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VVM-tilladelse Projekt "Rent vand i Mølleåen" 
      
Der gives hermed VVM-tilladelse til gennemførelse af projekt ”Rent vand i Mølleåen”. Tilladelsen 
gives til Naturstyrelsen på baggrund af kommuneplantillæg for Rudersdal og Lyngby Taarbæk 
kommuner med tilhørende VVM-redegørelse og i henhold til § 2, stk. 4 nr. 2 og § 11, stk. 5, nr. 1 i 
bekendtgørelse om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet. 
 
Gennemførelse af projektet forudsætter, at der gives en række tilladelser efter andre love og be-
kendtgørelser af kompetente myndighed. 
 
Tilladelsen vedrører følgende 6 forhold: 
 

1. Rækkefølge 
2. Rørlægning 
3. Vandløbsregulering 
4. Sedimentbehandling 
5. Overvågningsprogram 
6. Klagevejledning 

 
 
1. Bestemmelser om rækkefølge
 
Udledningen til Kalvemosen fra Renseanlæg Lundtofte må ikke igangsættes før en eller flere sedi-
mentbehandlinger har fundet sted i Søllerød sø og Vejlesø. Hvor mange sedimentbehandlinger, der 
skal gennemføres afhænger af mængden af Fosfor i Furesøkanalen jf. retningslinje 6 i kommune-
plantillæg for Rudersdal og Lyngby Taarbæk kommuner om projekt Rent vand i Mølleåen. 
 
Udledningen til Kalvemosen fra renseanlægget må ikke igangsættes før der har fundet vandløbsre-
gulering sted. 
 
 
2. Rørlægning 
 
Der gives VVM-tilladelse til en rørunderføring under Mølleåen umiddelbart nord for Renseanlæg 
Lundtofte. Tilladelsen betinges af: 
 

a. Underboringen af rørledningen under Mølleå må ikke påvirke Natura2000 området langs 
Mølleåen 

b. Der må ikke ske varig påvirkning af Habitatdirektivets bilag 4 arter (spidssnudet frø, stor 
vandsalamander, alle flagermusarter, samt en række arter, der formodes i området, men ik-
ke er påvist) 



   

c. Gravearbejder med maskiner skal ske udenfor fuglenes yngleperiode (marts-august), såle-
des det påvirker flora og fauna mindst mulig 

d. Ved risiko for skader på eksisterende bygninger, veje og anlæg skal der forud for projekte-
ring ske dokumentation af eksisterende tilstand og hvilke tiltag der gennemføres for at fore-
bygge skader. 

 
 
3. Vandløbsregulering
 
Der gives VVM-tilladelse til regulering af vandløbet mellem Kalvemosen og Furesø. Tilladelsen be-
tinges af: 
 

a. Der må ikke ske mobilisering af miljøfremmede stoffer fra evt. forurenet jord til recipienter el-
ler grundvand.  

b. Vandløbsprofilet skal sikre mulighed for kontinuerligt flow på 5-350 l/s 
c. Der skal sikres vandløbskontinuitet således at reguleringen ikke hindrer, at flora og fauna 

kan spredes 
d. Gravearbejder med maskiner skal ske udenfor fuglenes yngleperiode (marts-august), såle-

des det påvirker flora og fauna mindst mulig 
 
 
4. Sedimentbehandling
 
Søllerød Sø 
Der gives VVM-tilladelse til sedimentbehandling med aluminiumsprodukt. Tilladelsen betinges af: 
 

a. Der kan max i alt udbringes 84 t rent aluminium til sedimentbehandling i Søllerød Sø 
b. De 84 t skal udlægges over 4 gange med 2-3 års mellemrum 
c. Udlægningen skal ske i perioden september, oktober, november og december, så der ikke 

de efterfølgende måneder er risiko for høj pH. 
d. Søens alkalinitet må ikke være lavere end 1 meqv/l.  
e. Udlægning skal standses, hvis pH i søen falder til under 6,5 eller overstiger 8,5.  
f. Der skal forinden udlægning af sedimentbehandlingsmiddel opstilles et moniteringsprogram, 

der sikrer at ovenstående kan overholdes. 
g. Der må ikke tilføres vand fra Renseanlæg Lundtofte til Kalvemosen i de første 3 måneder 

efter en behandling.  
 
Vejlesø 
Der gives VVM-tilladelse til sedimentbehandling med aluminiumsprodukt. Tilladelsen betinges af: 
 

a. Der kan max i alt udbringes 121 t rent aluminium til sedimentbehandling i Vejlesø 
b. De 121 t skal udlægges over 4 gange med 2-3 års mellemrum 
c. Udlægningen skal ske i perioden september, oktober, november og december så der ikke 

de efterfølgende måneder er risiko for høj pH. 
d. Søens alkalinitet må ikke være lavere end 1 meqv/l. 
e. Udlægning skal standses, hvis pH i søen falder til under 6,5 eller overstiger 8,5. 
f. Der skal forinden udlægning af sedimentbehandlingsmiddel opstilles et moniteringsprogram, 

der sikrer at ovenstående kan overholdes. 
g. Der må ikke tilføres vand fra Lundtofte Renseanlæg til kalvemosen i de første 3 måneder ef-

ter en behandling.  
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Der er opstillet retningslinjer for P indholdet i tilløbet via kanalen til Furesø. 
 
 
5. Afværgeforanstaltninger
 
Forholdet til flagermus i området gør, at evt. træfældning i forbindelse med anlæg af trykledning 
kun må finde sted i månederne august og september. 
 
 
6. Klagevejledning 
 
Afgørelsen om VVM-tilladelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig 
interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedfor-
mål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. Tilsvarende kan udstedelse af kommuneplantillæg 
påklages for så vidt angår retlige spørgsmål. 
 
Klagefristen er 4 uger fra 28. juni 2012. Klage skal sendes direkte 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 behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. for privat-
personer eller 3000 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Vejledning om 
klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 
 
Udstedelsen og afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder. 
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