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1 FORORD
Ændringer eller inddragelse af nye områder, samt ændring i administrationsgrundlaget, foretages
ved vedtagelse af et tillæg til spildevandsplanen. Tillægget er udarbejdet i henhold til
Miljøbeskyttelseslovens § 32.
Tillæg nr. 1 til "Spildevandsplan 2017" for Rudersdal Kommune omfatter følgende.
Fastlæggelse af de fremtidige spildevandsforhold for følgende områder:
•
•

Kajerødgrunden i Birkerød (kloakeringsform, nyt regnvandsbassin og nyt udløb).
Ny personale- og driftsbygning ved Søllerød Golfklub i Holte (ikke-kloakeret område
indlemmes som spildevandskloakeret).

Emner:
•

Glatførebekæmpelse. Præcisering af administrationsgrundlaget.

Berigtigelser:
•

Opdatering ift. hvilke ejendomme, der er udtrådt af kloakfællesskabet for regnvand.

Miljø- og Teknikudvalgets forslag til tillæg til spildevandsplanen var i 8 ugers offentlig høring fra 19.
juni 2019 til 14. august 2019. Der indkom ingen bemærkninger i forbindelse med høringen.
Forvaltningen har dog – efter dialog med spildevandsforsyningen og bygherrerne på
Kajerødgrunden – indarbejdet følgende ændringer i forslaget
-

Spildevandsanlægget i opland B04H og delvist i opland B04G skal ejes, drives og
vedligeholdes af et privat ejerlav i stedet for spildevandsforsyningen. Se afsnit 4.1 for
uddybning. Når tillægget er vedtaget, skal grundejerne i opland B04G og B04H varsles 4
uger herom i henhold til afsnittet ”Berigtigelser af spildevandsplanen” i Spildevandsplan
2017.

-

Tag- og overfladevand fra opland B04E afledes til offentlig kloak via et forsinkelsesanlæg,
men uden supplerende nedsivning. I forslaget blev der lagt op til supplerende nedsivning.
Kommunen afviste dog denne løsning for at undgå øget risiko for spredning af
grundvandsforurening syd for Kajerødgrunden. Se afsnit 4.1 for uddybning.

Endelig vedtagelse offentliggøres på kommunens hjemmeside.
Vedtagelsen af spildevandsplantillægget kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

2 PLANLÆGNINGSGRUNDLAGET
Dette tillæg til "Spildevandsplan 2017" er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32.
Administration af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love, som
kan findes på hjemmesiderne www.retsinfo.dk og www.mst.dk:
•

Lov om miljøbeskyttelse, jf. LBK nr. 681 af 02/07/2019.
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•
•
•

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. LBK nr.
1225 af 25/10/2018.
Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. LBK nr. 633 af
07/06/2010, samt ændringer hertil efter lov om vandsektorens organisering og økonomiske
forhold.
Lov om afgift af spildevand, jf. LBK nr. 1323 af 11/11/2016.

3 FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING
Ifølge Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen, skal der redegøres for forholdet til
anden lovgivning.

3.1

VANDOMRÅDEPLAN

Grundlaget for spildevandsplanlægningen er Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt
Sjælland.
Tillæg 1 omfatter ny udledning af overfladevand fra nyt boligområde og forbedret forsinkelse og
rensning af overfladevandet i nyt åbent regnvandsbassin (BAT-bassin).
De øvrige ændringer af Spildevandsplanen omfattet af tillæg 1 indebærer ikke ændringer af
nuværende udledningsforhold, da disse enten reducerer den fremtidige belastning med
overfladevand eller berigtiger ret og pligt i forhold til afledning af spildevand.

3.2

VANDFORSYNINGSPLAN

Tillægget indeholder anlæg af nyt åbent regnvandsbassin, som ligger i et område med særlige
drikkevandsinteresser (OSD), men udenfor grundvandsdannende opland,
vandindvindingsboringsbeskyttelseszone og boringsnært beskyttelsesområde (BNBO).
Det planlagte regnvandsbassin skal anlægges med permanent vandspejl, af hensyn til bassinernes
renseevne. Bassinet etableres uden membran, idet der tidligere har eksisteret en sø på lokaliteten.
Den tidligere eksistens af en naturlig sø viser, at der ikke er nedsivning af vand på lokaliteten,
enten fordi jorden er naturlig tæt, eller fordi, der er en naturlig opstigning af grundvand.
Tillægget er ikke i konflikt med Kommunens planarbejde på vandforsyningsområdet.

3.3

KOMMUNEPLAN OG LOKALPLAN

Med tillæg 1 til Spildevandsplan 2017 indarbejdes de fremtidige spildevandsforhold for følgende
lokalplanlagte områder:
•
•
•

Kommuneplan 2017 for Rudersdal Kommune.
Lokalplan 261 (vedtaget oktober 2018) for Kajerødgrunden ved Grøndalsvej.
Projekt: Spildevandskloakering af ny personale- og driftsbygning ved Søllerød Golfklub
(Brillerne 9B, 2840 Holte). Omfattet lokalplan 250.

Relevant for dette tillæg er følgende 2 målsætninger fra klimatilpasningsplanen, som der generelt
skal arbejdes for ved anlæg af spildevandsanlæg:
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•
•

at adskille regnvand fra spildevandet, hvor det er muligt, med henblik på at forebygge
og mindske skaderne af skybrud.
at håndtere regnvandet lokalt og betragte det som en ressource til at øge kvaliteten i
naturen, byrummene og fritidsområderne.

Herudover skal nye spildevandsanlæg dimensioneres til et serviceniveau for vand til terræn som
beskrevet i Spildevandsplan 2017.

4 EKSISTERENDE OG PLANLAGTE AFLØBSFORHOLD
Eksisterende afløbsforhold er beskrevet i "Spildevandsplan 2017". Herunder beskrives de
ændringer af planen som er omfattet af Tillæg 1. Efter godkendelse af tillægget vil ændringer blive
indarbejdet i den digitale spildevandsplan.

4.1

KAJERØDGRUNDEN, BIRKERØD

Projektområdet er omfattet at lokalplan 261.
Områdets nordlige del har tidligere været anvendt
til skole (A), og ændres til boligområde.
Den sydlige del skal fortsat anvendes til
erhvervsformål i form af en beredskabsstation (B)
og en tankstation med vaskehal (C), og bevares
derfor som fælleskloak.
Projektområdet forventes bebygget i perioden
2019-2020.
Området er i gældende Spildevandsplan omfattet
af kloakopland B04D og er fælleskloakeret.
Hovedparten af boligområdet planlægges
separatkloakeret, efter aftale med Rudersdal
Forsyning A/S og bygherre. Separatkloakeringen
er aftalt af hensyn til den begrænsede
regnvandskapacitet i den eksisterende offentlige
fælleskloak i området.
Overfladevandet skal renses til BAT-niveau i
åbent regnvandsbassin med permanent
vandspejl. Bassinets omtrentlige placering er vist i
figur 4.2 og er navngivet BAS04G.
Bassinet anlægges hvor der før 1968 var en
naturlig sø. Denne sø blev opfyldt og afdrænet i
1968.

Figur 4.1 Kortudsnit 261 fra lokalplan
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Bassinets forhold til anden planlægning
Det åbne regnvandsbassin placeres i et område som i Kommuneplan 2017 er omfattet af ramme
Bi.R28 og kan anvendes som rekreativt område til nærrekreative formål, park og sport. Bassinet vil
indgå som et parkelement i området.
Det åbne regnvandsbassin placeres i Indre grøn kile (men ikke
transportkorridor) i ”Fingerplan 2019 – landsplandirektiv for
hovedstadsområdets planlægning” (udgivet af
Erhvervsstyrelsen), hvor der efter § 18 gælder: "Stk. 5. Der
kan i de dele af de indre grønne kiler og kystkilerne, som ikke
er omfattet af arealreservationerne til transportkorridorer, jf. §
24, etableres anlæg til klimatilpasning forudsat, at det ikke
forringer og i videst muligt omfang styrker natur og vilkår for
friluftsliv."
Separatkloakeringen sker i øvrigt i overensstemmelse med
Kommunens klimatilpasningsplan som angiver at regnvand bør
adskilles fra spildevandet og håndteres lokalt. Projektet strider
ikke mod Lokalplan 261.

Tillægget omfatter følgende:
•

•
•

•

Den sydlige del af det eksisterende fælleskloakerede
kloakopland B04D er ændret ved opdeling i 4 nye
kloakoplande B04E, B04F og B04G og B04H således
at alle oplande er afgrænset i overensstemmelse med
de fremtidige afvandingsforhold.
Placeringen af nyt åbent regnvandsbassin (BAS04G)
som angivet på Figur 4.2.
Placeringen af nyt underjordisk rørbassin (BAS04R)
som angivet på Figur 4.2. (Bassinet neddrosler
vandføringen inden afledning til ovennævnte bassin
BAS04G).
Reviderede arealopgørelser og befæstelsesgrader for
de kloakoplande, som berøres af projektet, samt
forventede konsekvenser for udledt vand og
stofmængde.

Det åbne regnvandsbassin BAS04G etableres på matrikelnr.
4eh, Kajerød, Birkerød. Bassinet placeres naturligt i terrænet
og det permanente våde volumen forventes at udgøre ca. 300
m³ og dermed et overfladeareal på ca. 400-500 m².
Regnvandsbassin og tilhørende ledningsanlæg for
overfladevand i separatkloakerede områder etableres så, der
kan håndteres minimum en 5 års regnhændelse.
Udledningen fra regnvandsbassinet reguleres med
Figur 4.2: Kortudsnit projektområde:
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vandbremse og afledes via regnvandsledning til søen nord for Byagervej ved udløbsnummer
U04G.
Husspildevandet ledes i status til Sjælsø Renseanlæg, og vil, efter projektet er etableret, forsat
ledes hertil. Spildevandsmængden for området er stort set uændret.
Afløbsforhold og udløbsmængder
Tabel 1 opsummerer plansituationen ved udledning via U04G (fra opland B04G), samt den
forventede spildevandsbelastning til renseanlæg opgjort ved personækvivalenter (PE).
Tabel 1. Afløbsforhold og opgørelse af arealer og PE-belastning.

Opland

Areal
(ha)

Bef.grad

Red.
areal
(ha)

Bolig
PE

Status

Plan

B04E
B04F

Fælles
Fælles

PseudoSep

0,43
0,55
Ingen ændring

0,21

75

B04G

Fælles

Separat

2,16

0,51

0,99

85

B04H

Fælles

PseudoSep

0,21

0,41

0,08

15

B04E og B04H separeres på egen grund men afleder videre til fælleskloak (pseudo-separeret).
Området er dermed forberedt til eventuel senere separering i området. Pseudosepareringen er
efter aftale med bygherre.
Tabel 2 beskriver de forventede udløbsmængder fra B04G ved rensning i åbent regnvandsbassin.
Ved etablering af bassinet med permanent vandspejl forventes en stofreduktion på 40 % for
kvælstof og 70 % for fosfor.
Tabel 2. Udløbsmængder.

Opland
B04G

Udløb
Udløb type
U04G

SR

Forklaring
Regnvandsudløb

Red.
areal
(ha)
0,99

Vand
(m³/år)
5.547

Total
N
(kg/år)

Total
P
(kg/år)

7,00

0,83

Udledninger til fælleskloak fra nedstrøms overløb og fra Sjælsø Renseanlæg (Usserød Å) vil blive
reduceret, da overfladevand fra opland B04G ikke længere belaster fællessystemet. Den samlede
reduktionen fra overløb og renseanlæg estimeres til ca. 28 kg N/år og 6 kg P/år.
Økonomiske forhold og ejerforhold
Opland B04G og B04H
For opland B04G og B04H gælder, at spildevandsanlægget etableres af bygherre og, at
størstedelen af anlægget i opland B04G efterfølgende overtages af Rudersdal Forsyning A/S.
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Spildevandsanlægget – i hele opland B04H og en del af opland B04G – beliggende i bebyggelsens
privatfællesvej langs Grøndalsvej overtages dog ikke af Rudersdal Forsyning A/S. Dette anlæg
skal i stedet ejes, drives og vedligeholdes af et ejerlav bestående af oplandenes husstande. Der
foreligger fra bygherres side et udkast til lavets (”Ejerlauget Grøndals Park”) vedtægter, hvilket i
henhold til spildevandsbekendtgørelsen, § 5 stk. 3, er en forudsætning for vedtagelsen af
nærværende tillæg.
Tekniske vilkår og økonomiske forhold i forbindelse med overtagelsen af spildevandsanlægget
aftales direkte mellem bygherre og hhv. Rudersdal Forsyning A/S og ejerlavet.
I bilag 1 er de ledningsanlæg, der skal overtages af Rudersdal Forsyning A/S, angivet med gul og
grøn farve. Ledningsanlæg uden farvemarkering – beliggende i privatfælles område – overtages af
ovennævnte ejerlav.
Opland B04E
Opland B04E er en selvstændig stormatrikel, hvorfor alle anlæg på egen grund drives og ejes af
grundejeren. På området etableres pseudoseparering med forsinkelse inden afledning til offentlig
kloak. Maksimal vandføring til fællesystemet vil blive reguleret i særskilt tilslutningstilladelse.
Udgifter til den ekstra stikledning fra område B04E til fællessystemet aftales direkte mellem
grundejer og Rudersdal Forsyning A/S.

4.2

SØLLERØD GOLFKLUB (PERSONALE- OG DRIFTSBYGNING)

Søllerød Golfklub etablerer ny personale- og driftsbygning på adressen Brillerne 9B, 2840 Holte,
matrikel 2f, Holte By, Søllerød. Byggeriet betragtes som erhverv.
Projektområdet er omfattet at Lokalplan 250, hvoraf det fremgår, at tag- og overfladevand skal
afledes lokalt, fx ved nedsivning. Spildevand og procesvand kan afledes til spildevandsledning.

Figur 4.3. Kortudsnit af projektområde: Søllerød Golfklubs nye personale- og driftsbygning etableres i spildevandsplanens nye
opland G013M.
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Tillægget omfatter følgende:
•
•

Afgrænsningen af nyt spildevandskloakopland G013M er indtegnet i et område, der – i
status – ikke er kloakeret. Fremover afleder området spildevand til kloakken og håndterer
regnvand lokalt.
Arealopgørelser og befæstelsesgrader for det nye kloakopland, som berøres af projektet,
samt den forventede spildevandsbelastning til renseanlæg opgjort ved personækvivalenter
(PE) - jf. Tabel 3.

Tabel 3. Afløbsforhold og opgørelse af arealer og PE-belastning. Tag- og overfladevand håndteres lokalt.

Opland

Status
Plan
IkkeSpildevandsG013M kloakeret kloakeret

Areal
(ha) Bef.grad
0,23

0,3

Red.
areal
(ha)
0,06

Erhverv
PE
3

5 GLATFØREBEKÆMPELSE
I spildevandsplanens afsnit ”Nedsivning og lokal afledning af regnvand” præciseres teksten i
afsnittet ”Nedsivning fra veje og pladser (glatførebekæmpelse)” til følgende:
”Rudersdal Kommune ønsker at værne om og beskytte grundvandskvaliteten. Undersøgelser har
dokumenteret, at salt ikke bliver tilbageholdt i de øverste jordlag men trænger ned i grundvandet.
Anvendelse af salt til glatførebekæmpelse af veje og pladser, hvorfra vandet nedsiver, skal derfor
begrænses mest muligt og må ikke give anledning til forringelse af grundvandskvaliteten. Eventuel
tilladelse til anvendelse af salt i områder, hvorfra der nedsives, vil ske efter en konkret vurdering.”
Den udgåede tekst lyder som følger:
”Rudersdal Kommune ønsker at værne om og beskytte grundvandskvaliteten. Undersøgelser har
dokumenteret, at salt, som anvendes ved glatførebekæmpelse, ikke bliver tilbageholdt i de øverste
jordlag, men trænger ned i grundvandet, hvilket på sigt vil kunne medføre en forringelse af
grundvandskvaliteten. Derfor forudsætter kommunen i forbindelse med nedsivningstilladelse til
veje og parkeringspladser, at der ikke anvendes salt til glatførebekæmpelse.”
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6 BERIGTIGELSER
Herunder beskrives hvilke berigtigelser i spildevandsplanen, der foretages i forbindelse med
nærværende tillæg.

6.1

UDTRÆDEN AF KLOAKFÆLLESSKABET FOR REGNVAND

Hvis en grundejer, der bor i et fælleskloakeret område i kommunen, håndterer regnvand (tag- og
overfladevand) 100 % lokalt – altså ikke afleder regnvand til offentlig kloak – kan grundejer ansøge
om at udtræde af kloakfællesskabet for regnvand.
Reglerne herom er nærmere beskrevet i spildevandsplanens site ”Udtræden af kloakforsyning”.
Grundejer skal fra Kommunen have relevant tilladelse til lokal håndtering af regnvand.
Når de kommunale tilladelser er på plads, kan grundejer ansøge forsyningen om delvis udtræden
af kloakfælleskabet og delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget.
Nedenstående ejendomme er, siden vedtagelse af Spildevandsplan 2017, udtrådt af
kloakforsyningen for regnvand og har dermed fået delvis tilbagebetaling tilslutningsbidraget.
Med vedtagelsen af nærværende tillæg vil spildevandsplanens kortmateriale blive opdateret
sådan, at nedenstående ejendomme fremgår som "Offentligt ejet spildevandskloakeret".
NB: I henhold til spildevandsplanens afsnit ”Berigtigelser af spildevandsplanen” kan denne
ændring gennemføres af forvaltningen, uden videre, som en opdatering/berigtigelse af planens
datagrundlag. For overskuelighedens og gennemsigtighedens skyld, tilstræber forvaltningen dog,
når det er muligt, at gennemføre ændringen via et tillæg.

2017
Skovlodden 14, 2840 Holte
Rude Vang 33, 2840 Holte
Søstræde 4, 3460 Birkerød
Mothsvej 22, 2840 Holte
2018
Attemosevej 41, 2840 Holte
Nordre Paradisvej 38, 2840 Holte
Alfred Christensens Vej 29, 2850 Holte
Skodsborg Strandvej 11, 2942 Skodsborg
Højagervej 10, 2942 Skodsborg
2019
Skyttedal 19, 2850 Nærum
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7 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER
7.1

BERØRTE MATRIKLER

Matrikler, som bliver berørt i forbindelse med projekter beskrevet i tillægget, i form af nye
spildevandsanlæg, vil kunne forvente at få en servitut på deres matrikel.
Placering af spildevandsanlæg fremgår af kortudsnit under de ovenfor beskrevne projekter.
Planlagte spildevandsanlæg er omtrentligt placerede og vil blive opdateret endeligt efter udførsel
og indmåling.

7.2

EKSPROPRIATIONER

Vedtagelse af dette tillæg til spildevandsplanen giver Kommunalbestyrelsen ret til at gennemføre
ekspropriationer eller aftaler på ekspropriationslignede vilkår for gennemførelse af de planlagte
tiltag. Ekspropriationer til fordel for spildevandsanlæg har hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 58.
Ved ekspropriation kan der erhverves ejendomsret til arealer mv., pålægges servitutter samt ske
erhvervelse eller ophævelse af eller foretages begrænsninger i brugsrettigheder, servitutter m.v.
Kommunalbestyrelsen vil ekspropriere til anlæg som fremgår af spildevandsplanen, hvis der ikke
kan indgås frivillige aftaler med berørte lodsejere.

7.3

SERVITUTTER

Ved etablering af spildevandsanlæg ejet af Rudersdal Forsyning A/S på privat grund, tinglyses en
deklaration. Derved fastlægges følgende forhold for ejeren af den berørte ejendom:
•
•
•

Rådighedsindskrænkninger
Adgangsforhold
Ulemper/erstatning

Deklarationen kan indeholde bestemmelser om:
Deklarationsbælte
Der fastlægges et deklarationsbælte, som minimum skal være 2,5 m på hver side af
ledningsanlægget målt fra midten af ledningen, dog 3,5 m for rørbassin. Der må ikke uden
forudgående tilladelse fra kommunen opføres bygninger eller bygningslignende konstruktioner,
foretages beplantning med træer og buskes, sættes hegn eller i øvrigt foretages noget inden for
deklarationsbæltet, der kan være til hinder for adgangen til kloakanlægget.
Adgang til ledningsanlæg
Ledningsanlægget skal henligge uforstyrret, og der skal til enhver tid gives de berettigede adgang
til eftersyn og rensning af ledningsanlægget, samt til at forestå reparations- og
vedligeholdelsesarbejder i det omfang, som Rudersdal Forsyning A/S skønner det nødvendigt.
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Ulemper samt retablering m.v.
Lodsejer skal til enhver tid tåle de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle eftersyn,
vedligeholdelses- og reparationsarbejder. I forbindelse med dette foretager ledningsejeren
retablering af terræn, belægninger m.v. Erstatning for evt. forvoldt skade fastlægges ved mindelig
overenskomst mellem parterne, eller hvis dette ikke er muligt af taksationskommissionen.

8 ØKONOMISKE FORHOLD OG EJERFORHOLD
Alle projekter omfattet af dette tillæg til spildevandsplan ejes, drives og vedligeholdes fremover,
som udgangspunkt, af Rudersdal Forsyning A/S, med mindre kloakoplandet – eller dele af
kloakanlægget – er angivet som privat.

9 LOV OM MILJØVURDERING
I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der foretaget en screening for pligt til
miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

10GODKENDELSE AF TILLÆGGET
Forslag til Tillæg til Spildevandsplan 2017 blev godkendt af Miljø- og Teknikudvalget den 12. juni
2019.
Forslaget blev herefter sendt i 8 ugers offentlig høring. Der indkom ingen bemærkninger til
forslaget.
Miljø- og Teknikudvalget behandler herefter tillægget (revideret som skitseret i tillæggets forord) og
kan godkende tillægget til endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen, hvorefter det offentliggøres.
Vedtagelsen af dette tillæg kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf.
Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 4.

11IKRAFTTRÆDEN
Tillægget træder i kraft med kommunalbestyrelsens vedtagelse.
Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 25. september 2019.
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