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1 Indledning 

Tillæg VI til Spildevandsplan 2013 omfatter  

- Kloakering af kloakopland MN5 

- Rettelser til tillæg I 

- Rettelser til tillæg IV 

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

28. juni til 23. august 2021. 

Tillægget til spildevandsplanen er vedtaget af Byrådet den 12. oktober 2021, og 

træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse. 

1.1 Lovgrundlag 

Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplanen er: 

 §32 stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25 november 2019 om miljø-

beskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) 

 Kapitel 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spilde-

vandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4  

(Spildevandsbekendtgørelsen). 

Tillægget skal indeholde oplysninger om planlagte kloakeringsområder, samt 

hvilke anlæg der etableres af Novafos Spildevand Allerød A/S og hvilke anlæg 

der etableres på privat foranstaltning, samt efter hvilken tidsfølge projekterne 

forventes udarbejdet og udført. 

Det fremgår af lovens formålsparagraf, at loven skal medvirke til at værne om 

landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt 

grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plan-

telivet. 

1.2 Kloakopland MN5 

Ejendommen Bregnebjerggård, Slangerupvej 31, matr.nr. 16, Bastrup By, Ug-

geløse, kloakeres for spildevand. 

Kloakopland MN5 er på 7,242 ha. 
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Tabel 1 Data for kloakopland MN5: 

Kloakop-

land 

Areal  

(ha) 

Befæstet areal 

(ha) 

Perkolatmængde  

(m³/år) 

MN5 7,242 1,0-4,8 *) 3.000-ca. 14.400 **) 

*) Areal der bidrager til afledning af perkolat. Arealet udvides i etaper. 

**) Afledningen af perkolatet kan variere over tid og over døgn. Mængden 

øges i etaper. 

Kloakoplandet er beliggende som vist på kortudsnit i figur 1. 

 

Figur 1 Kloakopland MN5. 

1.3 Kloakering af kloakopland MN5 

Følgende gælder for kloakopland MN5: 

 Der kloakeres for perkolat ved Novafos Spildevand Allerød A/S frem 

til skel. Skulle der på et senere tidspunkt blive afledt andet industrispil-

devand og/eller sanitært spildevand fra virksomheden, vil dette blive af-

ledt gennem sammen afløb som perkolatet. 

 

 Perkolat og evt. senere sanitært spildevand ledes til Lynge Renseanlæg. 

 

 Tagvand og overfladevand ledes til nedsivning. 

Alle ledningsanlæg fra skel at regne og frem til renseanlæg anlægges og drives 

af Novafos Spildevand Allerød A/S. 

Kloakopland MN5
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Kommende kloakledning til forsyning af matriklen forventes anlagt med tilslut-

ning til eksisterende eller ny kloakledning i Slangerupvej via matr. 16a, Ugge-

løse By, Uggeløse. Tilstødende matrikler kan også blive inddraget, jf. afsnit 

1.4. 

Vilkår for rensning og forsinkelse vil fremgå af tilslutnings- og nedsivningstil-

ladelserne, der meddeles grundejer ved henholdsvis tilslutning og nedsivning. 

1.4 Berørte lodsejere 

Ejendomme der kloakeres: 

 Ejendommen Bregnebjerggård 

Slangerupvej 31, matr. nr. 16, Bastrup By, Uggeløse 

Ejendomme der kan få tinglyst servitut ved placering af offentligt led-

ningsanlæg på privat jord: 

Matr. nr. 9d, Bastrup By, Uggeløse 

Matr. nr. 16a, Uggeløse By, Uggeløse 

Matr. nr. 16i, Uggeløse By, Uggeløse 

1.5 Forhold til anden planlægning 

1.5.1 Forhold til kommuneplan og lokalplan 

Størstedelen af ejendommen ligger i et rammeområde, der i kommuneplanen er 

udlagt til rekreativt område - Friluftsområde ved Lynge Grusgrav, og er omfat-

tet af lokalplan nr. 332 ”Natur- og fritidsområde i Lynge”. 

På ejendommen er etableret virksomhed i form af deponering af inert affald. Da 

virksomheden er etableret på ejendommen inden lokalplanen er vedtaget, er der 

tale om lovlig aktivitet, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at etablere afled-

ning af spildevand i form af perkolat fra ejendommen. 

1.5.2 Forhold til den statslige vandområdeplan 

I forhold til den statslige vandområdeplan er det vurderet, at ændringen i den 

udledte mængde til Græse Å er så beskeden, at det ikke vil føre til, at det kon-

krete vandområde går en tilstandsklasse ned for parametre, der er indeholdt i 

vandområdeplanen eller vil hindre målopfyldelse for Græse Å. Plantillægget vil 

således ikke være i strid med den statslige vandområdeplan i forhold til målsæt-

ningen for Græse Å. Samtidig medvirker plantillægget til at sikre, at målsætnin-

gen for grundvandsressourcen kan overholdes. 

1.6 Økonomi 

Omkostninger til at etablere, drive og vedligeholde spildevandsledninger fra 

matrikelskel og frem til renseanlæg påhviler Novafos Spildevand Allerød A/S.  

 

Omkostninger til at etablere, drive, vedligeholde, rense og nedsive tag- og over-

fladevand, påhviler grundejer. 
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1.7 Tidsplan 

Ejendommen forventes kloakeret i løbet af 2022-2023. 

1.8 Miljøvurdering 

Tillægget til spildevandsplanen er omfattet af miljøvurderingsloven1. 

 

Spildevandsplantillægget er omfattet af § 8 stk. 2, da plantillægget kun fastlæg-

ger anvendelse af et mindre område på lokalt plan, samt da tillægget kun udgør 

en mindre ændring af Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013. Allerød Kom-

mune har derfor gennemført en vurdering (screening) af, om tillægget til spilde-

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

screening har Allerød Kommune truffet afgørelse om, at plantillægget ikke er 

omfattet af krav om miljøvurdering. 

 

Afgørelsen fremgår af bilag 1 til tillægget. 

 

  

                                                   
1 Lovbek. nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af kon-

krete projekter (VVM) 
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2 Rettelse til Tillæg I til spildevandsplan 2013 

Matrikel 10h, Blovstrød By, Blovstrød er fejlagtigt indlemmet i kloakeret op-

land. Matriklen ligger ikke i kloakeret opland og matriklen udgår derfor af Til-

læg nr. I. 
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3 Rettelse til Tillæg IV til spildevandsplan 2013 

I tillæg IV er tre ejendomme på Mose Anders Vej samt otte ejendomme på Sø-

rupgårdsvej indlemmet i kloakeret opland. 

 

Der er fejl i den tilhørende oversigt over, hvilke matrikler der indlemmes. De 

rigtige matrikler er: 

2i, Bastrup By, Uggeløse 

 

2l, Bastrup By, Uggeløse 

 

1b, Bastrup By, Uggeløse 

 

2f, Bastrup By, Uggeløse - del af matriklen 

 

5h, Kollerød By, Lynge - del af matriklen 

 

5ac, Kollerød By, Lynge 

 

5ad, Kollerød By, Lynge 

 

5g, Kollerød By, Lynge - del af matriklen 

 

5z, Kollerød By, Lynge 

 

5f, Kollerød By, Lynge - del af matriklen 

 

5e, Kollerød By, Lynge - del af matriklen 
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Bilag 1 

Screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven 
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Miljøscreening af Tillæg VI 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. 
 
Afgørelse 
Allerød kommune har på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens 
bilag 3 vurderet, at Tillæg VI 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. 
 
Baggrund for afgørelsen 
Vurderingen er foretaget på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens 
bilag 3. Vurderingen fremgår af bilag A.  

 Rådhuset 
Signe Foverskov 
Telefon 4812 6592 
sifo@alleroed.dk 
 
Sagsnr. 17/1643 
28. juni 2021 
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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 26. juli 2021. 
 
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. 
 
Venlig hilsen 
 
Signe Foverskov 
Miljømedarbejder 
Natur og Miljø  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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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 har ikke indflydelse på andre planer og 
programmer. 

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 

Matriklen, der kloakeres, er V1-kortlagt efter 
jordforureningsloven. I den nuværende situation 
nedsives perkolat. Ved en kloakering kan perkolaten 
afledes til rensning på renseanlæg. 
Tillægget til spildevandsplanen forventes derfor at 
have en positiv indvirkning på risiko for forurening af 
grundvandsressourcen. 

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 perkolat 
fra området kan afledes til rensning på renseanlæg. 
Dette vil have en gavnlig effekt for beskyttelsen af 
grundvandsressourcen, der er omfattet af de statslige 
vandområdeplaner.  
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 rensning på 
renseanlæg, hvorved risikoen for forurening af 
grundvandet mindskes.  
Tillægget forventes derfor at have en positiv 
indvirkning på gennemførelse af målsætningerne i de 
statslige vandområdeplaner. 
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Kriterie i bilag 3 Kommunens vurdering 

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). Påvirkningen af grundvandet kan ændres 
ved ændring af tilslutningstilladelser og 
nedsivningstilladelser til virksomheder i området. 
Påvirkningen vil være reversibel, hvis spildevands-
planen ændres. 

indvirkningens kumulative karakter Tillægget til spildevandsplanen har en kumulativ 
påvirkningen af udledningen fra Lynge renseanlæg, da 
regnvandet lægges til forsyningsselskabets 
eksisterende udledning. 
Afledning fra de enkelte virksomheder i planoplandet 
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 den samlede udledning fra 
renseanlægget ikke medfører uacceptable 
påvirkninger af miljøet. 

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 

Ved den planlagte kloakering af området, er der 
mulighed for at overfladevand afledes til renseanlæg, 
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 påvirker ikke 
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. 

 
 


