

 
Der er ikke særlige formkrav til indholdet af miljørapporten, og da der er stor grad af 
sammenfald med kravene til en VVM-redegørelse, er det valgt at udarbejde en kombi-
neret VVM-redegørelse og miljørapport.  

 



 
 

 

3. REDEGØRELSE FOR KOMMUNEPLANTILLÆG 

3.1 Baggrund 
Projektet ”Rent vand i Mølleå-systemet” blev startet op i 2006 støttet af midler under 
den særlige vand- og naturindsats under Naturstyrelsens Miljømilliard I.  
 
Naturstyrelsen Nordsjælland (tidl. Skov- og Naturstyrelsen) - som projektansvarlig 
bygherre - indledte fra starten et samarbejde om projektet med de daværende 7 kom-
muner i området, Naturstyrelsen Roskilde (tidl. Miljøcenter Roskilde) samt repræsen-
tanter for de grønne organisationer og det organiserede friluftsliv med det formål at 
indkredse projektet. Der blev nedsat en projektorganisation med styregruppe, følge-
gruppe og projektgrupper. Yderligere blev der underskrevet en aftale med borgmestre-
ne om fremme af natur- og miljøprojekter inden for Mølleå området. 
 
I foråret 2007 gennemførtes forundersøgelser til vurdering af naturgenopretningsmu-
ligheder og forbedring af vandkvaliteten i Mølleå-systemet. Naturstyrelsen Nordsjæl-
land besluttede i samarbejde med de øvrige parter at arbejde videre med projektet 
”Rent vand i Mølleå-systemet”, som havde tilledning af særligt renset vand fra Lundtof-
te Renseanlæg og restaurering af vandområder, som hovedoverskrifter. 
 
I 2009 udarbejdede Grontmij | Carlbro et projektforslag for anlægsdelen i projektet, 
der nærmere belyste hvordan projektet kunne gennemføres i praksis. Efterfølgende har 
Naturstyrelsen Roskilde vurderet det samlede projekt som VVM-pligtigt (januar 2011).   
 
VVM-redegørelsen er udarbejdet i samarbejde med Naturstyrelsen, Rudersdal Kom-
mune og Mølleåværket, der står for driften af Renseanlæg Lundtofte.   
 

 
            Figur 1. Projektområdet 

 



 
 

3.2 Formål og Idé 
Projektets hovedidé er, at forbedre afstrømningsforholdene i Mølleå-systemet. Den 
bedre vandgennemstrømning skabes ved at lede vand i størrelsesordenen 150 liter pr. 
sekund fra Lundtofte Renseanlæg (Lyngby Taarbæk kommune) via en ca. 4 km lang 
trykledning til Kalvemosen (Rudersdal Kommune). Herfra vil vandet kunne løbe via 
Indre Sø i Kirkeskoven, Søllerød Sø og Vejlesø ud i Furesøen til Mølleåen. Den øgede 
afstrømning forventes at forbedre miljøtilstanden i Søllerød Sø og Vejlesø, således at de 
to søer vil kunne leve op til deres miljømål i 2015. Samtidigt forventes miljøtilstanden i 
den nedre del af Mølleåen, efter Furesøen, generelt også at blive forbedret samt den 
samlede næringsstofbelastning til Øresund forventes reduceret i forhold til i dag.  
  
En øget gennemstrømning af den nævnte del af Mølleå-systemet forventes således sam-
let at påvirke miljøtilstanden i positiv retning for en række af Mølleåens vandområder, 
men for at sikre at Furesøen ikke påvirkes med næringsstoffer fra bl.a. de næringsrige 
bundsedimenter i Søllerød Sø og Vejlesø, skal disse bindes ved en sørestaurering i de to 
søer; en aktivitet, der er indeholdt i projektet. Sørestaureringen forudsættes igangsat 
inden udledningen til Kalvemosen åbnes. 
 
Projekt ”Rent vand i Mølleåsystemet” er et af projekterne indenfor den Særlige vand og 
Naturindsats besluttet igangsat i 2006 (Miljømilliarden). Projektet er på mange måder 
et innovativt projekt med forskellige nytænkende tiltag. Det gælder i særdeleshed det 
forhold at betragte spildevand som en ressource, der kan gavne vandoplandet. 
 
For at projektet kan gennemføres er det nødvendigt, at vandet fra renseanlægget renses 
ved brug af de bedst tilgængelige teknikker. Renseanlæg Lundtofte vil optimere rens-
ningen af spildevand og anvende en meget finmasket membranfiltrering ovenpå de 
øvrige renseprocesser, der i dag foregår på renseanlægget. Forventningen er således, at 
vandet bliver det bedst rensede spildevand i Danmark. 
 

3.3 Renseanlæg Lundtofte 
Renseanlæg Lundtofte er et mekanisk biologisk renseanlæg, der behandler spildevand 
fra Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Rudersdal og Gentofte kommuner. 
 
Anlægget er beliggende Hjortekærbakken 12 ved Mølleåen. Mølleåværket står for drif-
ten af Renseanlæg Lundtofte. 
 
Spildevandet behandles i dag i et risteanlæg (grov- og finriste), i et sandfang, i forkla-
ringstanke, i luftningstanke og i efterklaringstanke inden udledning til en ledning, der 
fører det rensede vand ud til kysten ved Øresund, hvor landledningen går over i en hav-
ledning, der er ført ca. 320 m ud fra land og afsluttes på en vanddybde på 5,8 m.  
 
Mølleåværket har bevilliget og besluttet udvidelse og forbedring af renseanlægget til en 
værdi på op mod 100 mio. kr. Udbygningen forventes færdig i 2012. 
 
Udbygningen af renseanlægget er igangsat med henblik på at øge kapaciteten og for-
bedre rensningen af en delstrøm på op til 200 l/sek. Den forbedrede rensning skal bl.a. 
muliggøre en tilbageførsel af en del af det rensede vand til Mølleå-systemet. 
 

 



 
 

Udbygningen i etape 1, fase 1 omfatter bl.a.: 
 
Etablering af finrist (1,5 mm) for 200 l/sek. 
Forøgelse af slammængde og beluftningskapacitet i et sæt luftningstanke. 
Efterdenitrifikationstanke. 
Etablering af et MBR-anlæg med tilhørende pumpestation, blæserstation, tavlerum 
m.v. 
 
Efter udbygningen af renseanlægget forventes en reduktion i spildevandets niveau af 
kvælstof, fosfor, organisk stof, bakterier og i mindre grad også miljøfremmede stoffer. 
Med den nye rensning forventes der at kunne opnås en vandkvalitet, der gør det muligt 
at lede vandet til Kalvemosen, og derigennem videre til Mølleåen. Dermed vil vandgen-
nemstrømningen i Mølleå-systemet kunne forbedres. 
 
Hvis den planlagte udbygning er tilstrækkelig til at opfylde de krævede kvalitetskrav for 
tilbageførsel af vand til Mølleå-systemet, udføres etape 1’s fase 2 i form af en oppump-
ningspumpestation, hvortil der er afsat plads i det nyetablerede MBR-anlæg. 
 

3.4 Tracé for trykledning 
Der skal etableres en trykledning, der skal føre vandet fra Renseanlæg Lundtofte til 
Kalvemosen, se figur 2. 
 
Der etableres en pumpestation på renseanlæggets sydøstlige område. Herudfra starter 
trykledningen.  
 
Fra Mølleåstien syd for Mølleåen vil trykledningen føres mod nord og krydse under 
Mølleåen. Dette skal udføres ved styret boring på en strækning af ca. 150 m.  
 
Nord for Mølleåen føres ledningen ud i markareal. Herfra føres ledningstracéet mod 
vest og nordvest og etableres i markareal langs med eksisterende skovgrænse.  
 
Når ledningen er ført nord om eksisterende regnvandsbassin, føres ledningstracéet 
mod vest igennem eksisterende skov til viaduktunderføring under Helsingør-
motorvejen.  
 
Det vælges således at føre ledningstracéet igennem skoven på det sidste stykke i stedet 
for nord om skoven, idet skoven i dette område ikke har en naturmæssig høj værdi iføl-
ge Naturstyrelsen, og for samtidig at begrænse den samlede ledningslængde og antallet 
af bøjninger. 
 
Igennem viadukten er der i forvejen en eksisterende kloakledning i stor dimension. 
Ledningen er beliggende i den nordlige side af viadukten, som er ca. 3,5 m bred. Det 
vurderes derfor muligt at etablere en trykledning igennem viadukten ved opgravning 
ved siden af eksisterende kloakledning. 
 

 



 
 

Vest for Helsingør-motorvejen etableres trykledningen i eksisterende stisystem mod 
vest hhv. nord langs eksisterende campingplads. Fra campingpladsen etableres tryk-
ledning igennem skov langs med Ravnebakken primært ved siden af kørebanen. Uden 
for skoven i åbent terræn føres ledningstracéet ud i markareal parallelt med Ravnebak-
ken, og der foretages krydsning med Nærumbanen ved styret underboring.  
 
Fra Ravnebakken føres ledningstracéet videre mod nord i Langebjerg, hvor ledningen 
så vidt muligt etableres ved siden af kørebanen i østlig side af vejen. Fra hvor Lange-
bjerg drejer mod øst, fortsætter ledningstracéet i cykelsti mod nord hhv. nordvest.  
 
Krydsning af Skodsborgvej skal foregå ved styret underboring. Herfra fortsætter led-
ningstracéet mod nord i eksisterende stisystem igennem Søllerød Naturpark til Atte-
mosevej. Videre herfra krydses vejen, og ledningstracéet fortsætter mod vest til Kalve-
mosen. 
 
Det skal bemærkes, at ledningstracéet fra krydsning af Helsingør-motorvejen til Kal-
vemosen følger Rudersdalruten, som er en rute, der strækker sig gennem hele Ruders-
dal med en maratondistance på 42,195 km til brug for alle. 
 

 
Figur 2: Trace for trykledningen mellem Lundtofte Renseanlæg og Kalvemosen 
 
Tracéet for trykledningen er valgt som værende det foretrukne af følgende årsager: 
 

• Tracéet er valgt ud fra et hensyn til eksisterende ledninger og kabler. 

• Tracéet er beliggende i et område, som det er muligt at få adgang til enhver tid. 

 



 
 

• Der er så vidt muligt taget hensyn til de landskabelige forhold, således at beho-
vet for fældning af træer o.l. begrænses mest muligt. 

• Trykledningen er så vidt muligt placeret uden for eksisterende kørebaneareal 
for at begrænse udgifter til asfaltretablering. Adgangsvejen Ravnebakken til 
campingpladsen vil på få delstrækninger blive delvist opgravet. Ved fotoregi-
strering af eksisterende kørebane kan det dog konstateres, at asfalten på del-
strækninger er i dårlig fatning og således har behov for renovering. 

 
Ledningen følger et tracé, hvor gener fra Helsingør-motorvejen, Nærumbanen samt 
Nærum Station er begrænset mest muligt. 
 
Trykledningstracéet syd for Skodsborgvej er valgt under hensyntagen til de fodgængere 
og cyklister, der benytter skoven, og det er således valgt at gå uden om de sti- og vejsy-
stemer, der er mest trafikerede. 
 

 
Området i Kalvemosen, hvor udløbsbygværket planlægges etableret  
 
Det bemærkes, at det tidligere har været diskuteret, om der skulle indgå en iltnings-
trappe ved udløb til Kalvemosen, hvis iltmætningen var for lav i det udledte vand. 
Dansk Hydraulisk Institut har beregnet, at iltkoncentrationerne i det udledte vand ikke 
vil udgøre et problem i vandområderne, og at en iltningstrappe derfor ikke er derfor 
ikke nødvendig. Der er dog stillet krav om iltindholdet i vandet der løber fra ledningen 
til Kalvemosen. 
 

 



 
 

3.5 Vandløbsudvidelser/ -restaureringer 
Projektet indebærer, at kortere vandløbsstrækninger i den øvre del af Mølleå-systemet 
skal ændres/udvides. Vandløbene designes således, at deres afstrømningsevne imøde-
kommer de fremtidige afstrømningsforhold, så der ikke sker oversvømmelser i oplan-
det, men dog samtidig således at vandløbene under små afstrømninger ikke tørrer helt 
ud med konsekvens for fauna og flora.  
 
Udvidelse af vandløbet (Kirkeskov Bæk) mellem Kalvemosen og Søllerød Sø ved tilfør-
sel af op til 200 l/s, foruden den nuværende afstrømning fra oplandet, indebærer en 
række forslag til udvidelser af vandløbsprofilet og ændringer af eksisterende anlæg i 
form af udskiftning af rørledninger, hvor vandløbet passerer under stier mm. samt ud-
skiftning af ind- og udløbsbygværker i småsøerne undervejs på strækningen. Overord-
net set udmønter restaurering af vandløbet sig i et noget større vandløb og større rør-
ledninger sammenlignet med de eksisterende forhold i dag. Vandløbet forlænges med 
ca. 10 m på engen neden for Indre Sø, hvor der etableres nyt slynget tracé, mens det 
bliver ca. 5 m kortere på engen lige opstrøms for Søllerød Sø, hvor de eksisterende 
slyngninger gøres mere moderate. Tiltagene er yderligere beskrevet i flere detaljer ved 
en gennemgang af delstrækninger i VVM-redegørelsen afsnit 7. 
 

 
Figur 3: Vandløbsstrækninger, der påregnes restaureret 
 
For vandløbet og rørledningen (under ét kaldet Bækrenden) mellem Søllerød Sø og 
Vejlesø indebærer projektet en vandløbsoprensning af den åbne strækning (150 m), en 
udskiftning af indløbsbygværket, hvor vandløbet går fra åbent til rørlagt, samt en ud-
skiftning til større rør på de første ca. 150 m af Bækrendens rørlagte strækning. Dimen-
sionerne på den nedstrøms del af den rørlagte strækning er i tidligere undersøgelser 
fundet at have tilstrækkelig kapacitet. 
 

 



 
 

3.6 Projektet er VVM pligtigt 
Det er Naturstyrelsens vurdering, at projektet er omfattet af bekendtgørelse nr. 1510 af 
15. december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i 
medfør af lov om planlægning (VVM-bekendtgørelsen), bilag 2 pkt. 11f om anlæg af 
vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet samt regulering af vandløb og om anlæg 
af vandledninger over større afstande. På baggrund af VVM-screeningen blev projektet 
fundet VVM-pligtigt, idet det ikke kunne afvises at anlægget vil have væsentlig påvirk-
ninger på miljøet. Dette blev meddelt Naturstyrelsen Nordsjællands den 14. januar 
2011.  
 
I dette tilfælde, hvor staten er bygherre, vil Naturstyrelsen være miljømyndighed, jf. § 
11, stk. 5 nr. 1). Dette betyder, at VVM og plankompetencen, med udarbejdelse af kom-
muneplantillæg, overgår til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen varetager således kommu-
nalbestyrelsernes opgaver og beføjelser.  
 
En eventuel senere ændring af kommuneplantillægget forudsætter derfor Naturstyrel-
sens accept. 

3.6.1 VVM-tilladelse 
På baggrund af konklusionerne i VVM-redegørelsens miljøvurderingsafsnit og resulta-
tet af den offentlige høring og den sammenfattende redegørelse, vil Naturstyrelsen Ros-
kilde udarbejde en VVM-tilladelse der sikrer, at de miljømæssige påvirkninger af pro-
jektet ikke er væsentlige. 
 
VVM tilladelsen udstedes umiddelbart efter Naturstyrelsen Roskilde har udstedt ende-
ligt kommuneplantillæg.  
 

3.7 Lov om Miljøvurdering af planer og programmer  
Da kommuneplantillægget foranlediger ændringer til kommuneplanen, skal kommu-
neplantillægget i henhold til § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer mil-
jøvurderes. Miljørapporten er vedlagt dette kommuneplantillæg. 
 

3.8 Forhold til øvrig planlægning  
I dette afsnit er der gjort rede for de planforhold, der kan blive berørt af det planlagte 
projekt Rent vand i Mølleå-systemet. Det bygger på informationer indhentet fra kom-
munernes hjemmesider, lokalplaner, kommuneplaner, Fingerplan 2007, Vand- og Na-
turplaner samt Miljøportalen.  
 
Fingerplan 2007 sætter rammerne for den kommunale planlægning i Hovedstadsregi-
onen 
 
Kommuneplanlægningen beskriver de overordnede mål for udviklingen og arealanven-
delsen i kommunen og fastlægger desuden rammerne for lokalplanlægningen.  
 
Lokalplanlægningen giver detaljerede retningslinjer for, til hvad og hvordan det enkelte 
område kan anvendes og bebygges.  
 

 



 
 

Vand- og Naturplanerne sætter rammerne for planer, der berører vand og natur.   

3.8.1 Fingerplan 2007  
Fingerplan 2007 er et gældende landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlæg-
ning, og udgør et overordnet grundlag for kommunernes planlægning. Kommunepla-
ner og lokalplaner for hovedstadsområdets kommuner skal således bygge på princip-
perne i Fingerplan 2007. Fingerplanen omhandler byudvikling, byomdannelse, regio-
nale friluftsområder mv. hvor byudvikling skal ske i det indre hovedstadsområde 
(”håndfladen”) og i byfingrene. Mellem fingrene findes de grønne kiler til regionalt fri-
luftsliv. Fingerplanen omhandler også koordinering af trafikal infrastruktur og byud-
vikling. Både Rudersdal og Lyngby Taarbæk Kommuner er hovedstadskommuner, og 
projektområdet for Rent vand i Mølleåen ligger delvist inden for en af fingerplanens 
byfingre. Projektet er ikke i strid med fingerplanens bestemmelser. 

3.8.2 Kommuneplan 2009 

I det følgende beskrives relevante rammer for projektet i relation til projektområdet, 
som de fremgår i de involverede kommuners kommuneplaner.  
 
Lyngby Taarbæks Kommuneplan 2009 
Af Lyngby Taarbæks Kommuneplan fremgår, at bortledning af spildevand og regnvand 
skal ske uden gener for kommunens borgere på en miljømæssig og økonomisk forsvar-
lig måde. Endvidere skal udløb til recipienter indrettes, så vandmiljøet påvirkes mindst 
muligt.  Lyngby-Taarbæk Kommune afventer dog vand- og naturplaner fra Miljømini-
steriet med henblik på yderligere tiltag.  
 
Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker, at der foretages forbedringer for natur, miljø og 
friluftslivet i Mølleå-søerne og Mølleåen blandt andet ved hjælp af sørestaurering og 
reduktion af spildevandsudledningerne fra overløbsbygværkerne. 
 
Kommuneplanen omtaler projekt ”Rent vand i Mølleåen” på følgende måde: ”Mølleå-
værket deltager desuden i et projekt om renere vand i Mølleå-systemet. Renseanlægget 
forestår kapacitetsudvidelse og yderligere rensning af spildevandet, så der kan ledes 
super renset vand nord på til Kalvemosen i Rudersdal Kommune. Herfra vil vandet så 
løbe naturligt gennem Furesø og Mølleåen til Øresund.” 
 
Rudersdal Kommuneplan 2009 
Rudersdal Kommuneplan angiver, at regionplanens bestemmelser og recipientmålsæt-
ninger overholdes, og at fornyelse af retningslinjerne afventer endelig vedtagelse af 
vandplanen. 
 
Kommuneplanens overordnede princip for blå og grøn struktur (hhv. vådområder og 
grønne områder) er, at styrke og bevare de overordnede landskabstræk og landskabelige 
sammenhænge. Kommunen vil arbejde for at naturværdierne skal benyttes og beskyttes. 
 
Rudersdal Kommune har tværkommunalt samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune 
omkring Mølleådalen.  

 



 
 

 
Andre udpegninger 
Kalvemosen, Indre Sø, 2 mindre søer på Præsteengen, Søllerød Sø og Vejlesø er alle 
omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttelse af søer. Vest for Kalvemosen og 
sydvest for Indre Sø ligger beskyttede moser. Degneengen og området omkring den 
åbne del af Bækrenden ved udløbet af Søllerød Sø er begge § 3 beskyttede eng-
områder. 
 
De beskyttede naturområder fremgår af kortbilag nedenfor samt kort i bilag 1 i A4-
format.  

 

 

Figur 4. Beskyttede naturtyper 

 

Søllerød Sø og Vejlesø er begge omfattet af søbeskyttelseslinjer. Naturbeskyttelseslo-
vens bestemmelser om søbeskyttelseslinje omfatter bl.a. terrænændringer, men foran-
staltninger, der foretages på baggrund af en tilladelse i henhold til Vandløbsloven, er 
undtaget bestemmelserne.  
 
Der findes et fredet fortidsminde med 100 m beskyttelseszone der dækker afløbet fra 
Søllerød Sø. Det kan påregnes, at der skal udføres arbejder inden for fortidsmindebe-
skyttelseslinjen omkring gravhøjen, men arbejderne består alene i oprensning af aflejret 
materiale i Bækrenden. Der forventes derfor ikke forstyrrelse af arkæologiske værdier, 
og der vil ikke være nye blivende anlæg inden for beskyttelseszonen, hvorfor der ikke 
skal søges om dispensation hos Kommunen.   
 
De beskyttede mindre søer i projektet berøres kun i mindre grad. For Kalvemosen og 
Indre Sø bliver der alene tale om mindre ændringer i afløbet, mens de 2 mindre søer på 
Præsteengen ikke vil blive berørt af anlægsarbejder. De beskyttede enge og moser på-
virkes af anlægsarbejder, da det nye vandløbsforløb planlægges udgravet her. 
 

 



 
 

For disse ændringer i afløb og anlægsarbejder samt forandringer i områdets hydrologi 
vil der skulle søges dispensation i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Det skal afklares, i hvilket omfang Rudersdal Kommune opfatter vandløbsreguleringen 
som en ændret arealanvendelse og dermed kræver en tilladelse til ændret arealanvendel-
se i henhold til lov om forurenet jord § 8. 
 
Fra Kalvemosen til og med den gamle renseanlægsgrund er det vandløb der planlægges 
at skulle erstatte det eksisterende beliggende i Søllerød Kirkeskov. Hele arealet er be-
lagt med fredskovspligt, men arealernes status ændres ikke.  
 
Ved anlægsarbejder og etablering af trykledningen gennem fredede områder, skal det 
afgøres om dette er i strid med fredningsbestemmelserne. I så fald vil det kræve en di-
spensation fra fredningsnævnet og Kulturstyrelsen.    
 
Der kan i forbindelse med dispensationen blive stillet krav om etablering af erstatnings-
skov på 2 gange det servitutbelagte areal i fredskov. Det vurderes, at rørledningens ser-
vitutbælte vil berøre ca. 2.600 m2 fredskov, således at krav om erstatningsskov maksi-
malt kan blive ca. 5.200 m2 (0,52 ha). 
 
Da størstedelen af rørledningen nedlægges i eksisterende sti uden skade på eksisterende 
bevoksning, er det muligt for Naturstyrelsen at frafalde krav om erstatningsskov for 
disse arealer.  
 
Der skal søges tilladelse til trykledningens krydsning af Mølleåen udført ved styret un-
derboring hos Lyngby-Taarbæk Kommune, Natur & Miljø, herunder høres om evt. krav 
ved krydsning. Vandløbsmyndigheden (Lyngby-Taarbæk Kommune) skal tillade an-
læggelse af rørledning under Mølleåen. Ved trykledningens krydsning af veje og jern-
bane kræves infrastrukturejers godkendelse.  

3.8.3 Lokalplaner 

Området omfattes af fire ældre byplanvedtægter og seksten lokalplaner. Yderligere in-
formation om lokalplanernes emne og formål fremgår af bilag 1. Tre af disse lokalpla-
ner omfatter Renseanlæg Lundtofte og de udbygninger der har været planlagt gennem 
årene her, hvoraf den seneste omhandler etablering af det membrananlæg, der er en for-
udsætning for udledningen af vand fra renseanlægget til Mølleå-systemet.   
 
De øvrige lokalplaner har boligformål og erhvervsformål, hvor erhverv hovedsageligt 
omfatter kontor og lettere industri. Byplanvedtægterne fastsætter arealanvendelse til 
hhv. boliger, erhverv og offentlige anlæg.  
 
Byplanvedtægt 32 udlægger to matrikler til ubebygget offentligt grønt område 15a Øve-
rød og 3d Søllerød. Dette område indgår i projektet, men projektet medfører ikke æn-
dringer i anvendelse af arealerne.  
 
De øvrige lokalplaner forventes ikke at blive påvirket af projektet Rent vand i Mølleå-
systemet. De anlægsaktiviteter der forventes at foregå inden for lokalplanlagte områder 
er midlertidige og ikke i strid med lokalplanernes formål. 
 
Oversigt over lokalplaner i området fremgår af bilag 1. 
 

 



 
 

3.9 Øvrige bindinger 

3.9.1 Fredninger 

De fredede områder der ligger inden for projektområdet er beskrevet nærmere i dette 
afsnit. Der er fokus på de områder, hvor der planlægges udført anlægsaktiviteter, og 
derfor undersøges fredningsbestemmelserne her for eventuelle begrænsninger eller sær-
lige hensyn som bør tages i forbindelse evt. fremtidige anlægsarbejder knyttet til projek-
tet. Følgende tre fredede områder er lokaliseret indenfor projektområdet: 
 
• Mølleådalen  
• Vedbæk-Søllerød  
• Søllerød Naturpark  
 
Rørledningen ligger inden for områder omfattet af Mølleåfredningen fra Lundtofte Ren-
seanlæg til nord for Ravnebakke. Fra nord for Ravnebakke til Skodsborgvej ligger rør-
ledningen kort øst for områder omfattet af Mølleåfredningen, fra Søllerød Kirkesti, nord 
for Nærum og til Kalvemose ligger rørledningen imellem mindre fredede områder, men 
uden at berøre disse direkte. 
 
Fredningsnævnet har den 7. august 2009 givet dispensation i medfør at Naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1 til etablering af rørledningen på betingelse af, at området retab-
leres efter arbejdets udførelse, dog må udluftningsventilerne være synlige.  
 

 
Figur 5. Fredninger indenfor planområdet 
 

 



 
 

Mølleådalen 
Mølleådalen fra Lyngby Sø til Øresund blev fredet ved fredningskendelse af 16. januar 
1998 og efterfølgende ændret ved Naturklagenævnets afgørelse af 15. februar 2001. 
Formålet med fredningen er at sikre og bevare området og dets væsentlige kulturhistori-
ske, landskabelige og naturhistoriske værdier, samt at fastholde og regulere almenhe-
dens ret til færdsel i området. 
 
Fredningen forhindrer som hovedregel beplantning, terrænændring, bebyggelse mv., 
medmindre der er tale om foranstaltninger, der udføres som led i en plejeplan til forbed-
ring af den naturhistoriske, kulturhistoriske eller landskabelige værdier. 
 
Under bestemmelser om arealanvendelse angiver fredningsbestemmelserne, at der må 
foretages tilstandsændringer som er nødvendige for at bestemmelserne i gældende vand-
løbsregulativer for Mølleåen kan opfyldes. 
 
Bygninger og faste konstruktioner kan fjernes uden tilladelse. Fredningen er ikke til 
hindring for udbygning af offentlige værker, hvis det sker inden for den lokalplan som 
var gældende på fredningstidspunktet. 
 
Der kræves desuden Fredningsnævnets godkendelse til fældning eller beskæring af træ-
er uden for statsskovens arealer, medmindre træerne udgør en risiko for færdsel, instal-
lationer eller bygninger. 
 
Det fremgår desuden af fredningsbestemmelserne, at offentligheden har ret til at færdes 
til fods på de offentlige veje og stier i området. 
 
Der må foretages pleje til at forbedre forhold for dyre- og planteliv eller til opretholdel-
se og forbedring af landskabelige og kulturhistoriske værdier i det fredede område. Ple-
je skal udføres efter en plejeplan udarbejdet af plejemyndigheder, Lyngby-Taarbæk og 
Søllerød Kommuner, og må højst gælde fem år frem. Berørte lodsejere og Danmarks 
Naturfredningsforening vil blive orienteret og har ret til udtalelse. Pleje som omtalt her 
kan udføres uden dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3, 4, 16, 17 og 18 samt 
planlovens § 35 stk. 1. 
 
De her planlagte indgreb gennemføres med henblik på at forbedre naturforholdene i 
Mølleåen, men de er ikke indarbejdet i en plejeplan. Planerne for projektet ” Rent vand i 
Mølleåen” er dog plejemyndighederne bekendt via projektets følgegruppe. Planerne bør 
forelægges Fredningsnævnet med henblik på en udtalelse, om den udarbejdede plan kan 
gøre det ud for en plejeplan, eller der vil kræves en behandling med henblik på opnåelse 
af dispensation fra fredningsbestemmelserne. 
 
 
 
 

 



 
 

Vedbæk-Søllerød 
Anlæg af fodsti og cykelsti fra Ravneholm Trinbræt til Høje Sandbjerg og fra Ravne-
holm Trinbræt til Svalegabet samt matrikler i Holte, Søllerød, Øverød og Nærum omfat-
tes af fredningen. Fredningen indeholder forskellige bestemmelser for området, der ho-
vedsageligt har til formål at bevare områdets anvendelse og udseende. Der er således 
forbud mod ændring i anvendelsen af arealer, opførelse af bygninger, gravearbejde og 
ændring af beplantning.  
 
Søllerød Naturpark 
Fredningen af ”Søllerød Naturpark” omfatter arealer mellem Høje Sandbjerg og Kirke-
skoven, og er et ca. 300 ha stor området. Området er fredet for at bevare landskabsbille-
det og at sikre at området opretholdes som kulturlandskab med almindelig landbrugs- 
og skovdrift. 

3.9.2 Naturbeskyttelseslovens § 3 

Gennemførelse af projektet kræver en række tilladelser efter naturbeskyttelseslovens §3. 
Disse vil blive ansøgt relevante myndigheder. 

3.9.3 Fredsskov 

Både omkring traceet for trykledningen og i området mellem Kalvemosen og Søllerød 
Sø udføres projektet i områder tinglyst som fredskov.  
 
I området omkring traceet for trykledningen fældes enkelte træer og mindre skovområ-
der i forbindelse med anlægsarbejdet. Godt 700 m af rørledningen ligger helt eller del-
vist i fredskov. På disse arealer skal der søges om dispensation fra fredskovspligten hos 
Naturstyrelsen. Der kan i forbindelse med dispensationen blive stillet krav om etable-
ring af erstatningsskov på 2 gange det servitutbelagte areal i fredskov.  
 
Fældning af gamle træer i den sydlige del af projektområdet inden for Mølleå-
fredningen kræver fredningsnævnets tilladelse (se afsnit 3.6).  
 
Den del af projektet der omhandler justering af Kirkeskov Bæk imellem Kalvemosen og 
Søllerød Sø kommer dog ikke til at påvirke væsentlige skovbevoksede arealer og status 
for arealerne vil derfor kunne holdes uændret. 

3.9.4 Vandplaner 

Projektområdet for Rent vand i Mølleå-systemet hører under vandplan for hovedvand-
opland 2.3 Øresund. Vandplanen fastsætter miljømål for den tilstand som vandområder-
ne skal opfylde i 2015. I vandplanerne vurderes også i hvilket omfang disse mål forven-
tes opfyldt.  
 
Målsætningerne for de enkelte vandområder, der indgår i Mølleå-projektet, er nærmere 
beskrevet i VVM-redegørelsens afsnit 10.  

 



 
 

3.9.5 Naturplaner 

For de danske Natura 2000-områder skal der udarbejdes en naturplan for hvert område. 
Disse planer samles til en Natura 2000-plan. Naturplanerne indeholder et langsigtet mål 
for Natura 2000-områderne og et indsatsprogram for perioden 2010-2015. I naturplanen 
beskrives Natura 2000-området og de påvirkninger, der truer områdets tilstand på læn-
gere sigt. Indsatsprogrammet beskriver de virkemidler som kommuner, offentlige lods-
ejere og statslige myndigheder kan anvende for at opfylde planen.  
 
Naturplanerne dækker perioden 2009-2015. Inden for projektområdet Rent vand i Møl-
leå-systemet er der to relevante naturplaner, som tilsammen dækker de tre Natura 2000-
områder i Mølleåens opland.  
 
• Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov  
• Natura 2000-plan 2009-2015 Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave.  
 
Disse to naturplaner omtaler projektet Rent vand i Mølleå-systemet med tilledning af 
effektivt renset vand fra Renseanlæg Lundtofte via Kalvemosen til Mølleåen i afsnit om 
igangværende pleje og genopretning.  

3.9.6 Natura 2000 og bilag IV arter 
På baggrund af redegørelsens analyser, vurderes det at projektet gennemførelse ikke vil 
påvirke udpegningsgrundlaget i Natura 2000 områderne og bilag IV arterne målbart. 
 

3.10 Tilladelser og godkendelser 
Udledningstilladelse 
Udledning af renset spildevand fra Renseanlæg Lundtofte kræver en udledningstilladel-
se efter Miljøbeskyttelsesloven. Rudersdal Kommune er myndighed på denne.  
 
Vandløbsreguleringssag, Kirkeskov Bæk
Vandløbsregulering efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering, her-
under stillingtagen til om vandløbsreguleringen omfatter naturbeskyttelsesloven, miljø-
beskyttelsesloven, vandforsyningsloven og fiskeriloven. Rudersdal Kommune er myn-
dighed på denne. 
 
Aluminiums tilladelse 
Sørestaurering ved aluminiumsbehandling er en ændring af tilstanden i de pågældende 
søer (Søllerød Sø og Vejlesø) og kræver dispensation fra Rudersdal Kommune iht Na-
turbeskyttelseslovens § 3, samt tilladelse fra Naturstyrelsen. 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
Øvrige tilladelser 
Kalvemosen, Indre Sø, 2 mindre søer på Præsteengen, Søllerød Sø og Vejlesø er alle 
omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttelse af søer. Vest for Kalvemosen og 
sydvest for Indre Sø ligger beskyttede moser. Degneengen og området omkring den 
åbne del af Bækrenden ved udløbet af Søllerød Sø er begge § 3 beskyttede eng-
områder. 
 
Søllerød Sø og Vejlesø er begge omfattet af søbeskyttelseslinjer. Naturbeskyttelseslo-
vens bestemmelser om søbeskyttelseslinje omfatter bl.a. terrænændringer, men foran-
staltninger, der foretages på baggrund af en tilladelse i henhold til Vandløbsloven, er 
undtaget bestemmelserne.  
 
Der findes et fredet fortidsminde med 100 m beskyttelseszone ved afløbet fra Søllerød 
Sø. Det kan påregnes, at der skal udføres arbejder inden for fortidsmindebeskyttelseslin-
jen omkring gravhøjen, men arbejderne består alene i oprensning af aflejret materiale i 
Bækrenden. Opgravet jord forventes at kunne udspredes i kanten af engen eller anven-
des til opfyld af det eksisterende tracé. 
 
Der forventes derfor ikke forstyrrelse af arkæologiske værdier, og der vil ikke være nye 
blivende anlæg inden for beskyttelseszonen. 
 
De beskyttede mindre søer i projektet berøres kun i mindre grad. For Kalvemosen og 
Indre Sø bliver der alene tale om mindre ændringer i afløbet, mens de 2 mindre søer på 
Præsteengen ikke vil blive berørt af anlægsarbejder. Der vil derfor søges dispensation 
hos Rudersdak Kommune fra beskyttelse i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3 for 
Kalvemosen og Indre Sø. 
 
Etablering af udløbsbygværk i Kalvemosen vil kræve Rudersdal Kommunes tilladelse i 
henhold til Vandløbsloven.  
 
De beskyttede enge og moser påvirkes af anlægsarbejder, da det nye vandløbsforløb 
planlægges udgravet her. Der vil derfor skulle søges dispensation fra beskyttelse i hen-
hold til Naturbeskyttelseslovens § 3 hos Rudersdal Kommune 
 
På området umiddelbart inden udløbet i Søllerød Sø (kaldet Sødal) bevares vandløbets 
nuværende overordnede forløb men dybden øges ved afgravning af ca. 20 cm og bred-
den øges til ca. 2,5 m. 
 
Ved den åbne del af Bækrenden, i udløbet fra Søllerød Sø, udføres alene en oprensning 
af aflejret materiale, således at eventuel forurenet jord ikke berøres.  
 

 



 
 

På den rørlagte del af Bækrenden, hvor rørene på den første del af strækningen skal 
udskiftes med større rør, vil der sandsynligvis forekomme afgravning af forurenet jord, 
der vil skulle håndteres i henhold til beskrivelsen i VVM-redegørelsen. 
 
Fra Kalvemosen til og med den gamle renseanlægsgrund er det vandløb der planlægges 
at skulle erstatte det eksisterende beliggende i Søllerød Kirkeskov. Hele arealet er be-
lagt med fredskovspligt, men arealernes status ændres ikke. 
 
Der kan i forbindelse med dispensationen blive stillet krav om etablering af erstatnings-
skov på 2 gange det servitutbelagte areal i fredskov. Det vurderes, at rørledningens ser-
vitutbælte vil berøre ca. 2.600 m2 fredskov.  Størstedelen af rørledningen nedlægges i 
eksisterende sti uden skade på eksisterende bevoksning.  
 
Vandløbsmyndigheden (Lyngby-Taarbæk Kommune) skal tillade nedlægning af rørled-
ning under Mølleåen. 
 
Rudersdal Kommune skal tillade krydsning af Kikhanerenden. 
 
Projektet vurderes ikke at være omfattet af §5 i Bekendtgørelse nr. 408, 2007 om ud-
pegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse 
af visse arter (planlægningsforbud) idet anlægget vurderes at være underordnet ift §5. 
VVM-redegørelsen dokumenterer, at anlægget ikke er omfattet af bekendtgørelsens §6, 
da det ikke påvirker området under hensyn til områdets bevaringsmålsætninger. 
 

3.11 Sammenfattende konklusion 
Projekt planlægger at tilføre Mølleå-systemet en vandmængde i størrelsesordenen 4,2 
mio. m3 om året – således at den oprindelige afstrømningsmængde i vandsystemet gen-
etableres. Ved regulering af Kirkeskov Bæk og Bækrenden forventes det, at denne 
vandmængde kan tilføres Kalvemosen uden negative påvirkninger i form af stuvning og 
oversvømmelser. Øgningen af vandmængden til den Nedre del af Mølleåen vurderes at 
kunne gennemføres uden væsentlige negative påvirkninger. Den øgede gennemstrøm-
ning af Nedre del af Mølleåen vil endvidere bevirke at algemængden og muligheden for 
algeopblomstring reduceres, således at den overordnede miljøtilstand forbedres på den-
ne del af vandsystemet. 
 
Vandet der tilføres Kalvemosen fra Renseanlæg Lundtofte er renset i så høj grad for 
næringsstoffer – især kvælstof og fosfor, at det forventes at miljøtilstanden i Kalvemo-
sen, Søllerød Sø og Vejlesø vil forbedres væsentligt. For Søllerød Sø og Vejlesø gælder 
det, at Vandrammedirektivet krav om miljømålet ”god økologisk tilstand” vil kunne 
opnås. 
 

 



 
 

Det må forventes en mindre ændring i temperaturforholdene i Kalvemosen – men effek-
ten vil ikke være væsentlig. En påvirkning af temperaturforholdene og den øgede gen-
nemstrømning vil ikke kunne spores i Søllerød Sø og Vejlesø. Derudover skal det sik-
res, at det udledte vand til Kalvemosen har en tilstrækkelig høj ilt koncentration samt et 
tilstrækkeligt lavt indhold af ammonium, således at flora og fauna ikke påvirkes nega-
tivt. 
 
Der forventes at blive udledt en række miljøfremmede stoffer til Kalvemosen. For at 
disse ikke skal kunne påvirke miljøet væsentligt vil det blive sikret, at disse stoffer vil 
overholde miljøkvalitetskravene defineret i anden lovgivning. 
 
Ved sedimentbehandling med aluminium sikres det at den fremtidige næringsstofbe-
lasting af Furesøen ikke vil have en målbar påvirkning af søens miljøtilstand – samt 
muligheden for at opfylde Vandrammedirektivets miljømål ikke forringes. Endvidere 
betyder sedimentbehandlingen af Søllerød Sø og Vejlesø inden for et kort tidsrum vil 
kunne opfylde ”god økologisk tilstand”. 
 
Tilbageførslen af vand fra Renseanlæg Lundtofte vil endelig bevirke at den samlede 
næringsstofbelastning af Øresund reduceres. 
 
Der har i planlægningsarbejdet været særlig fokus på Furesøen, der er udpeget som Na-
tura2000 område. De gennemførte modelberegninger og vurderinger konkluderer, at 
projektet ikke vil påvirke søen negativt. 
 
Ovenstående forhold vil som udgangspunkt blive reguleret igennem vilkår i den VVM 
tilladelse som følger anlæggets etablering og drift, og som vil blive udarbejdet i forlæn-
gelse af nærværende VVM-redegørelse. 

 



 
 

4. KOMMUNEPLANTILLÆG 
 
Fremtidige planforhold: 
 

4.1 Retningslinjer og rammer 
Med udstedelsen af dette kommuneplantillæg for "Rent vand i Mølle Å" gælder følgen-
de retningslinjer for Rudersdal og Lyngby Taarbæk Kommuner for det jf. Planlovens §§ 
11a, punkt 7 og 11g VVM pligtige anlæg:  
 
 
1. Projektområde 

Der fastlægges nedenstående projektområde for ledningsanlæg, søer og vandløb. Der 
fastlægges en bufferzone indenfor hvilken, der må forekomme gener i anlægsfasen (ca. 
10 mdr. fra anlægsstart) i form af støj, opgravninger mv. iht. VVM-redegørelsen. Eksi-
sterende rammebestemmelser og lovlig anvendelse af arealerne bliver ikke berørt af 
bufferzonen. 

 
2. Ledningsanlæg 

Der kan etableres et spildevandsteknisk anlæg i form af en trykledning til afledning af 
vandet fra Lundtofte renseanlæg med udløb til Kalvemosen. Ledningstraceet fremgår af 
nedenstående kort. 
 
 
 

 



 
 

3. Jordhåndtering 

Forud for gravearbejderne skal entreprenøren iht. LBK nr. 1427 af 04/12/2009, udarbej-
de en jordhåndteringsplan som beskriver, hvor jorden graves op, hvor den evt. skal gen-
indbygges eller bortskaffes, hvilke love og bekendtgørelser den planlægges håndteret 
efter og i hvilket omfang jordforureningen skal dokumenteres med analyser. 
 
 

4. Udledte mængder 

Der må maximalt udledes 200 l vand pr sekund fra Renseanlæg Lundtofte til Kalvemo-
sen. 
 
 
5. Fysisk kemiske forhold i udledningen 

 
a. Total kvælstof (N) 
 Ved vandtemperatur på 10 oC og derover max. 2,5 mg N/l 
 Ved vandtemperatur på under 10 oC max. 6,0 mg N/l 
 
 Udledningen kontrolleres som transportkontrol iht. DS med de anførte 2,5 
 og 6,0 mg N/l som kravværdi. 
 
 Der må maximalt udledes 5.340 kg N til Kalvemosen årligt fra Rensean-
 læg Lundtofte. 
 
b. Ammonium (NH4-N) 
 Ved vandtemperatur på 10 oC og derover max 0,5 mg NH4-N /l 
 Ved vandtemperatur på under 10 oC max 1,5 mg NH4-N /l 
 Ved on-line målinger må ammoniak ikke overstige 0,025 mg/l 
 
 Udledningen kontrolleres som tilstandskontrol iht. DS on-line. 
 
c. Total fosfor (P) 

 Total P må ikke overstige 0,04 mg/l  
 
  Udledningen kontrolleres som transportkontrol iht. DS med en kravværdi 

 på 0,04 mg total P/l. 
 
 

d. Total ilt (O2) 
 Der skal være minimum 90 % iltmætning i udledningen til Kalvemosen 
 ved alle temperaturer 
 
e. pH 

 Ved temperaturer på 20-25 0C skal pH i udledningen være mellem 7 og 8. 
 Ved pH mellem 8,0 og 8,1 skal temperaturen være under 20 0C og ved pH 
 over 8,1 skal temperaturen være 17 0C eller derunder 

 
f. BOD5 (Biological Oxygen Demand) 
 BOD5 må ikke overstige 3,5 mg/l 
 

  Udledningen kontrolleres som transportkontrol iht. DS med kravværdi på 
 3,5 mg/l. 

 



 
 

 
g. Temperatur i udledningen 

 Temperaturen i udledningen må ikke overstige 25 oC 
 

h.    Miljøfremmede, forurenende stoffer 
 Udledningen skal til hver en tid overholde gældende lovgivning. Miljø
 kravene skal  være overholdt i udledningen, da der ikke sker nævneværdig 
 fortynding i Kalvemosen. 
 

 i.    Bakterier 
 Udledningen må ikke indeholde bakterier i et omfang, der hindrer at Kal-
 vemosen kan overholde kravene i den til hver en tid gældende badevands-
 bekendtgørelse for ferskvand. Miljøkravene skal være overholdt i udled-
 ningen, da der ikke sker nævneværdig fortynding i Kalvemosen. 

 
 
6. Fosforkoncentration (P) i indløbet til Furesø 

Udledning til Kalvemosen skal standses hvis forsforkoncentrationen i indløbet til Fure-
sø via Vejlesøkanalen overstiger 0,07 mg total P/l målt som vandføringsvægtet døgn-
prøve. Der udtages en prøve pr. uge. 
 
Fosforkoncentrationen kontrolleres som transportkontrol iht. DS med en kravværdi på 
0,04 mg total P /l. Der udtages en prøve pr uge og koncentrationen beregnes en gang pr 
uge pba. 6 ugers prøver. 
 
Prøverne skal udtages iht. den til en hver tid gældende DS for afløbskontrol og statistisk 
kontrolberegning af afløbsdata. Prøverne skal analyseres på akkrediteret laboratorium 
og resultaterne skal tilsendes tilsynsmyndigheden. 
 
 
7. Sørestaurering 

Der kan, efter tilladelse fra relevante myndigheder, foretages sørestaurering, herunder 
sedimentbehandling. Sørestaureringen omfatter fældning af fosfor med Aluminiumoxi-
der. Der er i VVM-projektet ikke taget stilling til evt. opgravning og deponering af se-
diment fra søerne. Dette vil skulle planlægges og håndteres i en evt. senere fase. 
 
 
8. Vandstandsstigning på engene 

Der tillades en vandstandsstigning på  
 + 13 cm på engen umiddelbart nedstrøms Indre Sø, 
 + 9 cm på engen ved det tidligere renseanlæg og 
 + 3 cm på engen umiddelbart opstrøms Søllerød sø 
 
 
9. Afværgeforanstaltninger 

Udledning til Kalvemosen skal standses, når ovenstående vilkår eller vilkårene i udled-
ningstilladelsen ikke kan overholdes.  
 
Udledning til Kalvemosen skal standses hvis der er behov for det i forhold til overhol-
delse af flodemål i Furesø. Flodemålet for Furesø (den maximale ønskede vandstand) er 
fastsat til kote 20,605. 

 



 
 

 
Ved risiko for oversvømmelser udover de i retningslinje 8 nævnte, eller hvis miljøkva-
litetskravene i spildevandet ikke kan overholdes skal trykledningen fra renseanlægget til 
Kalvemosen lukkes og bortledning ske via den eksisterende ledning til Øresund.  
 
Miljøkvalitetskravene og øvrige vilkår gives i VVM-tilladelsen og udledningstilladel-
sen. 
 
 
10. Overvågning 
Overvågningsprogrammet for sedimentbehandlingen fastsættes detaljeret i Naturstyrel-
sens tilladelse til sedimentbehandling.  
 
Overvågningsprogrammet for udledningen til Kalvemosen fastsættes detaljeret af Ru-
dersdal kommune i en udledningstilladelse jf. Miljøbeskyttelseslovens §28 stk. 1. 
 
Overvågningsprogrammet for P i indløbet til Furesø via Vejlesøkanalen fastsættes detal-
jeret af Rudersdal kommune i udledningstilladelsen. 
 

 

5. KLAGEVEJLEDNING 

Kommuneplantillægget kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår 
retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende 
foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø 
eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlo-
vens §§ 58 og 59. 
 
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal sendes di-
rekte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som 
e-post til nmkn@nmkn.dk. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets be-
handling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. for privatpersoner eller 3000 
kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Nævnet vil efter mod-
tagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Natur- og Miljøklage-
nævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilba-
gebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og 
gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 
 
Naturstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørel-
sens offentlige bekendtgørelse. 
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6. MILJØRAPPORT 

6.1 Indledning 
Miljørapporten er reguleret i miljøvurderingsloven, bekendtgørelse nr. 936 af 
24/09/2009 af lov om miljøvurdering af planer og programmer. 
 
Miljørapporten er en beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væsentlige indvirk-
ning på miljøet af planens gennemførelse og af rimelige alternativer. 
 
Rapportens omfang og detaljeringsgrad er fastlagt efter høring af andre myndigheder, 
hvis områder berøres af planforslaget. Dette afsnit i kommuneplantillægget udgør miljø-
rapporten. Afsnittet suppleres af den faglige uddybning i VVM-redegørelsen. 

6.2 Beskrivelse og vurdering 
I VVM-redegørelsen er gennemført en beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væ-
sentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse og alternativer til projektet.  
 
En beskrivelse af afværgeforanstaltninger og alternativer er kort beskrevet i afsnit XX i 
VVM-redegørelsen. 
 
Der henvises i øvrigt til VVM-redegørelsen. 
 
Renseanlæg Lundtofte – og spildevandets kvalitet  
Renseanlæg Lundtofte er på nuværende tidspunkt et mekanisk, biologisk og kemisk 
renseanlæg, men renseanlægget er i øjeblikket ved at blive udbygget. Rensningen vil 
således blive yderligere forbedret med bl.a. etablering af en meget finmasket membran 
og en længere tid, hvor spildevandslammet ligger og rådner.  
 
Renseanlægget modtager spildevand fra de 4 kommuner: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, 
Gladsaxe og Gentofte. Kommunerne ejer og driver Mølleåværket A/S, der varetager og 
finansierer udbygning af Renseanlæg Lundtofte.  
 
Det vil kun være en del af spildevandet fra Renseanlæg Lundtofte, der føres til Kalve-
mosen, den største del føres også fremover direkte til Øresund. I særlige situationer som 
f.eks. ved et ekstremt regnvejr vil al spildevandet kunne føres direkte til Øresund såle-
des, at der ikke føres spildevand til Kalvemosen. 
 
Der vil blive stillet strenge krav til det spildevand, der skal føres til Kalvemosen. Det 
gælder parametre som fosfor, kvælstof, pH, ilt mm. Derudover vil der også blive stillet 
krav til de miljøfremmede stoffer i vandet. Endelig vil der blive stillet krav til fravær af 
bakterier. 
 

 



 

Kravene er nærmere specificeret i afsnit 8.1 i VVM-redegørelsen og vil blive fastlagt, i 
den VVM tilladelse, som følger projektet (anlægget). Spildevandet vil løbende blive 
målt og overvåget inden det ledes til Kalvemosen.  
 
Om vinteren når der er lave temperaturer er det sværere at reducere kvælstofmængderne 
på renseanlægget til samme niveau som i resten af året, og derfor vil der blive reduceret 
i den vandmængde, der føres til Kalvemosen. Således at der ikke sker øget påvirkning 
af vandområderne.  
 
Rørføring 
For at lede det rensede spildevand til Kalvemosen skal der nedgraves en trykledning på 
4 km´s længde. Rørets diameter er ca. 60 cm og røret nedgraves i godt 1 meters dybde. 
Røret nedgraves primært langs eksisterende stier, og der er i projektforslaget beskrevet 
nærmere hvilke jordmængder, der skal flyttes. Ved anlæg tages der hensyn til, at røret 
skal føres igennem fredede områder således, at gravearbejdet påvirker mindst muligt. 
Enkelte steder langs traceet kan det være nødvendigt at fælde eller udrette mindre ska-
der på enkeltstående træer.  
 
Røret skal ved Mølleådalen umiddelbart nord for Renseanlæg Lundtofte føres under 
Mølleåen. Det sker ved en boring under vandløbet, således at selve ådalen ikke påvir-
kes. Mølleåen er her Natura 2000 område, og der skal derfor tages ekstra hensyn til na-
turtypen og arterne knyttet hertil. Det er vurderet, at underboringen under Natura 2000 
området ikke påvirker området negativt. 
 
Kalvemosen 
Kalvemosen modtager på nuværende tidspunkt i alt 5,7 l/s fra oplandet og har en op-
holdstid på 53 dage. Ved projektets gennemførelse vil der blive tilført yderligere op til 
150 l/s og vandet i søens opholdstid ændres til 1,6 dage. Redegørelsen viser, at søen 
også fremover vil kunne rumme et alsidigt dyre og planteliv. Søen vil dog få en højere 
temperatur om vinteren og en lavere temperatur om sommeren end tilfældet er i dag. 
Dette vil i mindre grad kunne påvirke fiskene, deres reproduktion og sammensætningen.  
 
For at sikre at der ikke opstår mulige giftige effekter på dyrelivet fra tilledningen i form 
af ammoniak, vil tilledningen til Kalvemosen blive lukket i tilfælde af at mængden af 
ammoniak bliver for høj. 
 
Fosforkoncentrationen i søen vil fremover blive en femtedel af, hvad den er i dag. 
Dette forhold i sammenhæng med den hurtigere gennemstrømningstid vil reducere al-
gemængden og muligheden for algeopblomstring i Kalvemosen.  
 

 



 

Kirkeskov Bæk 
Kalvemosen har udløb i Kirkeskov Bæk og løber videre gennem Indre Sø til Søllerød 
Sø. Projektet vil ændre vandløbet således, at det kan klare den fremtidige øgede vand-
mængde. Ligesom projektet vil sno vandløbet ud over engen neden for Indre Sø. Det er 
vurderet, at den øgede vandtilførsel ikke vil have nogen effekt i form af oversvømmel-
ser og lign. på de private arealer langs Kirkeskov Bæk. 
 
I forbindelse med reguleringsarbejdet sikres det, at der ikke frigives forurenende stoffer 
fra jorden. 
 
Indre Sø 
Indre Sø er en lille sø med ringe dybde. Gennemstrømningstiden ved projektets gen-
nemførelse vil blive meget kort, og søen vil i fremtiden i højere grad have en miljøtil-
stand som svarer til et vandløb. 
 
Søllerød Sø 
Søllerød Sø er en stor og forholdsvis dyb sø med en maksimal dybde på 8,5 meter. Van-
dets opholdstid er i dag 3,6 år og vil ved projektet blive 0,12 år. Ved projektets gennem-
førelse vil søens fosforindhold falde til næsten en tiendedel. Dette forhold i forbindelse 
med forøget gennemstrømning forventes at bevirke at algemænden og chancen for al-
geopblomstringer i høj grad reduceres, hvilket i sig selv bevirker, at Vandrammedirek-
tivets målsætninger kan overholdes.  
 
Søen er i dag lagdelt i sommerperioden, og det er vurderet, at søens lagdeling ikke vil 
blive påvirket af den øgede gennemstrømning.  
 
Søllerød Søs bund indeholder en stor mængde fosfor, som kan frigives og føres videre 
til Vejlesø og Furesø i forbindelse med den øgede gennemstrømning. For at forhindre 
dette skal bunden i søen behandles med aluminium, som fastholder fosfor. Aluminium 
skal udbringes over en årrække. Der vil blive maksimalt blive udbragt 20 ton aluminium 
ad gangen. 
  
Inden de følgende behandlinger skal det undersøges, hvorvidt det er nødvendigt at fort-
sætte behandlingen og i hvilket omfang.  
 
Det skal sikres og overvåges, at Søllerød Sø kan leve op til Vandrammedirektivets mål-
sætning ”god økologisk tilstand”. 
 
Bækrenden 
Bækrenden løber fra Søllerød Sø til Vejlesø. Den første del er et lille vandløb. Projektet 
vil uddybe denne del. Resten af Bækrenden er rørlagt. Det er i redegørelsen vurderet, at 
der er mere end tilstrækkelig kapacitet i røret til at klare de øgede gennemstrømning, 
således at der ikke bliver stuvning og oversvømmelser omkring Søllerød Sø - heller 
ikke ved store regnhændelser. 

 



 

  
Vejlesø 
Vejlesø har nogenlunde samme størrelse som Søllerød Sø, og har en maksimaldybde på 
6,3 meter. Opholdstiden er i dag 2,5 år og vil med projektets gennemførelse få en op-
holdstid på 0,09 år. Ved projektets gennemførelse vil den nuværende fosforkoncentrati-
on formindskes til en tredjedel, hvilket betyder at Søen vil kunne opfylde Vandramme-
direktivets målsætning ”god økologisk tilstand”. 
  
Søens lagdeling vil ikke blive påvirket af den øgede gennemstrømning. 
 
Ligesom Søllerød sø indeholder Vejlesøs bund en stor mængde fosfor, som kan frigives 
og føres videre til Furesø i forbindelse med den øgede gennemstrømning. For at forhin-
dre dette skal bunden i søen – ligesom Søllerød Sø - behandles med aluminium, som 
fastholder fosfor. Aluminium skal udbringes over en årrække, i alt 4 gange. Der vil bli-
ve maksimalt blive udbragt 30 ton aluminium ad gangen. 
  
Inden de følgende behandlinger skal det undersøges, hvorvidt det er nødvendigt at fort-
sætte behandlingen og i hvilket omfang.  
 
Det skal sikres og overvåges, at Vejle Sø kan leve op til Vandrammedirektivets målsæt-
ning. 
 
Vejlesøkanalen 
Vejlesøkanalen løber mellem Vejlesø og Furesøen. Kanalen vil være sidste vand-
løbsstræning spildevandet gennemløber inden indløbet til Furesø. 
 
For at sikre, at Furesøen påvirkes mindst mulig er der stille vilkår om maximalt indhold 
af Fosfor i kanalens vand. 

6.2.1 Påvirkninger uden for projektområdet (kumulative forhold) 

Furesø 
Furesøen er udpeget som et internationalt naturområde – et Natura 2000 område. Den 
nuværende tilstand i Furesø er så god, at søen har i nogle perioder opfylder Vandram-
medirektivets krav om miljømålet ”god økologisk tilstand”.  
 
Der er bundet betydelige mængder næringsstoffer i Furesøen, og der har gennem flere 
år fundet iltning af bundvandet sted for at undgå iltsvind ved bunden. De store mængder 
næringsstof, der er bundet i søen gør, at søens interne belastning med næringsstoffer er 
betydelig større end den tilledning, der vil ske ved gennemførelse af Mølleåprojektet. 
 
Alle projektets vurderinger er lavet på det nuværende grundlag og med seneste opdate-
rede viden. Det er vurderet, hvor meget projektet relativt betyder i forhold til andre fak-
torer som f.eks. de interne omsætninger mv. Det konkluderes, at den samlede effekt på 
algeniveauet af projektet på årsbasis vil være ”tæt på neutral”, og at projektet ikke vil 
skade Natura2000 området Furesø og habitatarterne.  

 



 

 
Lyngby Sø 
Projektet gennemførelse vil bevirke, at næringsstofkoncentrationerne i vandet falder. 
Dette fald er imidlertid ikke tilstrækkeligt til Søens overordnede miljøtilstand ændres. 
 
Nedre del af Mølleåen 
I Nedre del af Mølleåen nedsættes opholdstiden ved projektets gennemførelse fra i dag 
ca. 9 dage til fremover 5-7 dage. Hermed reduceres risikoen for at der vil komme uøn-
sket algevækst i fremtiden.  
 

6.3 Berørte myndigheder 
I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanretningslinjer for projektet er Rudersdal 
og Lyngby-Taarbæk kommuner hørt som berørte myndigheder. 
 

6.4 Overvågningsprogram 
Der vil blive udarbejdet detaljeret overvågningsprogram for projektets forskellige faser.
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