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Spildevandsplan
2021
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Om planen
Fredensborg Kommune fastlægger med denne spildevandsplanrevision de overordnede rammer for udviklingen af
spildevandsområdet fra 2021 til 2032.
Historisk set er kloaksystemerne etableret for at få regnvand og husspildevand væk fra gaderne i byområderne mhp. at
beskytte mod lugtgener og sygdomme. Med tiden er funktionen blevet udvidet, og kloaksystemerne er i højere grad blevet
anvendt til at beskytte værdier mod oversvømmelser og nærrecipienter mod miljøpåvirkninger. Afløbssystemet har i mange
år tjent os godt, men er nu under pres, fordi byområderne vokser og fortættes, klimaet ændrer sig og EU´s miljøkrav til
vandområderne bliver stadigt skrappere.
Derfor sætter Fredensborg Kommune med denne spildevandsplan et specielt fokus på klimatilpasning af afløbssystemet.
Der er vedtaget en række ambitiøse projekter for at kloakkerne kan leve op til serviceniveauet i fremtiden. Blandt andet
udvider Fredensborg Forsyning bassinkapaciteten i flere områder, og den gamle fælleskloak i Humlebæk skal
separatkloakeres, så vi undgår opblandet regn- og spildevand på terræn og i kældre.
Fredensborg Kommune følger med denne spildevandsplan endvidere op på det omfattende fejlkoblingsprojekt fra
Spildevandsplan 2011 – 2020 ved at indføre kloaktilsyn i alle byggesager i separat- og spildevandskloakerede områder,
hvori der indgår et kloakprojekt. Dette er for at undgå nye fejlkoblinger, og for at få en dialog med borgere og kloakmestre
i kommunen om, hvad fejlkoblingerne betyder for vandmiljøet.
Planen er således et skridt på vejen mod visionen om et klimarobust kloaksystem og et sundt vandmiljø. Planen er lavet i
et tæt samarbejde mellem Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning.
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Hvad er en spildevandsplan?
Kommunen skal udarbejde en plan, som sætter rammerne for spildevandshåndteringen i kommunen. Planen indeholder
oplysninger om de eksisterende spildevandsforhold og planlagte ændringer, både på kort og langt sigt.
Spildevandsplanen udgør først og fremmest grundlaget for tilslutning af eksisterende og nye ejendomme til Fredensborg
Forsynings kloaksystem, og er dermed hjemlen for de afgørelser, som kommunalbestyrelsen træffer på
spildevandsområdet.
Planen udarbejdes i tæt samarbejde med Fredensborg Forsyning. Planen beskriver en række indsatser, som vil blive
prioriteret i planperioden. Indsatserne har en overordnet karakter, og du kan læse dem her.
Du kan under "Søg på adresse" finde spildevandsforholdene for en ejendom. Du kan bl.a. se kloakeringsformen,
planlagte ændringer i et område eller se, hvor regn og spildevandet ender henne.
Du kan her se lovkravene til spildevandsplanens indhold.
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Målsætning
Spildevandsplanen skal sikre den miljømæssige og hygiejnisk bedste håndtering af regn og spildevand i kommunen.
Dette sikres ved en langsigtet vision for spildevandsområdet, som primært bærer præg af Kommunens og Forsyningens
høje ambitioner for klimatilpasning af kloaksystemet.
Kommunen ønsker ved afslutningen af planperioden, at:

Kloaksystemets og renseanlæggenes udledninger er ikke årsagen til manglende målopfyldelse af vandløbene,
søerne og Øresund, som er fastsat i statens vandområdeplaner.
Forsyningens 10årige plan for klimatilpasning af kloaksystemet er gennemført.
Serviceniveauet for kloakken er opfyldt de steder i kommunen, hvor der i planperioden er etableret nye kloakker,
separatkloakeret, klimatilpasset eller udført større renoveringer.
Der er etableret fremtidssikret regn og spildevandshåndtering i kommunens byudviklingsområder.
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Indsatser i planperioden
Med afsæt i målsætningen om opfyldelse af vandplanernes indsatskrav og klimatilpasning af kloakkerne, vedtages der
med Spildevandsplan 2021 disse konkrete indsatser for planperioden:

1. Opstart af separatkloakering i dele af Humlebæk



Fredensborg Kommune har vedtaget, at de fælleskloakerede oplande i Humlebæk skal
separatkloakeres. Separatkloakering betyder, at regnvand og spildevand adskilles i hver sin kloakledning.
Separatkloakeringen er den samfundsøkonomisk billigste måde at sikre serviceniveauet for kloaksystemet i
fremtiden.
Du kan læse mere om indsatsen her.

2. Udbygning af Nivå Renseanlæg samt afskæring af Kokkedal



Fredensborg Forsyning afskærer spildevandet fra Kokkedal, som i dag bliver renset i Hørsholm Kommune på
Usserød Renseanlæg. Der skal lægges en ny ledning fra Kokkedal til Nivå Renseanlæg til at håndtere spildevandet.
Det vil nogle steder være nødvendigt at reservere areal til tracéet på privat jord.
For at kunne modtage det ekstra spildevand fra Kokkedal, skal Nivå Renseanlæg udbygges.
De to projekter er igangsat og forventes udført i første del af planperioden.

3. Undersøgelser mhp. reducering af overløb fra bassin ved Karlebo Renseanlæg



Fredensborg Forsyning har et aflastningsbassin tilknyttet Karlebo Renseanlæg. Når det regner meget, aflaster
bassinet renseanlægget, så renseanlægget ikke modtager mere vand, end det kan håndtere. Når det regner meget
kraftigt, sker der overløb fra bassinet til Bassebækken. Fredensborg Forsyning vil i planperioden undersøge
muligheden for at reducere antallet af overløb fra dette bassin til Bassebækken.

4. Afslutning af fejlkoblingsprojektet



Fredensborg Kommune har som en indsats i Spildevandsplan 2011  2020 gennemført en omfattende opsporing af
fejlkoblinger. I perioden fra 2014 – 2016 er kloakkerne på knapt 3.100 ejendomme i separat og
spildevandskloakerede oplande undersøgt for fejlkoblinger, og der blev fundet fejl på omkring 10 % af ejendommene.
Alle ejendomme med fejlkoblinger har nu fået meddelt påbud, og Fredensborg Kommune vil i denne planperiode
fortsætte myndighedsarbejdet og sørge for, at alle fejlkoblingerne bliver udbedret.
Selvom fejlkoblingsprojektet med systematisk opsporing af fejlkoblinger afsluttes i planperioden, vil Fredensborg
Kommune og Fredensborg Forsyning fortsat samarbejde om opsporing, hvor der opstår mistanke om fejlkoblinger.

5. Fortsætte tilsyn med nye tilslutninger



Fredensborg Kommune har besluttet at føre tilsyn med nye tilslutninger i spildevands og separatkloakerede områder
for at undgå nye fejlkoblinger.
Fredensborg Kommunes spildevandsafdeling screener byggesagerne for kloakprojekter, og kontakter grundejerne
for at aftale et tilsyn.

6. Fornyelse af udledningstilladelser



Fredensborg Forsyning ejer de fleste udløb i kommunen. Selvom der er større fokus i dag på rensning og forsinkelse
af regnvand inden udledning til en recipient, er mange af udløbene etableret, inden der var krav om
udledningstilladeler, og udledningerne er derfor fuldt lovlige.
Det er en omfattende og dyr proces at gennemgå samtlige udløb systematisk mhp. at etablere rensning og
forsinkelse. I stedet vil Fredensborg Kommune meddele udledningstilladelser med krav til forsinkelse og rensning,
når Fredensborg Forsyning udfører renovering eller klimatilpasning af kloaksystemet.

7. Undersøgelse af spildevandshåndtering i kolonihaver



Spildevand fra kolonihaver kan påvirke vandkvaliteten og grundvandet i kommunen, hvis det ikke bliver håndteret
korrekt. Fredensborg Kommune har ikke den nødvendige viden om kloakering i kommunens haveforeninger til at
vurdere om afledningen af spildevand foregår forsvarligt. Kommunen vil derfor igangsætte undersøgelser af
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spildevandshåndteringen i haveforeningerne og følge op, hvis der er fare for vandkvaliteten og grundvandet i
området.

8. Udføre Blå Fisk kampagne



I størstedelen af kommunen løber regn og spildevand i separate ledninger. I separatkloakerede områder løber
husspildevand til et renseanlæg, mens tag og overfladevand løber næsten urenset ud i vandløb, søer eller
Øresund.
Med kampagnen "Blå Fisk" vil Fredensborg Kommune sætte fokus på at undgå miljøfremmede stoffer i
regnvandskloakken og forbedre forholdene for de "blå fisk" i kommunens vandløb, søer og i Øresund.

9. Gennemføre den 10årige investeringsplan for klimatilpasning af kloakkerne



Kloakkerne skal opgraderes, så der i fremtiden maksimalt kommer vand på terræn hvert 5. år i separatsystemer og
hvert 10. år i fællessystemer. Denne opgave kaldes klimatilpasning af kloaksystemet og gennemføres af
Fredensborg Forsyning.
Fredensborg Forsyning har på baggrund af klimatilpasnings og renoveringsbehovet kunne fastlægge en strategi for
klimatilpasning af afløbssystemet de næste ti år. Udover klimatilpasnings og renoveringsbehovet, er områderne
prioriteret efter, hvor henne der sker byfornyelse.
Læs mere om klimatilpasning af kloakkerne her.

10. Afskæring af Kirkelte til Karlebo Renseanlæg



Kirkelte afleder i dag spildevand til Lillerød Renseanlæg i Allerød Kommune. Fredensborg Forsyning afskærer i
planperioden spildevandet fra Kirkelte og leder det til Karlebo Renseanlæg. Karlebo Renseanlæg kan godt håndtere
det ekstra spildevand, og den afskærende ledning kan umiddelbart lægges i vejarealet.

11. Implementere indsatskrav i Vandplanerne 2021



Staten forventes at komme med nye vandplaner i løbet af 2021, som vil indeholde nye retningslinjer og miljømål for
de enkelte vandområder.
De nye indsatskrav vil blive indarbejdet i Spildevandsplan 2021 ved et tillæg. Se derfor om der er kommet et tillæg
her.
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Status på Spildevandsplan 2011  2020
I den gamle Spildevandsplan 2011 – 2020 blev der defineret ni større indsatser, som skulle udføres i planperioden:

1. Afskæring af spildevand fra Kokkedal til Nivå Renseanlæg (fortsættes i næste planperiode)



Forsyningen gennemfører en afskæring af spildevandet fra den væsentligste del af Kokkedal til Nivå Renseanlæg.
Status: Forsyningen har igangsat arbejdet, og regner med at indsatsen er fuldt implementeret i første del af
planperioden for Spildevandsplan 2021.

2. Nedlæggelse af Langerød Vænge Renseanlæg (afsluttet)



Langerød Vænge Renseanlæg nedlægges af forsyningen i planperioden, og spildevandet afskæres til central
rensning på Fredensborg Renseanlæg.
Status: Indsatsen er udført i første halvdel af planperioden.

3. Ordning om udtræden af kloakforsyningen for regnvand implementeres (implementeret)



Regnvand skal som udgangspunkt håndteres lokalt i det omfang det er teknisk og miljømæssigt forsvarligt i
både eksisterende og nye kloakoplande. Det betyder bl.a., at forsyningens kunder får mulighed for at udtræde
af kloakfællesskabet for så vidt angår regnvand mod tilbagebetaling af op til 40 % af tilslutningsbidraget.
Status: Fuldt implementeret. 25 borgere har i perioden 1. januar 2011 – 31. december 2019 fået tilbagebetalt en del
af tilslutningsbidraget. Ordningen har dog ikke den tiltænkte virkning, og en ændring af ordningen vil indgå som
indsats i den nye planperiode.

4. Tilsyn med nye kloaktilslutninger for at undgå fejlkoblinger (implementeret)



Kommunen fører tilsyn med tilkoblinger til forsyningens kloakanlæg, således at fejlkoblinger undgås.
Status: Fuldt implementeret. Der føres kloaktilsyn med 200 – 250 byggesager om året. Indsatsen fortsættes i næste
planperiode.

5. Opsporing af fejlkoblinger og myndighedsbehandling (fortsættes i næste planperiode)



Kommunen og forsyningsselskabet intensiverer opsporing af uvedkommende vand og eksisterende
fejlkoblinger. Kommunen sikrer den fornødne sagsbehandling til afhjælpning af de konstaterede problemer.
Status: Fejlkoblingsprojektet med opsporing af uvedkommende vand er afsluttet, og alle påbud er meddelt. Der
følges løbende op på påbuddene. Der er stadig 127 åbne sager, som vil tage en årrække at afslutte. Indsatsen
fortsætter i næste planperiode.

6. Indsatser for regnbetingede udløb (afsluttet)



Forsyningen øger stoftilbageholdelsen fra regnbetingede udløb, hvor det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse
af recipientkvalitetskravene, typisk ved etablering af nye bassinanlæg. Samtidigt gøres en indsats for renovering
og fornyelse af eksisterende bassinanlæg.
Status: Forsyningen har afsluttet alle 11 indsatser for regnbetingede udløb i kommunen.

7. Fornyelse af udledningstilladelser til Fredensborg Forsyning (ikke påbegyndt)



Kommunen gennemgår udledningstilladelser til eksisterende udløb. Hvis der mangler udledningstilladelse eller
udledningerne ikke er miljømæssigt forsvarlige, udarbejdes der nye tilladelser.
Status: Dette arbejde har vist sig administrativt tungt, og kunne ikke løses med de afsatte ressourcer. Der vil med
den nye spildevandsplan blive fremlagt et nyt forslag til håndtering af de manglende udledningstilladelser.

8. Kloakering af ejendomme i det åbne land (afsluttet)



Forsyningen gennemfører kloakering af yderligere ca. 150 ejendomme (Hesselrød, Danstrup, Langstrup, en
mindre del af Fredensborg Kongevej samt dele af Møllevangen, Sørupvej og Hillerødvejen).
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Status: Indsatsen er gennemført i første halvdel af planperioden.

9. Påbud om forbedret spildevandsrensning (afsluttet)



Kommunen meddeler påbud om forbedret rensning af spildevandet til ca. 250 ukloakerede ejendomme, der
ikke lever op til de aktuelle rensekrav.
Status: Alle påbud om forbedret spildevandsrensning er meddelt. Der følges løbende op på påbuddene. Der er
stadig 17 åbne sager, som vil tage en årrække at afslutte. Myndighedsbehandlingen fortsætter i næste planperiode.
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Offentlig høring
Høringsudkast til Spildevandsplan 2021 med tilhørende miljøvurdering skal politisk behandles af byrådet den 21. juni
2021.
Spildevandsplanen er i offentlig høring i perioden den 1. juli 2021 til og med den 9. september 2021 med mulighed for
kommentarer og indsigelser fra borgere, virksomheder, Fredensborg Forsyning, nabokommunerne og deres
forsyningsselskaber samt høringsberettigede interesseorganisationer.
Efter høringsperioden vil indkomne kommentarer og indsigelser blive vurderet og besvaret, og spildevandsplanen vil blive
opdateret herefter. Spildevandsplanen vedtages endeligt af byrådet efter den offentlige høringsperiode, og den endelige
spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
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FN's verdensmål
Med spildevandsplanen bidrager Fredensborg Kommune til opfyldelsen af FN's verdensmål. Specielt bedrager
spildevandsplanen til opfyldelse af verdensmålene:
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Rammer
En spildevandsplan er underlagt den lovgivning, der findes på området, ligesom retningslinjer, der er udstukket i
overordnede planer, skal følges.
Via menupunkterne til venstre kan du læse om de lov og plangrundlag, der ligger til grund for spildevandsplanen. Du kan
desuden læse om Kommunens og Forsyningens forpligtelser samt ansvar som grundejer eller indehaver af en virksomhed
med produktion af industrispildevand. Til sidst kan du læse om de økonomiske rammer for spildevandsplanlægningen i
Kommunen.
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Kommunen
Fredensborg Kommune er spildevandsmyndighed. Som myndighed er det kommunen, der håndhæver lovgivningens
bestemmelser, både i forhold til Forsyningen og i forhold til borgerne og virksomhederne i kommunen. Det er således
kommunen, der kan give spildevandstilladelser til afledning af husspildevand samt tag og overfladevand. I det åbne land
træffer kommunen afgørelser om tilslutning til Forsyningens spildevandsanlæg og om forbedret spildevandsrensning
for ukloakerede ejendomme.
Spildevandsplanen udgør for Kommunen det juridiske grundlag for:

At meddele påbud om ændring af kloaksystemet, forbedret spildevandsrensning samt tilslutning til kloak
At tillade hel eller delvis udtræden af kloakopland
At byrådet kan ekspropriere ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger og servitutpålæggelser
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Forsyningen
Fredensborg Forsyning A/S ejer størstedelen af ledninger, bassiner og renseanlæg i kommunen. Det er Forsyningen, der
varetager den daglige drift af spildevandssystemet. Det er også Forsyningen, der varetager tømningsordningerne for
bundfældningstanke og fedtudskillere i Fredensborg Kommune.
Forsyningen er forpligtet til at aftage spildevand fra ejendomme i kloakerede områder fra stueplan. Det vil sige, at
spildevandet fra stueplan (nb! ikke fra kælderen) i boligen skal kunne ledes til forsyningens spildevandssystem via
gravitation. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, er Forsyningen forpligtet til at etablere og drive en pumpe til at pumpe
vandet ud i spildevandsanlægget.
Spildevandsplanen udgør for Forsyningen det juridiske grundlag for:

At indhente tilladelse til udledning af renset spildevand, overløbsvand og separat regnvand til vandløb, søer og
Øresund
At udbygge og vedligeholde spildevandsanlæg
Grundejeres tilslutningret og pligt samt opkrævning af tilslutnings og vandafledningsbidrag
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Grundejer
Alle ejendomme, som ligger indenfor spildevandsplanens kloakoplande, har pligt til at tilslutte sig Forsyningens
kloakanlæg, når der er ført stik frem til skel. Disse ejendomme har således en ret til afledning af spildevand fra stueplan.
Ejere af ejendomme i fælleskloakerede oplande, der planlægges separeret, har pligt til at gennemføre separeringen på
egen grund indenfor den givne tidsfrist.
Ejere af ejendomme beliggende i kloakoplande, som planlægges ændret, er orienteret om planerne inden vedtagelse.
Ejendomme beliggende indenfor enten fælleskloakerede eller separatkloakerede oplande har tillige ret til at aflede en del
af deres regnvand ved gravitation fra stueplan. Det er borgernes eget ansvar at sørge for afledning af spildevand fra
kælderen, og at sikre mod kælderoversvømmelser.
Grundejere, der har ejendomme beliggende udenfor kloakopland, har pligt til at sørge for, at spildevandshåndteringen på
ejendommen sker i henhold til de bestemmelser, der gælder for spildevandshåndtering i det åbne land. Såfremt
ejendommene har en renseforanstaltning, der omfatter en bundfældningstank har ejendommene pligt til at deltage i
kommunens tømningsordning.
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Lovgrundlag
Kommunen skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens §32 udarbejde en spildevandsplan, som skal indeholde oplysninger
om de eksisterende og planlagte forhold inden for spildevandsområdet. Miljøbeskyttelsesloven har til formål at medvirke til
værning om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår
og for bevarelsen af dyre og plantelivet. Loven fastsætter blandt andet de overordnede rammer for indhold og omfang af
en spildevandsplan. Spildevandsbekendtgørelsens Kapitel 3 beskriver krav til indholdet af en spildevandsplan.

Miljøbeskyttelseslovens § 32



§ 32. Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen, hvor
kloakeringsområder for de enkelte spildevandsforsyningsselskaber, som er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om
vandsektorens organisering og økonomiske forhold, fastlægges. En spildevandsplan kan helt eller delvis udarbejdes i
samarbejde med andre kommuner.
Stk. 2. Spildevandsplanen må ikke stride mod regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om
vandplanlægning, kommuneplanen og forudsætninger efter stk. 4.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ
myndighed.
Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om planlægningen efter stk. 1, herunder om planens indhold,
inddragelse af offentligheden, tidsfrister og procedure herfor. Inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende ved
digital annoncering. Ministeren kan endvidere bestemme og fastsætte regler om, at nærmere angivne forudsætninger
skal lægges til grund for planlægningen og administrationen af loven.
Ved planens vedtagelse gælder lovbek. nr. 1218 af 25. november 2019.

Spildevandsbekendtgørelsens § 5



§ 5. Kommunalbestyrelsens plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen skal indeholde følgende oplysninger
og fornødne kortbilag:
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 renseforanstaltninger i kommunen, herunder
afgrænsning af de enkelte kloakoplande, kloakeringsområder samt i hvilket omfang den enkelte ejendom er
tilsluttet, jf. § 16, stk. 3, med angivelse af, om anlægget er ejet af et spildevandsforsyningsselskab, der er omfattet
af vandsektorlovens § 2, stk. 1, eller ikke er ejet af et sådant selskab.
3) Områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og pligten helt eller delvis.
4) Områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at give en ejendom tilladelse til direkte tilslutning til
spildevandsrenseforsyningsselskabet.
5) De eksisterende og planlagte projekter til håndtering af tag og overfladevand, som
spildevandsforsyningsselskaber, der er omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1, vil betale for efter reglerne i
bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter.
Projekter til håndtering af tag og overfladevand kan tidligst omfattes af spildevandsplanen eller tillæg hertil, når
der foreligger aftale mellem projektejer og spildevandsforsyningsselskab, jf. § 9 i bekendtgørelse nr. 159 af 26.
februar 2016 om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende
tag og overfladevand.
6) Eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der afledes til nedsivningsanlæg, og planlagte områder
uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske afledning til nedsivningsanlæg.
7) Eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker rensning svarende til et bestemt renseniveau,
og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske rensning svarende til et bestemt
renseniveau.
8) Hvordan spildevandet i øvrigt bortskaffes i kommunen, f.eks. ved udsprøjtning.
9) Hvilket vandområde spildevandet fra de enkelte oplande udledes eller ønskes udledt til, udløbenes placering og de
forventede udledte mængder af spildevand.
10) Hvilke ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i
overensstemmelse med spildevandsplanen.
11) Om forventet gennemførelse i de enkelte kloakeringsområder mv.
Stk. 2. For planlagte områder udpeget i henhold til § 5, stk. 1, nr. 6, skal kommunalbestyrelsen i
spildevandsplanen endvidere sandsynliggøre, at der kan ske nedsivning i de udpegede områder, herunder at
geologiske og hydrogeologiske forhold ikke taler herimod, og at nedsivning i de udpegede områder ikke strider mod
reglerne i bekendtgørelsens § 37.
Stk. 3. Forinden det i et spildevandsplanforslag anføres, at der etableres et fælles spildevandsanlæg, der ikke er
ejet af et spildevandsforsyningsselskab, skal berørte bolig og grundejere oprette et spildevandslav, der varetager
anlæggets etablering, drift og vedligeholdelse. Udkast til lavets vedtægter skal foreligge samtidig med planforslagets
offentliggørelse. De endelige vedtægter tinglyses på de berørte ejendomme, når det fælles spildevandsanlæg er
optaget i spildevandsplanen.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal ajourføre planen for bortskaffelse af spildevand i kommunen, herunder ajourføre
oplandsgrænser og oplysninger om forventet gennemførelse i de enkelte kloakeringsområder mv., når der sker
ændringer i forudsætningerne herfor.
Ved planens vedtagelse gælder bek. nr. 1218 af 21. juni 2021.
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Plangrundlag
Spildevandsplanen skal udarbejdes af kommunen. Planen må ikke stride mod statens vandområdeplaner og Natura 2000
planer samt gældende kommuneplan. Følgende planer angiver rammerne for spildevandsplanen:

Vandområdeplaner 2015  2021 Sjælland Statslig plan



Statens vandområdeplaner er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i
Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.
Vandområdeplanerne for anden planperiode er baseret på en opdatering og videreførelse af vandplanerne for første
planperiode og gælder fra 2015 – 2021.
Vandområdeplanerne indeholder bl.a.oplysninger om påvirkningerne af vandområderne, beskrivelse af
overvågningen af vandområderne, vurderinger af tilstanden i vandområderne, de miljømål, der gælder for det enkelte
område, samt et resumé af de indsatser, der skal gennemføres med henblik på at opfylde de fastlagte mål. Der
udarbejdes en vandområdeplan for hvert af de fire vandområdedistrikter i Danmark. Gældende vandområdeplan for
Fredensborg Kommune er "Vandområdeplan 20152021 for Vandområdedistrikt Sjælland ".
Du kan læse mere om de konkrete insatser i Fredensborg Kommune under fanen "Vandområder".

Natura 2000plan 2016  2021 Statslig plan



Natura 2000områder er særligt værdifulde naturområder, der er beskyttede af både EU og national lovgivning.
Områderne består af habitat og fuglebeskyttelsesområder.
I Fredensborg Kommune har vi et hjørne af Natura 2000 området 133 (Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret
Skov), som vi deler med Hillerød, Helsingør og Gribskov Kommuner.
Staten har udarbejdet Natura 2000plan 20162021 for området, som er fulgt op med en kommunal handleplan for
samme periode. Handleplanen beskriver, hvordan man kan sikre og forbedre vilkårene for arter og naturtyper, der er
udpeget for Natura 2000området fx stor vandsalamander og naturtypen rigkær.
Der må ikke foretages foranstaltninger eller gives tilladelser eller dispensationer efter miljøbeskyttelsesloven, hvis
tiltaget kan forringe udpegningsgrundlaget for et Natura 2000 område. Spildevandsplanen må således ikke lægge op
til tiltag, der kan forringe naturtilstanden og dermed udpegningsgrundlaget i Natura 2000 områderne.

Kommuneplanen, lokalplaner og klimatilpasningsplaner Kommunale planer



Hver kommune i landet skal efter planloven opretholde og vedligeholde sin kommuneplan. Kommuneplanen
fastlægger de overordnede mål samt retningslinjer og rammer for kommunens udvikling og arealanvendelse, såvel i
byerne som i det åbne land.
I kommuneplanen udlægges byudviklingsområder, som skal indarbejdes i spildevandsplanen.
Fredensborg Kommunes klimatilpasningsplan er ligeledes udarbejdet som et tillæg til kommuneplanen. Her er
udpeget områder, der er i risiko for oversvømmelser. Ved nye lokalplaner i disse områder, vil afværgeforanstaltninger
blive vurderet og indarbejdet.
Ved spildevandsplanens vedtagelse gælder Kommuneplan 2017 og Klimatilpasningsplan 2018, som begge revideres
flere gange i løbet af planprioden.

Vandforsyningsplanen Kommunal plan



Drikkevandet til Fredensborg Kommunes borgere indvindes fra undergrunden i kommunen.
Vandindvindingsstrukturen har betydning for spildevandsplanlægningen, idet udsivning af spildevand fra utætte
kloakledninger samt nedsivning af spildevand og regnvand fra kloakanlæg kan forurene grundvandet.
Der har heldigvis ikke været indikationer af, at spildevand truer grundvandet.
Ved spildevandsplanens vedtagelse gælder Vandforsyningsplan 2017.

Tidligere spildevandsplan Kommunal plan



Med vedtagelsen af Spildevandsplan 2021 ophæves den tidligere Spildevandsplan 20112020 med tilhørende tillæg.
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Økonomiske forhold
Fredensborg Forsyning finansierer og varetager vedligehold, drift og anlæggelse af kloaksystemer, renseanlæg mm. i
Fredensborg Kommune. Etablering af private spildevandsanlæg i medfør af spildevandsplanen finansieres af den enkelte
grundejer. Dette gælder også separering af regn og spildevand inde på egen grund. I det omfang, hvor kommunen er
grundejer, betaler kommunen på lige fod med private for etablering og vedligehold af spildevandsanlæg på kommunens
ejendomme.
Forsyningens udgifter til anlæg og drift finansieres bl.a. ved opkrævning af tilslutningsbidrag, vejvandsbidrag, et fast
vandafledningsbidrag og et forbrugsafhængigt vandafledningsbidrag. Spildevandsforsyningsselskaber reguleres af
vandsektorloven, som forvaltes af Forsyningssekretariatet, der er en del af Konkurrence og Forbrugerstyrelsen.
Forsyningssekratariatet fastsætter de økonomiske rammer i form af en indtægtsramme. Byrådet godkender, at
takstfastsættelsen er sket i henhold til gældende prisloft og er i overensstemmelse med Lov om betalingsregler for
spildevandsanlæg. Takster og bidrag kan findes på Forsyningens hjemmeside.
For at sikre en klar adskillelse mellem kommunalbestyrelsernes planlægningsopgave og forsyningernes driftsrolle omfatter
spildevandsplanen ikke investeringsplaner, renoveringsplaner eller oplysninger om kloakkernes renoveringsbehov. Det er
dog besluttet, at indarbejde Fredensborg Forsynings plan for klimatilpasning af kloaksystemet.
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Vandområder
Spildevandsplanen skal forholde sig til statens vandområdeplaner, hvor der er fastsat mål for kvaliteten af
vandområderne. Planerne fastlægger en række målsætninger, som forpligter kommunen til at gennemføre konkrete
indsatser for at reducere antallet og mængden af spildevandsudledninger. Nye eller ændrede udledninger vil skulle
vurderes i forhold til disse mål.
I løbet af planperioden for spildevandsplanen forventes staten at komme med nye vandområdeplaner. De nye indsatser vil
blive indarbejdet i Spildevandsplan 2021 ved et tillæg, og vandområdeplanernes nye indsatser skal opfyldes i
spildevandsplanens planperiode.
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Målsætning og tilstand i vandløb og søer
Kravene til kvaliteten af vandmiljøet (vandløb, søer, kystvande og grundvand) fastsættes i statens vandområdeplaner.
I Fredensborg kommune er 2 søer, 14 vandløb og Øresund er udpeget til at skulle opfylde målsætningen om god tilstand i
’Vandområdeplan 20152021 for vandområdedistrikt Sjælland’. Status for vandområdernes tilstand er:

1 ud af 2 søer lever op til målsætningen
1 ud af 14 vandløb lever op til målsætningen
Øresund lever ikke op til målsætningen.

Du kan læse mere om vandområdeplanerne på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Klik for at se et større billede
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Vandområdeplanens indsatser
Spildevandsbelastning er én af årsagerne til, at vandløbene ikke har en god økologisk tilstand. Udledning af spildevand til
vandområder sker primært fra fælles renseanlæg, regnbetingede udløb samt fra ukloakerede ejendomme i spredt
bebyggelse. Spildevandet tilfører vandområderne organisk stof, kvælstof og fosfor.
Indsatserne i Fredensborg Kommune omfatter reducering af regnbetingede udløb og forbedret spildevandsrensning i det
åbne land.

Status for det åbne land



I en række søer og vandløb i kommunen er spildevand fra ejendomme i det åbne land en væsentlig årsag til, at
vandkvalitetsmålsætningen ikke kan overholdes. Dette skyldes blandt andet spildevandets høje indhold af organisk
stof og næringssalte. Der er derfor fastsat øgede rensekrav for ukloakerede ejendomme i det åbne land.
Ved indsatsens begyndelse, var der ca. 850 ejendomme, der ikke var tilsluttet forsyningsselskabets kloak. Heraf var
der 340 ejendomme, der ikke levede op til rensekravene.
Forbedret rensning kan enten ske ved kloakering og rensning på centralt renseanlæg eller ved lokal rensning af
spildevandet på den enkelte ejendom. Som følge af dette er en række af landsbyerne i kommunen blevet kloakeret.
For de ejendomme i det åbne land, hvor der ikke er blevet kloakeret, har kommunen stillet krav til grundejerne om
forbedret spildevandsrensning, hvis den nuværende rensning ikke er tilstrækkelig. Grundejerne har fået valget
mellem selv at etablere en tilstrækkelig renseforanstaltning eller at få et kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen,
der i så fald har etableret og fortsat driver renseforanstaltningen på ejendommen.

Status for regnbetingede udløb



I Vandområdedistrikt Sjælland er der i indsatsbekendtgørelsen og på Miljøministeriets digitale kort "MiljøGIS" angivet
de vandløbsstrækninger, hvor der er behov for en indsats overfor regnbetingede udløb fra fælleskloakerede områder
for at nå miljømålene.
I Fredensborg Kommune er der udpeget otte regnbetingede udløb: Seks udløb til Asminderødgrøften og to udløb til
Usserød Å. Fredensborg Forsyning har i planperioden for Spildevandsplan 2011 – 2020 gennemført alle otte
indsatser.
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Udledning til recipient
Fredensborg Kommune sikrer, at udledninger af spildevand til vandløb, søer og havet, herunder tag og overfladevand,
sker uden gener for ejendomme tæt ved recipienten og for dyre og plantelivet, dvs. at recipientens hydrauliske kapacitet
respekteres, og at udledningen ikke hindrer opfyldelse af recipientens miljøkvalitetsmål.
Udledningers indflydelse på recipientens fysiske og miljøkvalitetsmæssige tilstand vurderes og sikres gennem
udledningstilladelser, som meddeles af Fredensborg Kommune. For nogle vandløb har kommunen på baggrund af
robusthedsanalyser stillet konkrete vilkår for maksimale tilledninger til et vandløb.
Du kan læse mere om Kommunens udledningstilladelser her.
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Badevand
Fredensborg Kommune har generelt en god badevandskvalitet, hvilket gør det muligt at bade flere steder. I
sommersæsonen fra 1. juni til 31. august kontrollerer vi badevandskvaliteten hver 7. eller 14. dag.
Vi udtager prøver af badevandet på disse strande:

Babylone Strand
Bjerre Strand
Esrum Sø Sørup
Humlebæk Strand
Nivå Strand  Strandparken
Mikkelborg Strandpark
Peder Mads Strand

Du kan altid følge varslingen af badevandskvalitet på kommunens badestrande langs Øresund på badevand.dk, eller
læse mere på Kommunens hjemmeside.
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Kloakerede områder
Du kan på disse sider læse mere om den spildevandstekniske infrastruktur i Fredensborg Kommune.
Den helt store ændring fra forrige planperiode til denne er, at der er kommet mere fokus på klimatilpasning af
kloaksystemet. Fredensborg Forsyning har lavet en strategi for klimatilpasning, hvor én af indsatserne er
separatkloakering af fællessystemet i Humlebæk.
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Hovedstrukturen
Fredensborg Forsyning ejer og driver over 650 km ledninger, hvoraf ca. 470 km er hovedledning, og resten er
stikledninger fordelt på ca. 25.000 stik. Derudover har Forsyningen 186 pumpestationer, 49 regnvandsbassiner og
14 spildevandsbassiner.
Det har siden 1960’erne været den gængse kloakeringsmetode at adskille regn og spildevand, og fordi store dele af
kommunen er udbygget i eller efter 1960’erne, er størstedelen af Fredensborg Kommune separatkloakeret. Mere nøjagtigt
er omkring 87 % af kloaksystemet separate regn og spildevandsledninger mens de resterende 13 % er fælleskloak.
I Fredensborg Kommune er ca. 20 % af arealet kloakeret. Det svarer til de fire store byområder (Kokkedal, Nivå,
Humlebæk og Fredensborg) samt flere af landbyerne. Det kloakerede areal er opdelt i 351 kloakoplande. Kloakoplandene
er opdelt efter, hvortil regn og spildevandet bliver ledt, samt hvilken kloakeringsform, der findes i området. Din
kloakeringsform bestemmer din ret og pligt med hensyn til regn og spildevandshåndtering. Du kan under ”Søg på
adresse” se, hvilket kloakopland din ejendom ligger i.
I kommunen har vi overordnet set tre typer kloakering, som i udgangspunktet er ejet af Fredensborg Forsyning, dog kan
dit kloakopland af historiske årsager være privat ejet. Læs om kloakeringstyperne samt ret og pligt nedenfor.

Separatkloak



Hvis du bor i et separatkloakeret område, skal dit husspildevand løbe ét rør ud til Fredensborg Forsynings
spildevandsstikledning, og dit tag og overfladevand skal løbe i et andet rør ud til Fredensborg Forsynings
regnvandsstikledning.

I separatkloakerede områder bliver husspildevand ført til et renseanlæg, og tag og overfladevand bliver ledt til et
vandløb, en sø eller Øresund. Tag og overfladevand renses nogle steder via olieudskiller eller et åbent
regnvandsbassin inden udledning til recipient. Andre steder bliver tag og overfladevand slet ikke renset inden
udledning. Du kan på siden ”Søg på adresse” se hvilken recipient, dit kloakopland udleder til.
Fredensborg Kommune vil i planperioden lave en oplysningskampagne ”Blå Fisk” for borgere og virksomheder i
separatkloakerede områder for at undgå forurenende, miljøfremmede stoffer i vandløb, søer og Øresund.
Olieudskillere og åbne regnvandsbassiner, fjerner nemlig langt fra alle stoffer i spildevandet.

Fælleskloak



Hvis du bor i et fælleskloakeret område, løber dit husspildevand og tag og overfladevand i samme rør ud til
Fredensborg Forsynings stikledning. Du må gerne lave et separat system inde på din egen grund, og så samle de to
ledninger i Fredensborg Forsynings stikledning. På denne måde er du forberedt, hvis Fredensborg Kommune
ændrer kloakeringsformen i dit område til separatkloak.
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I fælleskloakerede områder løber både husspildevand samt tag og overfladevand til et renseanlæg. Der er undervejs
i systemet etableret aflastningsbassiner, som sørger for, at det opblandede regn og spildevand ved større
regnhændelser løber ud i en sø eller vandløb i stedet for at stuve op på veje eller i kældre. Ved rigtig store regnskyl
kan bassinerne kloakkerne ikke nå at lede vandet til bassinerne og vandløbene. Du kan i disse tilfælde opleve, at din
kælder, dit hus eller vejene bliver oversvømmet med opblandet regn og spildevand. Dette er når en regnhændelse
overskrider Fredensborg Forsynings serviceniveau for kloakkerne.

Spildevandskloak



Hvis du bor i et spildevandskloakeret område, skal dit husspildevand ledes til Fredensborg Forsynings
spildevandsstikledning i skel, og dit regnvand skal som udgangspunkt håndteres lokalt indenfor din egen matrikel,
f.eks. via nedsivning i faskine.

Håndtering af regnvand indenfor egen matrikel sker som oftest ved nedsivning via faskine eller regnbed, eller ved at
lede regnvandet til et markdræn. Bemærk at håndtering af regnvand kræver en spildevandstilladelse fra Fredensborg
Kommune til enten nedsivning eller udledning til recipient.

Private og fællesprivate kloakker



De tre ovenfor beskrevede kloakeringstyper ejes og driftes som udgangspunkt af Fredensborg Forsyning udenfor
private matrikler. Der er dog nogle oplande, som af historiske årsager er blevet etableret som privat ejede kloakker.
De private kloakker er dels kloakker på private ejendomme (stikledninger) og dels kloakker, der betjener flere
ejendomme, men som er ejet af et fællesskab af grundejere (fællesprivate kloakker).
Drift og vedligehold af de private kloakker er lige så vigtig som det offentlige kloaksystem for, at det samlede
spildevandssystem fungerer. Utætte eller fejlkoblede private kloakker kan medvirke til forurening af vandområder, og i
mange tilfælde er det de private kloakker, der er årsag til rotteproblemer på grund af manglende vedligehold.
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Renseanlæg
Hovedparten af spildevandet i Fredensborg Kommune afledes gennem Fredensborg Forsynings ledninger til et af
Fredensborg Forsynings tre renseanlæg: Fredensborg Renseanlæg, Karlebo Renseanlæg og Nivå Renseanlæg.
Derudover afledes spildevandet fra Kokkedal (ca. 7000 PE) i dag til Usserød Renseanlæg i Hørsholm Kommune, som er
ejet af Novafos, og ca. 135 PE afledes fra Kirkelte til Lillerød Renseanlæg i Allerød Kommune, som ligeledes er ejet af
Novafos. I den kommende planperiode arbejdes der på, at alt spildevand håndteres indenfor kommunegrænsen.

Nivå Renseanlæg



Nivå Renseanlæg er det største renseanlæg i Fredensborg kommune. Renseanlægget behandler spildevand fra
Humlebæk, Nivå, Mikkelborg, Dageløkke, Toelt, Nybo, Søholm og Langstrup.
Anlæggets kapacitet er ca. 25.200 PE og behandler mere end 4.000 m3 spildevand i døgnet og ca. 1,8 mio.
m3 spildevand årligt. Det rensede spildevand udledes til Nivåen tæt ved Nivåens udløb til Øresund.
Nivå Renseanlæg skal udbygges i den første del af planperioden.

Fredensborg Renseanlæg



Renseanlægget behandler spildevand fra Fredensborg, Sørup, Endrup, Grønholt, Veksebo, Lønholt samt Langstrup.
Anlæggets kapacitet er ca. 12.100 PE og anlægget behandler mere end 2.300 m3 spildevand i døgnet og ca. 1,1 mio
m3 spildevand årligt. Det rensede spildevand ledes til Grønholt Å, som er en forgrening til Nivåen, der munder ud i
Øresund.

Karlebo Renseanlæg



Karlebo Renseanlæg modtager spildevand fra Karlebo, Avderød, Gunderød og Vejenbrød. Karlebo Renseanlæg har
en kapacitet på 1.000 PE og behandler årligt ca. 0,1 mio. m3 spildevand. Det rensede spildevand bliver ledt ud i
Bassebækken, som ligeledes ender i Nivåen og til sidst Øresund.
I planperioden bliver spildevandet fra Kirkelte afskåret fra Lillerød Renseanlæg i Allerød Kommune og ledt til Karlebo
Renseanlæg.

Slam fra renseanlæggene



Slamdisponeringen reguleres ikke længere gennem spildevandsplanen, men er en del af spildevandsforsyningens
driftsopgaver.
Karlebo Rensningsanlæg:
Produktion: ca. 12 tons tørstof om året
Afvanding: Slammineralisering
Bortskaffelse: Landbrugsjord
Fredensborg Rensningsanlæg:
Produktion: ca. 250 tons tørstof om året
Afvanding: Delvis mekanisk (centrifuge) og delvis slammineralisering
Bortskaffelse: Landbrugsjord
Nivå rensningsanlæg:
Produktion i dag: ca. 450 tons tørstof om året
Afvanding: Mekanisk (centrifuge)
Bortskaffelse: Landbrugsjord
Fremtidig produktion efter afskæring af Kokkedal: ca. 675 tons tørstof om året
Fremtidig bortskaffelse: Kendes ikke endnu
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Udtræden af kloakforsyningen
I Fredensborg Kommune er det med vedtagelsen af denne spildevandsplan ikke længere muligt at få ophævet
tilslutningsretten og –pligten og dermed udtræde af kloakfællesskabet for tag og overfladevand. Det er dermed heller
ikke længere muligt at få tilbagebetalt tilslutningsbidrag for tag og overfladevand.
Det vil i særlige tilfælde vær muligt at håndtere en mindre del af sit regnvand selv, f.eks. ved nedsivning, hvis det vil være
fordyrende at tilslutte tag eller overfladearealet til Fredensborg Forsynings ledning. Dette kunne f.eks. være regnvand fra
en carport eller skur. Dette forudsætter, at der kan opnås tilladelse til nedsivning af regnvand fra Fredensborg kommune.
De ejendomme som i løbet af planperioden 2011  2020 allerede er udtrådt af kloakfællesskabet for regnvand, har som
udgangspunkt ingen ret til gentilslutning. Fredensborg Kommune kan dog give tilladelse til gentilslutning på lige fod med
nye tilslutninger. Det forudsætter en ændring af spildevandsplanen, at der er den nødvendige kapacitet i Fredensborg
Forsynings ledning og at der på ny betales tilslutningsbidrag.
Det er som udgangspunkt heller ikke muligt at udtræde af kloakforsyningen for husspildevand og processpildevand.
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Separatkloakering
I Fredensborg Kommune er det bestemt, at kloakkerne ikke må løbe over oftere end hvert 10. år i fælleskloakerede
områder. Fredensborg Forsyning skal leve op til serviceniveauet, når de lægger nye ledninger, eller udfører større
renoveringer.
Modelberegninger viser, at Fredensborg Forsyning lever op til serviceniveauet i store dele af systemet i dag, men ikke alle
steder. I de fælleskloakerede dele af Humlebæk, stiger opblandet regn og spildevand op til terræn oftere end hvert 10.
år.
Da fællessystemet ligeledes har et stort renoveringsbehov, har Fredensborg Forsyning i samarbejde med Fredensborg
Kommune undersøgt, hvilken løsning der bedst kan betale sig mht. klimatilpasning af kloaksystemet i Humlebæk.
Den mest fremtidssikre og robuste løsning er separering af fællessystemet i Humlebæk, som tilmed er den
samfundsøkonomisk billigste.
Se om din ejendom skal separatkloakeres under ”Søg på adresse”.
Separatkloakeringen påbegyndes i slutningen af planperioden, og der udarbejdes i løbet af planperioden en mere konkret
tids og etapeplan, som skrives ind i spildevandsplanen ved et tillæg.

Hvad betyder separatkloakering?



Separatkloakering betyder, at tag og overfladevand og husspildevand bliver adskilt i hvert sin kloakledning. Når der
separatkloakeres, er planen, at den gamle fællesledning i vejen renoveres ved strømpeforing, og der lægges endnu
en ledning ned ved siden af. Den gamle ledning vil i fremtiden udelukkende blive anvendt til husspildevand, og tag
og overfladevand vil blive ført i den nye ledning. Andre steder kan det blive nødvendigt at erstatte den gamle
fællesledning med to nye kloakledninger – én til tag og overfladevand og én til husspildevand.
Berørte grundejere vil få et påbud om at separere kloaksystemet indenfor matrikelskel.

Lovhjemmel



Påbud om separatkloakering har hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 30.
§ 30. Hvis et spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, herunder ikke opfylder eller tilgodeser de krav,
der er fastsat efter § 28 og § 29, samt forudsætninger fastsat efter § 32, stk. 4, kan tilsynsmyndigheden påbyde, at
der foretages den nødvendige forbedring eller fornyelse af anlægget. Tilsynsmyndigheden kan endvidere ændre
vilkår fastsat i en tilladelse efter § 28, hvis de tidligere fastsatte vilkår må anses for utilstrækkelige eller
uhensigtsmæssige.
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Medfinansieringsprojekter
Spildevandsforsyningsselskaber har indtil 2020 haft mulighed for at medfinansiere udgifter til håndtering af tag og
overfladevand i forbindelse med kommunale og private projekter. Selvom Medfinansieringsbekendtgørelsen er aflyst, er
det et krav, at eksisterende og planlagte medfinansieringsprojekter angives i spildevandsplanen.

Oversvømmelsesområde Kratbjerg



Fredensborg Forsyning har i 20142015, i henhold til daværende medfinansieringsbekendtgørelse* medfinansieret
og etableret projektet ”Oversvømmelsesområde Kratbjerg”.
Projektet er et projekt i vandløb i landzone, jf. bekendtgørelsens § 3, og formålet er at forsinke overfladevandet inden
udledning til Asminderødgrøften.
*BEK Nr. 89 af 30/01/2013 om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private
projekter vedrørende tag og overfladevand.
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Det åbne land
Ejendomme i det åbne land er i spildevandsplanen de ejendomme, der ikke er tilsluttet kloak. Ejendommene kan enten
være samlet i landsbyer og mindre bebyggelser, eller de kan ligge enkeltvis.
I planperioden for Spildevandsplan 2021 er der ikke planlagt ændringer i det åbne land. Se dog afsnittet om
arealreservation.
Fredensborg Kommune har i øvrigt ikke udlagt områder til nedsivning, men vil på baggrund af konkrete ansøgninger tage
stilling til, om der kan gives tilladelse til nedsivning af husspildevand.
Der vil blive udarbejdet tillæg til denne spildevandsplan, hvis de nye vandområdeplaner, som forventes offentliggjort i
2021, giver anledning til ændringer i det åbne land.
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Renseklasser
I spildevandsbekendtgørelsen er der fastsat fire renseklasser i det åbne land. Kravene omfatter reduktion af organisk stof,
fosfor og ammoniak/ammonium.

Renseklasse SOP



Skærpede krav til reduktion af organisk stof, nitrifikation samt reduktion af fosfor. Anvendes typisk ved udledning
direkte til målsatte søer, der ikke opfylder målsætningen, eller vandløb, der leder til sådanne søer.

Renseklasse OP



Reduktion af organisk stof og fosfor. Anvendes typisk ved udledning direkte til målsatte søer, der ikke opfylder
målsætningen, eller vandløb, der leder til sådanne søer.

Renseklasse SO



Skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation. Anvendes typisk ved udledning til målsatte vandløb, der
ikke opfylder målsætningen.

Renseklasse O



Reduktion af organisk stof. Anvendes typisk ved udledninger til vandområder, der ikke er særligt følsomme overfor
tilledning af næringsstoffer, og hvor der derfor ikke er skærpede krav til rensning af spildevandet.
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Tømningsordning for bundfældningstanke
I Fredensborg kommune har vi ved planens vedtagelse 887 bundfældningstanke fordelt på 624 ejendomme. Samtlige
ejendomme i Fredensborg Kommune med bundfældningstanke eller minirenseanlæg med integreret bundfældningstank er
omfattet af den obligatoriske tømningsordning.
Ejeren af bundfældningstanken har pligt til efter den til en enhver tid gældende lovgivning at sikre, at
bundfældningstanken fungerer forskriftmæssigt og er i funktionsdygtig tilstand uden fejl og mangler.
Der skal søges tilladelse til bundfældningstanke hos Fredensborg Kommune, som er spildevandsmyndighed. I tilladelsen
fastsættes tømningsfrekvensen, som typisk er 1 til 2 gange årligt efter størrelse og behov.
Fredensborg Forsyning tømmer og kontrollerer bundfældningstankene. Fredensborg Forsynings regulativ for tømning af
bundfældningstanken samt gældende takster findes på Fredensborg Forsynings hjemmeside.

Side 40 af 65

Kontraktligt medlemskab
Når kommunen giver påbud om forbedret spildevandsrensning til ejendomme i det åbne land, skal grundejeren samtidig
tilbydes kontraktligt medlemskab af forsyningsselskabet. Ved kontraktligt medlemskab er det forsyningsselskabet, der
etablerer, vedligeholder og driver en renseløsning på ejendommen, mod at ejeren af ejendommen betaler
standardtilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag. Den valgte renseløsning er ejet af grundejeren, der også afholder
eventuelle udgifter til strøm og vand.
Ved renseløsning forstås udelukkende selve renseanlægget (nedsivningsanlæg, minirenseanlæg eller andet), mens
ledningsanlæg frem til renseløsningen og bundfældningstank ejes, vedligeholdes og drives af grundejeren.
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Administrationsgrundlag
Dette afsnit beskriver grundlaget for kommunens administration af lovgivningen på spildevandsområdet. Formålet er at
beskrive grundlaget for kommunens sagsbehandling vedr. afløbsforhold og at oplyse borgere, virksomheder, rådgivere
m.v. om rettigheder og forpligtigelser i forhold til Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning.
Der dimensioneres som udgangspunkt efter Spildevandskomiteens Skrifter. De relevante skrifter er:
• Skrift 27 som anbefaler minimum serviceniveau for afløbssystemet
• Skrift 30 som anbefaler brugen af den regionale model (CDSregn) og klimafaktorer for forskellige gentagelsesperioder.
• Skrift 31 som angiver forslag til metoder til at beslutte serviceniveau for vand op terræn når afløbssystemets kapacitet er
opbrugt
Der er forskellige krav til private spildevandsanlæg indenfor matriklen, Forsyningens spildevandsanlæg eller en større
byggemodning, hvor Fredensborg Kommune meddeler en tilslutningstilladelse.
Fredensborg Forsyning har endvidere særlige krav til spildevandsanlæg, som de efterfølgende skal overtage ejerskabet
til, og dimensionering aftales derfor på forkant med Fredensborg Forsyning.
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Serviceniveau for kloakkerne
Kloaksystemet i Fredensborg Kommune er etableret over mange årtier, og standarden for dimensionering af anlæggene
har ændret sig gennem tiden. Siden vedtagelse af Spildevandsplan 2011  2020 er alle nye anlæg dimensioneret, så de
lever op til et serviceniveau, der svarer til Spildevandskomitéens Skrift 27.
Forsyningens spildevandsteknisk anlæg dimensioneres derfor i dag efter Spildevandskomitéens Skrift 27, der siger, at der
maksimalt må ske opstuvning til terræn 1 gang hvert 5. år i regnvandssystemer og hvert 10. år i fællessystemer.
Forsyningen skal leve op til dette serviceniveau, når de laver nye anlæg, laver omfattende renovering, eller når de
eksisterende systemer skal klimatilpasses. Du kan derfor godt opleve, at der kommer vand på terræn oftere end hhv.
hvert 5. og 10. år, hvis ikke Forsyningen har udført klimatilpasning eller renovering i dit område.
Fredensborg Forsyning gennemfører løbende en prioriteret klimatilpasning og renovering af afløbssystemerne i
kommunen.
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Klimatilpasning af kloaksystemet
Kloakkerne skal opgraderes, så der i fremtiden maksimalt kommer vand på terræn hvert 5. år i separatsystemer og hvert
10. år i fællessystemer. Denne opgave kaldes klimatilpasning af kloaksystemet og gennemføres af Fredensborg
Forsyning. Klimatilpasning af kloakken vil være en proces over 70100 år.
Fredensborg Forsyning har i sidste planperiode (20112020) udbygget og forbedret kloakdatabasen, og har dermed
kunnet fastlægge klimatilpasnings og renoveringsbehovet for afløbssystemet. Fredensborg Forsyning har på baggrund
af klimatilpasnings og renoveringsbehovet fastlagt en strategi for klimatilpasning af afløbssystemet de kommende ti år.
Udover klimatilpasnings og renoveringsbehovet, er områderne prioriteret efter, hvor henne der sker byfornyelse.
Du kan læse om tiltagene i de enkelte områder nedenfor.

Kokkedal



Områderne 7 og 21 er medtaget pga. klimatilpasningsbehov i Rypevænget/Ullerødhave. Der skal disponeres arealer
til bassiner på ca. 23.000 m3 ved Rypevænget og Jellerød Have på grønne arealer langs jernbanen. Se afsnittet
arealreservation.

Område 7 og 21: Der disponeres arealer til åbne regnvandsbassiner, og oversvømmelsesproblemer afklares i
Rypevænget indenfor de kommende 10 år.



Nivå
Områderne 12, 37, 42 er medtaget, fordi der skal ske byfornyelse. Der endvidere behov for klimatilpasning af
regnvandssystemet og for at begrænse udledningen til Nivåen.

Område 12, 37 og 42: Afskæring regnvand fra Nivå til Nivaagaard Sø/Øresund bør gennemføres indenfor de
kommende 10 år i forbindelse med projektet i bymidten.

Humlebæk



Områderne 1, 10, 11, 13, 24, 26, 27, 34, 39 og 43 er medtaget pga. klimatilpanings og renoveringsbehov.
De fælleskloakerede områder af Humlebæk skal separatkloakeres. Se afsnittet separatkloakering.

Område 1: Renovering vil blive gennemført i den kommende 10 års periode. Der forventes ikke klimatilpasning
de kommende 10 år.
Område 13 og 27: Bør gennemgås for klimatilpasning af regnvandssystemet herunder etablering af åbne
regnvandsbassiner eller transportledning til Øresund indenfor de kommende 10 år.
Område 10, 11, 24, 39 og 43: Bør gennemgås for klimatilpasning og separatkloakering indenfor de
kommende 10 år.
Område 26 og 34: Bør gennemgås for klimatilpasning samt afvanding til Humlebækken og Kirkegårdsøen
indenfor de kommende 10 år.

Fredensborg



Områderne 2, 3, 4, 5, 6, 22, 41 er medtaget pga. klimatilpasnings og renoveringsbehov, og fordi der skal
ske byfornyelse.

Område 2: Der er et renoveringsbehov i området, som vil blive gennemført i den kommende 10 års periode.
Der forventes ikke klimatilpasning de kommende 10 år.
Område 3: Der er et renoveringsbehov i området, som vil blive gennemført i den kommende 10 års periode.
Der etableres et bassin på fællessystemet ved stationen indenfor de kommende 10 år. Mulighed for
separatkloakering undersøges i samme periode.
Område 4: Det åbne regnvandsbassin på det kommunale areal ved Ravnsbjerggårdsvej udvides indenfor de
kommende 10 år.
Område 5: Der er et renoveringsbehov i området, som vil blive gennemført i den kommende 10 års periode.
Området vil samtidigt blive klimatilpasset.
Område 6: Bør gennemgås for klimatilpasning indenfor de kommende 10 år.
Område 22: Der klimatilpasses indenfor de kommende 10 år i forbindelse med projekt for bymidten.
Område 41: Området bør renoveres og klimatilpasses indenfor de kommende 10 år.
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Serviceniveau for vand på terræn (skybrudssikring)
Fredensborg Kommune har besluttet ikke at vedtaget et serviceniveau for vand på terræn.
Fredensborg Kommune har gennemført en costbenefitanalyse i henhold til Spildevandskomitéens Skrift 31. Den har vist,
at Fredensborg Forsynings klimatilpasning af kloaksystemet vil sikre grundejere mod skadevoldende oversvømmelser ved
hændelser, der i gennemsnit vil forekomme hvert 20 år. Analysen viser også, at skaderne ved oversvømmelser ud over
serviceniveauet for kloakken er relativt små, og der er derfor ikke et økonomisk grundlag for at indføre et serviceniveau
for vand på terræn.
Fredensborg Kommune arbejder i stedet for at mindske skaderne fra skybrud med et aktivt beredskab og i
planlægningen. Ved byggemodning og ændring af eksisterende byområder, hvor der lokalplanlægges, kræves det, at
bygningerne i det nye område skybrudssikres – enten i konstruktionen, ved terrænreguleringer eller ved andre
afværgeforanstaltninger.

Hvad er serviceniveau for vand på terræn?



Udover serviceniveauet for kloaksystemet, som Fredensborg Forsyning sikrer i fremtiden ved klimatilpasning af
kloaksystemet, kommer der indimellem større regnhændelser, som resulterer i, at der stuver regn og spildevand op
af kloaksystemet. Nogle steder i landet er skaderne ved skybrud så omfattende, at det samfundsøkonomisk giver
mening at bruge skattekroner på at udvide serviceniveauet til også at gælde skybrud. Dette kaldes serviceniveau for
vand på terræn, og det er beskrevet i Spildevandskomitéens Skrift 31, hvordan dette niveau fastsættes.

F.eks. kan et serviceniveau for vand på terræn være, at der maksimalt må stå 20 cm. vand på terræn ved en 100
årshændelse om 100 år.
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Arealreservation
For at gennemføre tiltagene i spildevandsplanen vil det i nogle tilfælde være nødvendigt, at anlæg må krydse private
ejendomme. Det kan være anlæg af ledninger, pumpestationer, forsinkelsesbassiner, udledning af overfladevand til
vandløb og lignende.
I disse tilfælde vil Fredensborg Forsyning som udgangspunkt forsøge at indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende
vilkår. Lykkes dette ikke, har Byrådet med vedtagelsen af denne spildevandsplan erklæret sig villig til at gennemføre
ekspropriationer i forhold til de projekter, der er angivet nedenfor og i evt. tillæg.
Ejendommene, som i løbet af planperioden kan forvente at skulle afgive areal eller få pålagt servitut, er anført nedenfor
under hvert projekt.

Lillevangsvej



Baggrund: Kloaksystemet i opland F72 opfylder på nuværende tidspunkt ikke Fredensborg Forsynings
serviceniveau. Oplandet planlægges derfor klimatilpasset i begyndelsen af planperioden.
Status: I dag afledes tag og overfladevand via separate regnvandsledninger til et bassin (BASFB72), der ligger i et
ubebygget areal, men i byzone umiddelbart SØ for Ravnsbjerggårdsvej. Fra bassinet udledes spildevandet til
Grønholt Å.
Plan: Kloaksystemet i FB72 klimatilpasses ved at lægge en ny ledning til BASFB72. Den nye ledning er markeret med
blå på figuren nedenfor.

Den større ledning vil medføre, at der ved store regnhændelser vil afledes mere vand til bassinet end i dag, hvorfor
udbredelsen af bassinet i perioder vil være større, end det er i dag. På billederne nedenfor ses udbredelsen i dag
(blå) og udbredensen ved en 5årshændelse i 2120 (rød).

Berørte matrikler:

10a, Asminderød by, Asminderød (kommunalt areal)
10de, Asminderød by, Asminderød (kommunalt areal)
5b, Båstrup By, Asminderød (privat areal)

Jellerød



Baggrund: Kloaksystemet i opland KO42 opfylder på nuværende tidspunkt ikke Fredensborg Forsynings
serviceniveau. Oplandet planlægges derfor klimatilpasset i løbet af planperioden.
Plan: Der skal etableres to bassiner som vist med blå på billedet nedenfor.
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Berørte matrikler:

1a, Jellerød, Karlebo (privat areal)
1mø, Jellerød, Karlebo (privat areal)

Afskæring af Kokkedal



Baggrund: Spildevandet fra store dele af Kokkedal bliver i dag renset på Usserød Renseanlæg i Hørsholm
Kommune. Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning ønsker at føre spildevandet til Nivå Renseanlæg i
stedet og dermed håndtere spildevandet indenfor kommunegrænsen.
Plan: Fredensborg Forsyning afskærer i begyndelsen af planperioden spildevandet fra Kokkedal. Der lægges en ny
ledning fra Kokkedal til Nivå Renseanlæg til at håndtere spildevandet.

Berørte matrikler:

1n, Ullerød By, Karlebo (privat areal)
3ii, Brønsholm By, Karlebo (privat areal)
3
 ik, Brønsholm By, Karlebo (privat areal)
3
 il, Brønsholm By, Karlebo (privat areal)
4bb, Brønsholm By, Karlebo (kommunalt areal)
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Befæstelsesgrader
For at reducere skader ved oversvømmelser, må der ikke ledes mere regnvand til kloaksystemet, end det er
dimensioneret til. Rent praktisk fastsættes der en maksimal befæstelsesgrad for et område i spildevandstilladelser og nye
lokalplaner.
Den befæstelse, der er relevant i forhold til regnvandsafledning, er faste belægninger som huse, skure, carporte, fliser
m.v., der afleder regnvand til kloakken. I hvor høj grad befæstelsestypen afleder til kloaksystemet kaldes en
afløbskoefficient. De gældende maksimale befæstelsesgrader afhænger af arealanvendelsen og fremgår af tabellen til
højre.
Hvis man vil befæste en større del af grunden end den maksimale befæstelsesgrad giver mulighed for, skal tag og
overfladevand fra den del af arealet, der overskrider den maksimale befæstelsesgrad, enten nedsives på egen grund
eller som udgangspunkt forsinkes til 1 l/s/ha, før det afledes til afløbssystemet.

Definition af befæstelsesgrader



Et områdes befæstede areal er den del af arealet, hvor der findes en belægning eller overfladebehandling, som
hindrer naturlig nedsivning, og som dermed forøger overfladeafstrømningen (til kloak eller recipient). Befæstelse
inkluderer både impermeable og semipermeable belægningstyper (f.eks. tagflader, fliser og fortove samt asfalt).
Befæstelsesgrad på 0 svarer til, at 0 % af arealet er dækket med tætte overflader. Ved en befæstelsesgrad på 0
antages det, at intet regnvand fra grunden afledes til kloaksystemet.
Befæstelsesgrad på 0,3 svarer til, at 30 % af arealet er dækket med tætte overflader. Ved en befæstelsesgrad på 0,3
antages det umiddelbart, at 30 % af regnvandet fra grunden afledes til kloaksystemet og at 70 % håndteres på
grunden.
Befæstelsesgrad på 1 svarer til, at 100 % af arealet er dækket med tætte overflader. Ved en befæstelsesgrad på 1
antages det umiddelbart, at alt regnvand fra grunden afledes til kloaksystemet.

Definition af afløbskoefficienter



Afløbskoefficienten angiver permeabiliteten af en belægningstype eller befæstelse, altså hvor stor en andel af det
befæstede areal, der faktisk afvander på overfladen. F.eks. har fliser og asfalt forskellig
afløbskoefficient/reduktionsfaktor, da der sker en andel nedsivning mellem sprækkerne i fliserne. Som udgangspunkt
anvendes afløbskoefficienter i DS 432, afsnit 3.2.2., medmindre andet kan dokumenteres:

Permeable belægninger som f.eks. græsarmering har varierende afløbskoefficient (ofte 0,6 – 0,8), afhængig af
belægningstype og opbyggelse. Den anvendte afløbskoefficient skal begrundes.

Definition af maksimal befæstelsesgrad



Den maksimale befæstelsesgrad er et udtryk for, hvor stor en andel af et areal (dvs. en ejendom/matrikel eller et
område), der må have tætte overflader, som afledes direkte til kloak.
Reguleringen har ingen konsekvenser for allerede eksisterende byggeri  den har kun konsekvenser ved nybyggeri
samt til og ombygninger. Dette skyldes, at kommunens regelsæt for maksimal befæstelsesgrad kun gælder
fremadrettet.
Maksimale befæstelsesgrader fastsættes i spildevandstilladelser og lokalplaner. Det er grundejers eller
projektudviklers ansvar at overholde den maksimale befæstelsesgrad og ikke aflede mere regnvand til den offentlige
kloak end tilladt. Grundejer/projektudvikler skal ansøge kommunen om tilslutningstilladelse til kloak i forbindelse med
nybyggeri, hvis boligen ikke kan sidestilles med et én eller tofamilieshus.

Beregningseksempel



For en ejendom med et grundareal på 1200 m2 er den maksimale befæstelsesgrad 0,3. Det betyder, at 30 % af tag
og overfladevand fra ejendommen må ledes til kloak, mens 70 % skal tilbageholdes på grunden.
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Ejendommens befæstelse består af: Tagareal på 250 m2, terræsse af 150 m2 fliser og 800 m2 grønt haveareal med
dårlig nedsivningsevne (lerjord).

Tilladeligt reduceret areal:
Totalt areal x maks. befæstelsesgrad = 1200 m2 x 0,3 = 360 red. m2
Faktisk befæstelsesgrad:
Faktisk red. areal/totalt areal = 450 red. m2 / 1200 m2 = 0,38
Reduceret areal, der skal forsinkes:
Faktisk red. areal – tilladeligt red. areal = 450 red. m2 – 360 red. m2 = 90 red. m2
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Beregningsmetoder
For private én og tofamilieshuse er det Dansk Standard nr. 432, der stiller krav til spildevandsledninger og minimumskrav
til dimensionering af regnvandsledninger.
Alt efter opgaven kan der anvendes forskellige beregningsniveauer, som beskrevet i skrift 27. I Skrift 27 beskrives tre
beregningsniveauer.

Niveau 1: Den rationelle metode



Dimensioneringsmetode for mindre afløbssystemer. Den dimensionsgivende regnintensitet ganges med befæstet
areal (tidarealmetoden). Arealet defineres her som den maksimalt tilladelige befæstelsesgrad.

N
 iveau 2: Dynamisk model kombineret med CDSregn



Analyse af forholdsvis ukomplicerede afløbssystemer. Dette niveau kan klare en vis mængde kompleksitet, men bør
ikke indeholde vandbremser, styring, permanent fyldte ledningsstrækninger og bassiner, der bestemmer afstrømning i
en dominerende grad.

Niveau 3: Dynamisk model kombineret med historisk regn



Analyse af komplicerede afløbssystemer. Dette beregningsniveau er specielt egnet til bassiner, vandbremser,
automatisk styring, permanent vandfyldte ledninger, store og små fald i ledninger og andre former for komplicerede
forhold eller reguleringer.
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Sikkerhedsfaktorer
Det er dansk praksis, at der anvendes hydrologiske reduktionsfaktorer, sikkerhedsfaktorer og
scenariefremskrivningsfaktorer, når der skal dimensioneres afløbssystemer. Disse faktorer ganges på nedbøren, så der
kun ganges faktorer på et sted i beregningsprocessen for at undgå fejl. Specifikke, afgrænsede faktorer, som f.eks.
geografisk differentierede fortætningsfaktorer, ganges på det specifikke afstrømningsopland.

Klimafaktor



Med klimafaktoren tages der højde for den øgede mængde nedbør i fremtiden. Typisk ser man 100 år frem, når man
dimensionerer afløbssystemer, da det er levetiden for betonledninger.

Der antages en lineær fremskrivning af klimafaktoren fra nu til 2110. Når der skal regnes på statussituationen, skal
der anvendes en klimafaktor på 1,0.

Fortætningsfaktor



Fortætningsfaktoren tager højde for en øget befæstelse i fremtiden. Som udgangspunkt regnes der med
en fortætningsfaktor på 1,1. Det svarer til, at der forventes en stigning i bæstelsesgraden på 10 %.
Når der skal beregnes på statussituationen, skal der anvendes en fortætningsfaktor på 1,0.

Usikkerhedsfaktor



Hydrauliske beregninger er behæftet med usikkerhed, bl.a.: Bestemmelsen af regnen, det befæstede areal,
fordelingen af regnen i oplandet, klimaforandringerne, fortætningen, ruheden i afløbsledningerne, energitab og ikke
mindst modelberegningerne.
Derfor anvendes der en sikkerhedsfaktor på 1,2 i henhold til skrift 27.
Baggrundsrapporten for Skrift 27 angiver, at det bedre kan betale sig at overdimensionere spildevandstekniske
anlæg, idet det er omkring fire gange dyrere, hvis anlæg skal graves op igen efter en årrække, fordi de er
underdimensioneret.
Når der skal beregnes på statussituationen, skal der anvendes en sikkerhedsfaktor 1,0.

Hydrologisk reduktionsfaktor



Ved mindre regnhændelser vil initialtabet være betydeligt, dvs. den del af nedbøren, som bliver tilbageholdt i
belægninger og lunker.
Den hydrologiske reduktionsfaktor tager højde for initialtabet af nedbøren. Den angiver altså den andel af nedbøren,
som faktisk afledes til kloaksystemet.
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Spildevandstilladelser
I Danmark må der ikke tilføres forurenende stoffer til vores vandløb, søer, havet, grundvandet osv. Det fremgår af
Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Derfor skal spildevandet som hovedregel renses, inden det udledes. Spildevand
opdeles i tre typer:

Processpildevand stammer fra virksomhedsproduktion og fra vask og rengøring af produktionsudstyr, lokaler eller
køretøjer
Sanitært spildevand stammer fra køkken, gulvafløv, håndvaske og toiletter
Tag og overfladevand stammer fra tage og befæstede arealer

Spildevandstilladelser er et samlet begreb for de tilladelser, der meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4,
nærmere beskrevet i Spildevandsbekendtgørelsen.
En byggetilladelse giver ikke automatisk en spildevandstilladelse, og du er selv ansvarlig for at søge om
spildevandstilladelse via Byg og Miljø.

Tilslutningstilladelse Tilslutning til Fredensborg Forsynings kloakker (fælles, spildevands og regnvandskloakker)



Virksomheder
Virksomheder skal søge om tilslutningstilladelse i følgende tilfælde:

Ved nyetablering af en virksomhed, hvor der enten produceres processpildevand, eller hvor mængden af tag
og overfladevand samt sanitært spildevand ikke kan sammenlignes med et en eller tofamilieshus.
Ved udvidelser eller ændringer i produktionen eller indretningen, der medfører øget mængde eller ændring i
sammensætning af spildevand.
Hvis virksomheden ikke har en spildevandstilladelse, men afleder processpildevand, eller hvor mængden af
tag og overfladevand samt sanitært spildevand ikke kan sammenlignes med et en eller tofamilieshus.

Hvis din virksomhed afleder processpildevand til kloak, stiller kommunen særlige krav til spildevandets kvalitet, før det
må afledes. Processpildevand kan komme fra produktionen, fra rengøring af produktionsudstyr, lokaler eller køretøjer
osv.
Byggemodning
Ved byggemodninger skal der tidligt i processen tages kontakt til Fredensborg Kommune mhp. at afklare håndtering
af tag og overfladevand samt husspildevand.
En og tofamilieshuse
Der meddeles ikke tilslutningstilladelser til en og tofamilieshuse, når spildevandet har et indhold svarende til hvad
der almindeligt vis findes i tag og overfladevand samt husspildevand.
Meddeles efter Spildevandsbekendtgørelsens §13 og Miljøbeskyttelseslovens §28 stk. 3.

Udledningstilladelse Udledning direkte til recipient



Spildevand ledes hovedsageligt ud i naturen via renseanlæg, overløb fra fælleskloakerede områder, udledninger af
separat regnvand, særskilte industrielle udledninger fra f.eks. virksomheder og ejendomme uden for kloakerede
områder.
Hvis du skal udlede spildevand direkte til en recipient, dvs. et vandløb, en sø eller Øresund, skal du have en
udledningstilladelse fra Fredensborg Kommune.
Ved at stille vilkår i en udledningstilladelse sikrer Fredensborg Kommune, at miljømålene for recipienten stadig kan
opnås, og at der ikke ledes mere vand til recipienten, end den kan håndtere  både mht. mængder og stofindhold.
Meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens §28 stk. 1 og 2.

Nedsivningstilladelse Nedsivning af tag, og overfladevand, husspildevand samt processpildevand



Der skal gives tilladelse fra Fredensborg Kommune til nedsivning af regnvand fra tage og andre befæstede arealer,
inden anlægsarbejdet igangsættes.
For at beskytte jorden og grundvandet, og for at sikre, at anlægget ikke giver anledning til gener, stiller Fredensborg
Kommune en række krav til nedsivningsanlægget.
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Dimensionering af anlægget
Du skal anvende Spildevandskomiteens LAR dimensioneringsregneark. Standardparametrene som du skal indsætte i
de gule felter i regnearket er:

Kommune: Fredensborg
Gentagelsesperiode: 5 år
Sikkerhedsfaktor: 1,36
Det reducerede areal
Jordens hydrauliske ledningsevne

Afstandskrav
Følgende afstandskrav skal som udgangspunkt overholdes.

5 meter fra beboelse og bygninger med kælder
2 meter fra andre bygninger (garager og udhuse)
2 meter fra skel
25 meter fra vandløb og søer
Mindst 25 meter fra vandboringer

Grundvandspejling
Afstanden til grundvandet skal være minimum 1 meter fra bunden af nedsivningsanlægget i januar  marts måned.
Grundvandsstanden kan variere op til 1,5 meter i løbet af året afhængig af temperatur og nedbør.
Meddeles efter Spildevandsbekendtgørelsens § 36 og Miljøbeskyttelseslovens §19 stk. 1.

Side 56 af 65

Virksomheder
Hovedparten af industrier i Fredensborg Kommune er mindre virksomheder, der leder deres spildevand til kloak. Der er
ingen store spildevandsproducerende produktionsvirksomheder i kommunen.

Tømningsordning for fedtudskillere



Det er påkrævet, at alle virksomheder, hvor fedtholdigt spildevand kan forekomme f.eks. restauranter, pizzeriaer,
grillbarer, cafeterier, kantiner, slagtere, bagere, cafeer, storkøkkener og levnedsmiddelproducenter, har installeret en
fedtudskiller. Inden etablering af en fedtudskiller, skal der indhentes en tilslutningstilladelse hos Fredensborg
Kommune. Fedtudskilleren skal som udgangspunkt tilmeldes Fredensborg Kommunes fælles tømningsordning for
fedtudskillere, med mindre virksomheden kan dokumentere, at denne har indgået en aftale om tømning, der svarer til
den fælles tømningsordning.
Ejeren af fedtudskilleren har pligt til efter den til en enhver tid gældende lovgivning at sikre, at bundfældningstanken
fungerer forskriftmæssigt og er i funktionsdygtig tilstand uden fejl og mangler.
Det er grundejerens ansvar at tilmelde fedtudskilleren til tømningsordningen eller at søge om
dispensation. Fedtudskillerens tømningsfrekvens angives af den autoriserede kloakmester som har dimensioneret og
etableret fedtudskilleren eller producenten. Tømningsfrekvensen fastsættes af Fredensborg Kommune som er
myndighed på spildevandsområdet.
Det er Fredensborg Spildevand A/S der tømmer og kontrollerer fedtudskilleren. Fredensborg Forsynings takster
samt regulativ for tømning af fedtudskillere findes på Forsyningens hjemmeside.

Industrispildevand



Ved tilslutning af andet end sanitært spildevand fra en erhvervsgrund, skal der ansøges om en tilslutningstilladelse
hos Fredensborg Kommune. Tilslutningstilladelsen stiller vilkår til indholdsstoffer i spildevandet og evt. forbehandling
af spildevandet inden det ledes til kloakken.
Særligt forurenende virksomheder, vil kunne pålægges at reducere forureningen på egen foranledning f.eks. ved
rensning eller ved anvendelse af mere miljøvenlige processer. Er det ikke muligt for virksomheden at nedbringe
forureningsindholdet i spildevandet efter kommunens anvisning, pålægges virksomheden særbidrag i henhold til den
gældende betalingsvedtægt.

Direkte tilslutning til renseanlæg



Virksomheder beliggende i et kloakopland kan anmode Fredensborg Kommune om tilladelse til at tilslutte
spildevandet direkte til et af Fredensborg Forsynings renseanlæg i henhold til den gældende betalingsvedtægt. Hvis
Fredensborg Kommune vurderer, at der i det pågældende område skal være mulighed for direkte tilslutning, vil
området blive ført ind i Fredensborg Kommunes spildevandsplan ved et tillæg.
Ejendomme, der får tilladelse til direkte tilslutning til et renseanlæg, skal selv anlægge en transportledning til
spildevandet. Dog betaler virksomheden kun for brug af renseanlægget.
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Hvad må grundejer selv?
Alt arbejde med afløbssystemer inden for skel må kun udføres af autoriserede kloakmestre.
Dog er der en undtagelse, der siger, at grundejer gerne selv må udføre faskiner med tilhørende ledninger til nedsivning af
uforurenet tagvand fra beboelsesbygninger med tilknyttede udhuse, carporte og garager eller fra landbrugsejendommes
driftsbygninger.
Undtagelsen er betinget af, at anlægget anbringes på ejendommens egen grund og i øvrigt udføres efter de gældende
forskrifter i bygningsreglementet og miljøbeskyttelsesloven.
Afpropning eller øvrige indgreb i eksisterende afløbsinstallationer skal stadig udføres af en autoriseret kloakmester.

Opsamling og brug af regnvand



Regnvand fra mindre tagarealer kan opsamles i regnvandsbeholdere og bruges til f.eks. havevanding. Det kræver
ikke en særlig tilladelse, og man må selv udføre arbejdet. Dog skal afkoblingen fra Fredensborg Forsynings kloak
foretages af en autoriseret kloakmester.

Rottespærre



Det er ikke tilladt at montere en privat rottespærre i Fredensborg Forsynings kloak, da der kan være en risiko for
driftsproblemer. En rottespærre skal i stedet sættes i den private del af kloaksystemet, som du selv ejer.
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Højvandslukker
En højvandslukkeventil skal sikre, at tilbagestuvning i en afløbsledning ikke skaber oversvømmelse i bygninger.
Ved etablering af et højvandslukkeventil inde i huset kræves ikke tilladelse, men installation af en højvandslukkeventil skal
følge de generelle krav til vand og afløbsinstallationers udformning, som fremgår af gældende bygningsreglement. Hvis
der afviges fra disse retningslinjer, skal der søges om dispensation hos Fredensborg Kommune. Dette gælder også, hvis
man f.eks. ønsker at etablere en højvandslukkeventil på en stikledning ved et enfamiliehus.
Etablering af et højvandslukke skal ske efter retningslinjerne i DS 432 Norm for afløbsinstallationer. Det skal være udstyret
med to af hinanden uafhængige klapper. Begge klapper skal virke automatisk, og den ene skal desuden kunne lukkes
manuelt.
Der må kun anvendes CEmærkede højvandslukker. Den europæiske standard for højvandslukker DS/EN 13564 angiver,
at der findes seks forskellige typer højvandslukker. Dog kan der kun anvendes følgende typer i Danmark:

Type 2 (anvendes kun til regnvand)
Type 3 (anvendes til regn og spildevand)
Type 5 (anvendes kun til regnvand)

Et højvandslukke til spildevand skal være forsynet med visuel og akustisk alarm, og skal være anbragt således, at den er
tilgængelig for betjening, inspektion, rensning og vedligeholdelse.
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Dræn, omfangsdræn og kælderskakter
Hvis du bor i et fælles eller separatkloakeret område, må du tilslutte spildevand fra omfangsdræn, kælderskakter og
lyskasser til ejendommens afløbssystem. Hvis ejendommen er separatkloakeret skal spildevandet kobles på
regnvandssystemet.
I særlige tilfælde kan grundejer søge kommunen om dispensation til at koble spildevand fra omfangsdræn, kælderskakter
og lyskasser på ejendommens spildevandssystem. Tilladelsen gives på baggrund af en vurdering af kapaciteten i
Fredensborg Forsynings spildevandskloak.
Det er ikke tilladt at tilslutte andre former for drænvand til Fredensborg Forsynings kloaksystem. Dette gælder også dræn
fra ejendommens have.
Se hvilken kloakeringsform din ejendom har under "Søg på adresse".
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Miljøvurdering og tillæg
Fredensborg kommune har miljøvurderet spildevandsplanen i henhold til VVM loven. Se miljøvurderingen under
"Miljøvurdering" i menuen til venstre.
Hvis Fredensborg Kommune har haft behov for at ændre spildevandsplanen i løbet af planperioden, vil du kunne læse
ændringerne i form af tillæg under "Tillæg" i menuen til venstre. Se endvidere kortet under "Søg på adresse", hvor tillæg
med evt. ændringer til kortbilaget vil være indarbejdet.
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Miljøvurdering
Spildevandsplan 20212032 er miljøvurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete
projekter (VVM)” (LBK nr. 973 af 25/06/2020).

Ikke teknisk resumé
Miljøvurderingen viser, at Spildevandsplan 2021 overordnet set vil medføre positive miljøeffekter. Da planen både består
af en række målsætninger samt projekter der endnu ikke er detailprojekterede, er miljøvurderingen udarbejdet på et
overordnet niveau. Kvantificering af påvirkningerne kan først vurderes endeligt, når spildevandsplanens nye muligheder
resulterer i mere detaljerede projekter med tilhørende ændringer i arealanvendelsen.
De tiltag der sætter rammerne for anlægsarbejder dækker over opstart af separatkloakering i Humlebæk, udbygning af
Nivå Renseanlæg samt afskæring af spildevandet fra Kokkedal, gennemførsel af klimatilpasning af kloakkerne og
afskæring af spildevandet fra Kirkelte til Karlebo Renseanlæg. De mere administrativt orienterede tiltag, der kan medføre
miljøpåvirkninger omhandler udbedring af fejlkoblinger, undersøgelser af spildevandshåndteringen i kolonihaver
samt Grønholtåens sideløb som spildevandstekniske anlæg.
Miljøvurderingen er efter en afgrænsning besluttet til at fokusere på følgende emner:

Befolkning og sundhed



Der vil lokalt være påvirkninger på befolkningen som følge af bygge og anlægsarbejder. Dette kan påvirke
adgangsforhold til beboelse og ejendomme og påvirke trafikafviklingen, hvilket kan komme til udtryk ved
ændrede/forringede adgangsforhold, støj og visuelle gener i anlægsfasen. Generne forventes tidsbegrænset til den
periode hvor anlægsarbejdet pågår.
Derudover forventes befolkningens sundhed hovedsageligt at påvirkes positivt gennem indsatser, der forhindrer
menneskers kontakt med spildevand, hvilket kan ske ved forurenet badevand, eller når opblandet regn og
spildevand oversvømmer kældre/toiletter ved ekstreme regnhændelser.

Biologisk mangfoldighed, flora og fauna



Vandkvalitet, flora og fauna kan blive påvirket – både positivt og negativt – ved ændringer i rensekvalitet og udledte
mængder af opblandet spildevand.
Etableringen og udvidelsen af åbne regnvandsbassiner medfører en arealændring der i en periode kan udgøre en
negativ påvirkning på naturen i området, f.eks. under anlægsarbejdet, men på længere sigt vil åbne
regnvandsbassiner kunne udgøre et levested for natur og dyreliv, hvilket vil være positivt.
Miljøvurderingen indeholder også en vurdering af kommunens Natura 2000 områder, men der forventes ingen
negative påvirkninger på disse områder af tiltagene i Spildevandsplan 2021.

Arealanvendelse



Der vil forekomme ændringer i arealanvendelsen i forbindelse med etablering af nødvendige anlæg. I forbindelse
med de enkelte projekter vil det være nødvendigt at undersøge, om det er beliggende nær et § 3område og hvordan
det forventes at påvirke Natura 2000 eller beskyttede arter.

Vandområder



Vandtilførsel til Usserød Å ændres i forbindelse med at det rensede spildevand fra Kokkedal afskæres fra Usserød
Renseanlæg og føres via en ny ledning til Nivå Renseanlæg. Det drejer sig om 2  3,5 % af Usserød Ås totale
vandføring der fjernes ved udledningspunktet, hvor den største procentdel udgøres om sommeren. Den ændrede
vandtilførsel vurderes ikke at have en væsentlig indflydelse på de fysiske og økologiske forhold i åen.
Usserød Renseanlæg har problemer med overløb. Afskæringen af spildevandet fra Kokkedal vil derfor også blive en
aflastning af Usserød Renseanlæg, hvilket kan resultere i færre overløb fra anlægget, og dermed en lavere
næringsstoftilførsel til åen.
En strækning af Grønholtåens sideløb optages som et spildevandsteknisk anlæg, hvilket giver mulighed for
rørlægning af vandløbet. Fredensborg Forsyning oplyser dog, at de som udgangspunkt vil forsøge at drifte
Grønholtåens sideløb som et åbent vandløb.

Socioøkonomiske effekter



I forbindelse med separatkloakeringen af fællessystemet vil den enkelte grundejer opleve det som en økonomisk
byrde at skulle betale for separeringen på egen grund. Idet der ikke er et akut behov for handling, vil der være god
tid til en gennemtænkt plan for, hvordan denne separering udføres uden, at det vil få for store konsekvenser for den
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enkelte grundejer, samt for Fredensborg Forsyning.
Kloakseparering vil berøre 1189 matrikler i Humlebæk, heraf 24 kommunale matrikler og 93 vejmatrikler.

Der vil i forbindelse med den løbende overvågning af natur og vandområderne også ske en overvågning af de projekter,
der iværksættes efter vedtagelse af Spildevandsplan 2021. Dette sker f.eks. gennem miljøscreeninger af de konkrete
projekter, hvilket sikrer, at eventuelle negative miljøpåvirkninger identificeres og tages hånd om tidligt i processen. De
miljømæssige påvirkninger, som er beskrevet i miljøvurderingen, vurderes dog ikke at være så væsentlige, at der er behov
for særskilt overvågning, som supplement til det tilsyn, der i dag finder sted. I forbindelse med vurdering af de senere
tillæg, kan der opstå behov for overvågning. Dette kan være i forhold til, om de konkrete tiltag har den forventede effekt
og i forhold til afprøvning af nye metoder.

Valg af alternativer



I forbindelse med udarbejdelsen af miljørapporten er Spildevandsplan 2021 blevet holdt op mod 0alternativet,
repræsenteret som det alternativ hvor Spildevandsplan 2021 ikke vedtages. Der er mange fordele ved vedtagelsen
af Spildevandsplan 2021. I øvrigt vil der ved 0alternativet forventes med tiden at opstå flere problematikker, blandt
andet vedrørende overholdelse af serviceniveau for spildevand til terræn.
Både af hensyn til ovenstående, og i kraft af Fredensborg Kommunes forpligtelse til jf. Miljøbeskyttelsesloven at
udarbejde en spildevandsplan, må Spildevandsplan 2021 ses som det naturlige alternativ.

Klik på billedet for at hente miljørapporten
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Tillæg
Der er ikke vedtaget tillæg til spildevandsplanen, og der er pt ikke tillæg i høring.
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