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1 Baggrund 

Formålet med tillæg nr. VII til Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013 er at 

skabe det planmæssige grundlag for separatkloakering af et erhvervsområde i 

Lynge beliggende i et nyt opland ND2. 

I hovedtræk drejer tillægget sig om: 

- gennemførelse af kloakering af 2 matrikler 

- indlemmelse af 2 matrikler i kloakeret opland 

Et forslag til tillæg VII til spildevandsplan 2013 har været i offentlig høring fra 

16. oktober til 13. december 2020. 

Tillægget til spildevandsplanen er vedtaget af Byrådet den [dato]. 
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2 Lovgrundlag 

I henhold til miljøbeskyttelseslovens1 § 32 skal Allerød Kommune udarbejde en 

plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen.  

Spildevandsplanen må ikke stride mod regler om indsatsprogram udstedt med 

hjemmel i lov om vandplanlægning2 eller mod kommuneplanen. 

Planen er bindende for kommunens administration af håndtering af spildevand i 

forhold til borgere, erhvervsvirksomheder og øvrige institutioner, der ejer fast 

ejendom i kommunen. 

Spildevandsplanen er således Allerød Kommunes retslige og administrative 

grundlag for myndighedsbehandling på spildevandsområdet. 

Krav til spildevandsplanens indhold fremgår af spildevandsbekendtgørelsens3 § 

5, idet alene nedenstående punker er relevante for nærværende tillæg: 

1) Hvordan spildevandsplanen forholder sig til kommune- og vandområdeplanen 
samt til den økonomiske planlægning og til vandløbenes fysiske tilstand. 

2) De eksisterende og planlagte fælles spildevandsanlæg og renseforanstaltnin-
ger i kommunen, herunder afgrænsning af de enkelte kloakoplande, kloake-

ringsområder samt i hvilket omfang den enkelte ejendom er tilsluttet, jf. § 16, 
stk. 3, med angivelse af, om anlægget er ejet af et spildevandsforsyningssel-

skab, der er omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1, eller ikke er ejet af et så-
dant selskab. 

9) Hvilket vandområde spildevandet fra de enkelte oplande udledes eller ønskes 

udledt til, udløbenes placering og de forventede udledte mængder af spildevand. 

11) Om forventet gennemførelse i de enkelte kloakeringsområder mv.  

Det følger af spildevandsbekendtgørelsens §5, stk. 4, at kommunen skal ajour-
føre planen for bortskaffelse af spildevand i kommunen, heruner ajourføre op-

landsgrænser og oplysninger om forventet gennemførelse i de enkelte kloake-

ringsområder mv., når der sker ændringer i forudsætningerne herfor. 

Den nærmere placering af stik aftales mellem forsyningsselskabet og grund-
ejerne. 

                                                
1 Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse 
2 Lovbekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017 om vandplanlægning 
3 Bekendtgørelse nr. 951 af 13. september 2019 om spildevandstilladelser m.v. 

efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 
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3 Nyt kloakopland 

Følgende matrikler indlemmes i separatkloakeret opland: 

- 3a Lynge By, Lynge 

- 24 Uggeløse By, Uggeløse 

 

Oplandet udgør ca. 12,3 ha og kan ses i Figur 1. 

 

Figur 1 Oversigt over opland 

3.1 Afledning af spildevand 

Afledning til spildevandskloak vil omfatte: 

- sanitært spildevand 

- evt. processpildevand 

- evt. overfladevand, der pga. forurening ikke kan tillades afledt til regn-

vandskloakken  
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Spildevandet ledes til Lynge Renseanlæg, hvor der er kapacitet til at rense spil-

devandet. Renseanlægget har en kapacitet på 12.000 PE og en belastning på ca. 

5.500 PE jf. den igangværende strukturanalyse for den fremtidige spildevands-

rensning. 

Retningslinjer for afledning af spildevand til forsyningsselskabets kloak fremgår 

af kapitel 5. 

3.2 Afledning af regnvand 

Regnvand fra tage og befæstede arealer ledes som udgangspunkt til forsynings-

selskabets regnvandskloak med udledning til Vassingerødløbet via eksisterende 

udløb U3.15. Udledningen af regnvand via udløb U3.15 er vurderet i afsnit 4.2. 

Retningslinjer for afledning af regnvand til forsyningsselskabets kloak fremgår af 

kapitel 5. 

3.3  Data for oplandet og data til PULS 

3.3.1 Data for oplandet 

Følgende oplandsdata gælder for opland ND2: 

Område Opland Oplands-

areal 

(ha) 

Befæstet 

areal til 

kloak 

(ha) 

Vand- 

forbrug 

(m³/år) 

Vassingerød  177,65 30,80 43219 

Separatkloakeret  57,37 18,49 13869 

 ND2 12,3 4,2 800 

3.3.2 Data til PULS 

Følgende data til PULS gælder for opland ND2, der skal tilføjes til udløb U3.15: 

Qt (l/s) 

Spildevandsmængden der i gennemsnit afledes fra oplandet til spildevandskloak-

ken inkl. indsivning (Qi) er vandforbruget tillagt indsivningen (se nedenfor). 

Vandforbruget forventes at blive 800 m³/år eller 0,026 l/s i gennemsnit over 

året. 
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Qi (l/s) 

Indsivningen vil være nærmest 0 ved etablering af kloakken, men vil stige med 

tiden som følge af begyndende utætheder. I henhold til Allerød Kommunes Spil-

devandsplan er det samlede oplandsareal, der er afvandet til Lynge Renseanlæg, 

på 123 ha. Indsivningen var i 2011 på ca. 80.000 m³ svarende til ca. 1,7 

m³/d/ha eller 0,02 l/s/ha. Indsivningen for oplandet som helhed kan dermed 

forventes at blive 0,24 l/s på sigt. Det fremhæves at der er tale om et skøn ba-

seret på historiske data. 
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4 Forhold til øvrig planlægning 

4.1 Kommuneplan og lokalplan 

Matriklerne er omfattet af kommende ny Lokalplan 3-395 samt tillæg til kommu-

neplanen. Tillægget til kommuneplanen og den nye lokalplan 3-395 udlægger 

området til landzone med mulighed for erhverv, og giver dermed mulighed for at 

fortsætte eksisterende aktiviteter i form af ressourcecenter i kloakoplandet. Til-

lægget til spildevandsplanen er i overensstemmelse med udkastet til tillæg til 

kommuneplanen og lokalplan og sikrer, at spildevand fra erhvervsaktiviteterne i 

området afledes til forsyningsselskabets kloak. 

Såfremt der ikke vedtages en ny lokalplan for området vil nærværende tillæg til 

spildevandsplanen blive annulleret. 

4.2 Den statslige vandområdeplan 

Spildevandskloakken afleder spildevandet til Lynge Renseanlæg, der har udled-

ning til det målsatte vandløb Græse Å i udledningspunktet U3.08. Græse Å er 

omfattet af den statslige vandområdeplan 2015-2021 med målsætningen God 

økologisk tilstand og God kemisk tilstand. Der må ikke ske forringelse af den ak-

tuelle tilstand i vandløbet. 

Græse Å løber til Roskilde Fjord, der i vandplanen har målsætningen God økolo-

gisk tilstand og God kemisk tilstand. Der må ikke ske forringelse af den aktuelle 

tilstand i kystvandet. 

Det er kommunens vurdering, at den øgede udledning ved U3.08 er ubetydelig i 

forhold til den eksisterende udledning, både i forhold til vandføring og stofmæs-

sig belastning. 

Det nye kloakopland ligger i vandløbsoplandet til Vassingerødløbet, og regn-

vandskloakken har udledning til dette vandløb. 

Vassingerødløbet er fra st. 2647 omfattet af vandområdeplanen med målsætnin-

gen God økologisk tilstand og God kemisk tilstand. Vassingerødløbet løber til He-

stetangs Å og videre i Mølleå-systemet med udledning i Øresund. Hestetangs Å 

har ligeledes målsætningen God økologisk tilstand og God kemisk tilstand, mens 

Mølleåen er udpeget som Stærkt modificeret. Der må ikke ske forringelse af den 

aktuelle tilstand i vandløbene. 

Vandløbssystemet løber gennem Farum Sø, Furesø og Lyngby Sø, der er omfat-

tet af vandområdeplanen med målsætningen God økologisk tilstand og God ke-

misk tilstand. Der må ikke ske forringelse af den aktuelle tilstand i søerne. 

Ved tillægget øges det kloakerede areal tilknyttet Novafos’ udledning til Vassin-

gerødløbet fra ca. 50 ha til ca. 62 ha, svarende til en forøgelse på ca. 25 %, og 
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det befæstede areal øges fra ca. 12,2 ha til ca. 16,4 ha, svarende til en for-

øgelse på ca. 35 %.  

Ud fra spildevandsplanens generelle retningslinjer om forsinkelse af afledning af 

regnvand til kloakken, således at der for nye eller ændrede tilslutningstilladelser 

maksimalt må afledes 1 l/s/ha, vil udledningen til Vassingerødløbet potentielt 

kunne blive øget med 12,3 l/s fra det nye kloakopland. 

Median maksimum vandføringen i Vassingerødløbet ved udledningspunktet er 

beregnet til at være 0,36 l/s/ha vandløbsopland. Med et vandløbsopland på 

392,65 ha svarer det til en median maksimum vandføring på ca. 141 l/s. Den 

potentielle maksimale forøgelse af udledningen svarer således til kun ca. 9 % af 

vandføringen ved median maksimum. Den reelle forøgelse af udledningen for-

ventes at være væsentligt mindre. 

Det er kommunens vurdering, at forøgelsen af udledningen fra U3.15 ikke vil 

have betydning for vandmiljøet. Kommunen har desuden i tillæg IV til kommu-

nens spildevandsplan 2013 fastlagt, at der skal etableres yderligere bassinvolu-

men med rensning og forsinkelse ved bl.a. udløb U3.15. Bassinet vil blive di-

mensioneret i forhold til den konkrete belastning, således at det sikres, at vand-

kvalitet ikke forringes. 

Vilkår for Novafos’ udledning i U3.15 fastlægges i en revideret udledningstilla-

delse. 

På baggrund af ovenstående er det kommunens vurdering, at tillægget til spilde-

vandsplan ikke er i modstrid med vandplanen. 
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5 Administrative retningslinjer 

5.1 Kloakering for spildevand 

Sanitært spildevand og eventuelt processpildevand skal afledes til spildevands-

kloakken. Processpildevand skal renses efter BAT inden tilslutning til kloakken. 

Forurenet overfladevand kan tillige ledes til spildevandskloakken i særlige til-

fælde og under nærmere vilkår, som det fremgår nedenfor. 

Eventuelt forurenet overfladevand må maksimalt afledes med 1 l/s/red. ha til 

spildevandskloakken. Dog kan forurenet overfladevand afledes uforsinket fra 

overdækkede arealer og fra uoverdækkede arealer op til 20 m2. 

5.2  Kloakering for regnvand 

Ved afledning af tag- og overfladevand til regnvandskloakken skal afledningen 

forsinkes, så der maksimalt afledes 1 l/s/ha til spildevandsselskabets regnvands-

kloak uden mulighed for overløb til regnvandskloakken.  

Regnvand fra befæstede arealer, der er mere forurenet end almindeligt belastet 

separat regnvand, skal forinden tilslutning til regnvandskloakken renses lokalt, 

så det kan sidestilles med almindeligt belastet separat regnvand.  Hvis det ikke 

er muligt at rense til dette niveau, betragtes det som forurenet procesoverflade-

vand, der skal afledes til spildevandskloakken, jf. afsnit 5.1. 

5.2.1 Krav til dimensionering af privat 

regnvandshåndtering 

Regnvand, der falder på private matrikler, må ikke give anledning til, at der af-

strømmer overfladevand til nabomatrikler, herunder veje, ved regnhændelser, 

der statistisk sker hyppigere end hvert 10. år. Private regnvandsanlæg skal di-

mensioneres efter dette. 
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6 Økonomi 

Omkostninger til at etablere, drive og vedligeholde spilde- og regnvandslednin-

ger fra matrikelskel og frem til renseanlæg hhv. udledning i Vassingerødløbet 

påhviler Novafos Spildevand Allerød A/S.  
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7 Tidsplan 

Matriklerne forventes kloakeret i 2021. 
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8 Miljøvurderingsloven 

Tillægget til spildevandsplanen er omfattet af miljøvurderingsloven4.  

Allerød Kommune har gennemført en vurdering (screening) af, om tillægget til 

spildevandsplanen kan få væsentlig indvirkning på miljø. På baggrund af denne 

screening har Allerød Kommune truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes 

en egentlig miljøvurdering af tillægget. 

Screeningen fremgår af bilag 1 til tillægget. 

 

                                                
4 Lovbek. nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer 

og af konkrete projekter (VVM) 
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Miljøscreening af Tillæg VII til Allerød Kommunes 
spildevandsplan 2013 
 
Indledning 
Ifølge miljøvurderingslovens § 8, stk. 2 skal myndigheden gennemføre en 
vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på 
miljøet, når disse er omfattet af § 8, stk. 1, nr. 1 og kun fastlægger 
anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre 
ændringer i sådanne planer.  
Spildevandsplantillægget er omfattet af § 8 stk. 2, da plantillægget kun 
fastlægger anvendelse af et mindre område på lokalt plan, samt da 
tillægget kun udgør en mindre ændring af Allerød Kommunes 
Spildevandsplan 2013. 
 
Ved afgørelsen skal myndigheden inddrage de relevante kriterier i lovens 
bilag 3 og resultaterne af høringerne efter lovens § 32. 
 
Et udkast til afgørelse har været i høring hos planmyndigheden i 
kommunen. Der er ikke i forbindelse med høringen indkommet 
bemærkninger til udkastet til afgørelsen. 
 
Det bemærkes, at denne miljøscreening alene forholder sig til tillægget til 
spildevandsplanen, og der vil blive gennemført en egentlig miljøvurdering 
af en ny lokalplan for området. Lokalplanen vil udlægge området til den 
nuværende anvendelse, hvilket er en godkendelsespligtig virksomhed, der 
nyttiggør ikke-farligt affald. Kommunen har afgjort, at der skal 
gennemføres en egentlig miljøvurdering af virksomheden. 
 
Afgørelse 
Allerød kommune har på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens 
bilag 3 vurderet, at Tillæg VII til Allerød Kommunes spildevandsplan 2013 
ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, og at tillægget til 
spildevandsplanen ikke er omfattet af krav til en egentlig miljøvurdering. 
 
Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 10. 

 Natur og miljø 
Signe Foverskov 
Telefon 4812 6592 
sifo@alleroed.dk 
 
Sagsnr. 19/8030 
15. oktober 2020 

 

Bilag 1 
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Baggrund for afgørelsen 
Vurderingen er foretaget på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens 
bilag 3. Vurderingen fremgår af bilag A.  
 
Klagevejledning 
Jf. miljøvurderingslovens § 48, stk. 3, kan der, for så vidt angår retlige 
spørgsmål, klages over kommunens afgørelsen om, at tillægget til 
spildevandsplanen ikke er omfattet af krav om at der udarbejdes en 
egentlig miljøvurdering.  
 
Klageberettigede er, jf. miljøvurderingslovens § 50, miljøministeren, enhver 
med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og 
organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller 
varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og 
har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som 
repræsenterer mindst 100 medlemmer. 
 
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet.  
 
En eventuel klage skal indgives inden fire uger fra afgørelsen er 
offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, 
forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Det betyder, at klagen skal 
indgives senest den 13. november 2020. 
 
Der klages via Klageportalen, som findes via www.naevneneshus.dk, 
www.borger.dk eller www.virk.dk. Der logges på klageportalen med 
NemID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Allerød Kommune i 
klageportalen. Der skal betales et gebyr for at klage. Gebyret er 900 kr. for 
borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og 
offentlige myndigheder.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klagen, hvis den er sendt uden om 
Klageportalen, med mindre klager 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 Miljø- og Fødevareklage-
nævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klage-
portalen. Se betingelser for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.  
 
Jf. § 54 i miljøvurderingsloven kan afgørelsen endvidere prøves ved 
domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen 
er offentliggjort. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


 

 
 

Rådhuset | Bjarkesvej 2 | 3450 Allerød | +4548100100 | kommunen@alleroed.dk | www.alleroed.dk Side 3 af 7 

 
 
 
Venlig hilsen 
Signe Foverskov 
Miljømedarbejder 
Natur og Miljø 
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Bilag A 
 

Kriterie i bilag 3 Kommunens vurdering 

1) Planens karakteristika, idet der navnlig tages hensyn til: 

i hvilket omfang planen eller 
programmet kan danne grundlag 
for projekter og andre aktiviteter 
med hensyn til beliggenhed, art, 
størrelse og driftsbetingelser eller 
ved tildeling af midler 

Tillægget til spildevandsplanen er en forudsætning 
for, at forsyningsselskabet kan kloakere, og dermed 
kloakforsyne det pågældende område. Kommunen 
forventer, at kloakeringen har en positiv indvirkning 
på miljøet i forhold til den nuværende tilstand. 

i hvilket omfang planen har 
indflydelse på andre planer eller 
programmer, herunder også planer 
og programmer, som indgår i et 
hierarki 

Tillægget til spildevandsplanen vil ændre kommunens 
gældende spildevandsplan. 
 
Tillægget til spildevandsplanen er i overensstemmelse 
med en forventet ændring af kommuneplanen og en 
forventet ny lokalplan for området, der udlægger 
området til erhverv. Der gennemføres en egentlig 
miljøvurdering af den nye lokalplan. 

planens eller programmets 
relevans for integreringen af 
miljøhensyn specielt med henblik 
på at fremme bæredygtig udvikling 

Tillægget til spildevandsplanen danner baggrund for 
en miljømæssig bæredygtig håndtering af spildevand 
fra området, idet tillægget fastsætter, at området 
kloakeres. Konkrete miljøhensyn varetages i 
spildevandstilladelserne. 

miljøproblemer af relevans for 
planen eller programmet 

Der er ikke registreret jordforurening (V1 eller V2) i 
plan-området, men en del af de omkringliggende 
arealer er V1 eller V2-kortlagt. 
Nærmeste vandforsyningsboring ligger godt 100 
meter uden for plan-området. 
Plan-området ligger i Område med Særlige 
Drikkevandsinteresser (OSD). 
Sårbarheden i forhold til grundvandet svinger i plan-
området fra Mest sårbart over Sårbart til Mindre 
Sårbart.  
Plan-området ligger i Følsomt indvindingsområde. 
I den nuværende situation nedsives overfladevand fra 
området med risiko for forurening af grundvandet. 
Ved den planlagte kloakering af området afledes 
overfladevandet til recipient. Tillægget til spildevands-
planen forventes samlet set at have en positiv 
indvirkning på vandmiljøet, herunder grundvandet. 
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Kriterie i bilag 3 Kommunens vurdering 

planens eller programmets 
relevans for gennemførelsen af 
anden miljølovgivning, der 
stammer fra en EU-retsakt (f.eks. 
planer og programmer i 
forbindelse med affaldshåndtering 
eller vandbeskyttelse) 

Tillægget til spildevandsplanen fastlægger, at 
overfladevand fra området udledes til 
Vassingerødløbet, der nedstrøms udledningen er 
omfattet af de statslige vandområdeplaner. 
Kommunen vurderer, at udledningen ikke vil være til 
hinder for, at vandløbet kan opfylde målsætningen. 
De konkrete foranstaltninger ved udledningen 
fastsættes i tilslutningstilladelser til virksomheder i 
kloakoplandet samt udledningstilladelse efter 
miljøbeskyttelseslovens § 28 til forsyningsselskabet. 
I den nuværende situation nedsives overfladevand fra 
området med risiko for forurening af grundvandet. 
Ved den planlagte kloakering af området er der 
mulighed for, at overfladevand afledes til recipient, 
hvorved risikoen for forurening af grundvandet 
mindskes.  
Tillægget forventes samlet set at have en positiv 
indvirkning på gennemførelse af målsætningerne i de 
statslige vandområdeplaner. 

2) Kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt, idet der navnlig tages 
hensyn til 

indvirkningens sandsynlighed, 
varighed, hyppighed og 
reversibilitet 

Det er sandsynligt, at tillægget til spildevandsplanen 
vil ændre påvirkningen af grundvandet (mindre 
forurening). Det er mindre sandsynligt, at tillægget vil 
påvirke vandkvaliteten i vandløbet Vassingerødløbet 
negativt. Påvirkningen af grundvandet og vand-
kvaliteten i Vassingerødløbet kan ændres ved ændring 
af tilslutningstilladelser til virksomheder i området 
samt ændring af krav i forsyningsselskabets 
udledningstilladelse. Påvirkningen vil være reversibel, 
hvis spildevandsplanen ændres. 
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Kriterie i bilag 3 Kommunens vurdering 

indvirkningens kumulative karakter Tillægget til spildevandsplanen har en kumulativ 
påvirkningen af udledningen til Vassingerødløbet, da 
regnvandet lægges til forsyningsselskabets 
eksisterende udledning til Vassingerødløbet. 
Afledning fra den enkelte virksomhed vil blive 
omfattet af specifikke tilladelser, som skal sikre, at 
afledninger fra virksomhederne i kloakoplandet 
omfattes af nødvendige krav bl.a. med henblik på, at 
forsyningsselskabets samlede udledning til 
Vassingerødløbet ikke medfører uacceptable 
påvirkninger af vandløbet. Forsyningsselskabets 
udledning til Vassingerødløbet vil desuden blive 
omfattet af en udledningstilladelse, der ligeledes 
sikrer, at udledningen ikke medfører uacceptable 
påvirkninger af vandløbet. 

indvirkningens 
grænseoverskridende karakter 

Tillægget til spildevandsplanen har ingen 
grænseoverskridende indvirkning. 

faren for menneskers sundhed og 
miljøet (f.eks. på grund af ulykker) 

Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at 
medføre ikke øget risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet. 

indvirkningens størrelsesorden og 
rumlige udstrækning (det 
geografiske område og størrelsen 
af den befolkning, som kan blive 
berørt) 

Tillægget til spildevandsplanen omfatter kloakering af 
et område af begrænset arealmæssig udstrækning, 
men kan påvirke uden for det kloakerede område, 
hvor kloakeringen medfører øget udledning af 
overfladevand. Påvirkningen vurderes at have 
underordnet betydning for befolkningen både inden 
for og uden for det kloakerede opland. 

Værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt som følge af: 

særlige karakteristiske naturtræk 
eller kulturarv 

Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at 
påvirke særlige karakteristiske naturtræk eller 
kulturarv. 
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Kriterie i bilag 3 Kommunens vurdering 

overskridelse af 
miljøkvalitetsnormer eller -
grænseværdier 

Tillægget til spildevandsplanen fastlægger, at 
overfladevand fra området udledes til 
Vassingerødløbet, der nedstrøms udledningen er 
omfattet af de statslige vandområdeplaner. 
Kommunen vurderer, at udledningen ikke vil være til 
hinder for at vandløbet kan opfylde målsætningen. De 
konkrete foranstaltninger ved udledningen fastsættes 
i tilslutningstilladelser til virksomheder i 
kloakoplandet samt udledningstilladelse efter 
miljøbeskyttelseslovens § 28 til forsyningsselskabet. 
I den nuværende situation nedsives overfladevand fra 
området med risiko for forurening af 
grundvandsressourcen. Ved den planlagte kloakering 
af området, er der mulighed for at overfladevand 
afledes til recipient, hvorved risikoen for forurening af 
grundvandet mindskes.  
Tillægget forventes derfor samlet set at have en 
positiv indvirkning på gennemførelse af 
målsætningerne i de statslige vandområdeplaner. 

intensiv arealudnyttelse Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at 
påvirke arealudnyttelsen. 

indvirkningen på områder eller 
landskaber, som har en anerkendt 
beskyttelsesstatus på nationalt 
plan, fællesskabsplan eller 
internationalt plan. 

Plan-området ligger ikke i et Natura2000-område, og 
der er ikke registreret beskyttet natur eller bilag-IV-
arter inden for plan-området. 
Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at 
påvirke områder eller landskaber, som har en 
anerkendt beskyttelsesstatus. 

 
 


