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1 Resume 
Nærværende rapport indeholder en miljøvurdering af de forventede miljøpåvirkninger ved 
vedtagelse af Spildevandsplan 2021. Fredensborg Kommune har vedtaget at Spildevandsplan 
2021 skal miljøvurderes efter miljøvurderingslovens1 § 8, stk. 1, idet den udarbejdes inden for 
vandforvaltning, fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger rammerne for fremtidige 
anlægstilladelser for projekter listet på miljøvurderingslovens bilag 2 (nr. 11c og 10g). 

Spildevandsplan 2021 indeholder både nye indsatser, samt viderefører tiltag fra den gamle 
planperiode. Nogle af indsatserne medfører konkrete projekter inden for planperiodens 
tidsramme, mens andre opererer på administrativt niveau. I miljøvurderingen er der 
hovedsageligt lagt vægt på de tiltag der medfører konkrete projekter, idet det er fra disse der 
må forventes en miljøpåvirkning. Der er dog også miljømæssige konsekvenser af nogle af de 
administrative tiltag, og de er selvfølgelig inkluderet, hvor det er relevant. 

De tiltag der lægger 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, og optagelse af Grønholtåens sideløb som 
spildevandsteknisk 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, fx 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. 

 

 
1 LBK nr 973 af 25/06/2020 (Miljøvurderingsloven) 
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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 §3-område og hvordan det forventes at påvirke. 

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 vil forsøge at 
drifte Grønholtåens sideløb som et åbent vandløb og kun rørlægge vandløbet, hvis det 
vurderes, som det mest økonomisk forsvarlige. 

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 enkelte grundejer, samt 
for Fredensborg Spildevand A/S. 

Kloakseparering vil berøre 1189 matrikler i Humlebæk, heraf 24 kommunale matrikler og 93 
vejmatrikler. 

Valg af alternativer 
I forbindelse med udarbejdelsen af miljørapporten er Spildevandsplan 2021 blevet holdt op 
mod 0-alternativet, repræsenteret som det alternativ hvor Spildevandsplan 2021 ikke 
vedtages. Der er mange fordele ved vedtagelsen af Spildevandsplan 2021, samtidig med at 
der ved 0-alternativet må forventes med tiden at opstå flere problematikker, blandt andet 
vedrørende servicemål for oversvømmelser. Både derfor og i kraft af Fredensborg Kommunes 
forpligtelse til jf. Miljøbeskyttelsesloven at udarbejde en spildevandsplan må Spildevandsplan 
2021 ses som det naturlige alternativ. 

Overvågning og afværgeforanstaltninger 
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 fx 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. 
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2 Indledning 

2.1 Resumé af Spildevandsplan 2021 
Kommunen skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens2 § 32 udarbejde en spildevandsplan, som 
sætter rammerne for spildevandsområdet. Planen beskriver håndteringen af spildevand og 
sætter rammerne for afgørelser til borgere, virksomheder og byudviklere i kommunen. Helt 
overordnet indeholder planen oplysninger om:  

 Bortledning og rensning af det vand, der bruges i boliger og virksomheder.  
 Håndtering af det regnvand, der kommer fra tage, veje og andre befæstede arealer.  
 Målsætninger og retningslinjer for prioriteringer ift., hvordan Fredensborg Forsynings 

spildevandsanlæg skal vedligeholdes og udbygges for at sikre, at spildevandet ledes 
væk på en effektiv, økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde, både i dag og med 
fremtidens klimaforandringer.  

 Hvilke serviceniveauer Fredensborg Forsyning skal overholde.  

I Spildevandsplan 2021 bliver der både videreført relevante tiltag fra den gamle plan, og der 
bliver tilføjet nye indsatser. Indsatserne i Spildevandsplan 2021 er stillet op nedenfor i ikke 
prioriteret rækkefølge:  

1. Opstart af separatkloakering i Humlebæk  
2. Udbygning af Nivå Renseanlæg samt afskæring af spildevand fra Kokkedal  
3. Undersøgelser mhp. reducering af overløb fra bassin ved Karlebo Renseanlæg  
4. Gennemføre robusthedsanalyser af recipienter  
5. Afslutning af fejlkoblingsprojektet  
6. Fortsætte kloaktilsyn med nye tilslutninger  
7. Fornyelse af Forsyningens udledningstilladelser  
8. Undersøgelse af spildevandshåndteringen i kolonihaver  
9. Udføre Blå Fisk kampagne  
10. Gennemføre Fredensborg Forsynings 10-årige investeringsplan for klimatilpasning af 

kloakkerne  
11. Afskæring af spildevand fra Kirkelte til Karlebo Renseanlæg  

Af disse indsatser sætter følgende punkter rammerne for anlægsarbejde: 1, 2, 10 og 11. Der 
er derfor fokuseret på beskrivelse af disse projekter i nærværende resumé. Det er endvidere 
vigtigt at pointere, at Spildevandsplan 2021 udelukkende sætter plangrundlaget for 
anlægsarbejderne. Detaljerne omkring de konkrete projekter kendes ikke på nuværende 
tidspunkt, og de konkrete projekter inkl. anlægsarbejder vil hver især skulle som minimum 
miljøscreenes, inden de igangsættes.  

Ad 1. Opstart af separatkloakering i Humlebæk  

Formålet med klimatilpasning af fællessystemet i den gamle del af Humlebæk er at mindske 
hyppigheden og risikoen for oversvømmelser med opblandet regn- og spildevand fra kloakker, 
mindske forurening af søer, vandløb og Øresund med opblandet regn- og spildevand fra 
overløb fra fælleskloakken, samt at forbedre badevandsforholdene ved kysten.  

 
2 LBK nr 1218 af 25/11/2019 (Miljøbeskyttelsesloven) 
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Separering af kloaksystemet i Humlebæk påbegyndes i denne planperiode, fordi 
fællessystemet i den nordlige del af Humlebæk er etableret omkring 1950, og selvom 
kloakkerne løbende er renoveret, må en større renovering inden for en kortere årrække 
forventes nødvendig. Fredensborg Kommune har bestemt, at Fredensborg Forsyning skal leve 
op til det i Spildevandsplan 2021 fastlagte serviceniveau ved større renoveringer i 
kloaksystemet. For at kunne leve op til serviceniveauet i fællessystemet i Humlebæk har en 
analyse vist, at det samfundsøkonomisk bedst kan betale sig at separatkloakere systemet. 
Udover at de undersøgte alternativer vil være dyrere, vil de enten ikke give den nødvendige 
kapacitet til at overholde serviceniveau, eller de vil være problematiske at gennemføre.  

Ad 2. Udbygning af Nivå Renseanlæg samt afskæring af Kokkedal  
Fredensborg Forsyning skal afskære spildevandet fra Kokkedal til Nivå Renseanlæg. 
Spildevandet fra Kokkedal ledes i dag til Usserød Renseanlæg, hvor det renses inden udledning 
til Usserød Å, der løber ud i Nivåen. Nivå Renseanlæg har udløb direkte til Nivåen. 
Slutrecipienten for det rensede spildevand er altså i begge tilfælde Øresund. 

Projektet medfører, at der sker anlægsarbejder i eksisterende kloakopland i Kokkedal, at der 
etableres et transportanlæg fra Kokkedal til Nivå Renseanlæg samt at der derudover skal 
foretages en række ændringer/opgradering af Nivå Renseanlæg af hensyn til den øgede 
spildevandsmængde samt den stofmæssige belastning svarende til en belastning på 10.000 
PE. 

Ad 10. Gennemføre Fredensborg Forsynings 10-årige investeringsplan for 
klimatilpasning af kloakkerne  
Prioriteringen af områderne, som skal undersøges nærmere eller hvor der skal gennemføres 
egentlige projekter inden for de næste 10 år, er baseret på opstuvningsrisikoen, 
skadesrisikoen, renoveringsbehovet og byfornyelsesbehovet.  

Klimatilpasningsindsatsen er på denne baggrund koncentreret i følgende risikoområder:  
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Figur 1: Prioriterede risikoområder de næste ti år.  

Kokkedal 
Områderne 7 og 21 er medtaget fordi der opleveres vand på terræn i Rypevænget/Ullerød 
Have. Der skal disponeres arealer til bassiner på ca. 23.000 m3 ved Rypevænget og Jellerød 
Have på grønne arealer langs jernbanen.  

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

Humlebæk  
Områderne 1, 10, 11, 13, 24, 26, 27, 34, 39 og 43 er medtaget pga. renoveringsbehov og 
behov for klimatilpasning. Endvidere er der behov for at tage stilling til separatkloakering af 
fælleskloakerede områder. 
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Fredensborg  
Områderne 2, 3, 4, 5, 6, 22, 41 er medtaget pga. renoveringsbehov og behov for 
klimatilpasning samt at der skal ske byfornyelse.  

Ad 11. Afskæring af spildevandet fra Kirkelte til Karlebo Renseanlæg 
Fredensborg Forsyning skal afskære spildevandet fra Kirkelte til Karlebo Renseanlæg. 
Spildevandet fra Kirkelte ledes i dag til Novafos’ renseanlæg Lillerød Renseanlæg. Af 
økonomiske hensyn afskæres spildevandet i planperioden, så det fremover renses på Karlebo 
Renseanlæg med udledning til Bassebækken. Der er tale om et begrænset antal boliger (ca. 
135 PE).  

2.2 Forholdet til andre planer 
Kommunen er forpligtet jf. Miljøbeskyttelseslovens §32 til at udarbejde en spildevandsplan. 
Det er jf. retningslinjerne for udarbejdelse af en spildevandsplan allerede redegjort for 
relationer til andre planer, herunder statslige planer såsom Vandområdeplaner 2015-2021 for 
Sjælland og Natura 2000-plan 2016 – 2021, samt kommunale planer som Kommuneplan 
2017, lokalplaner, Klimatilpasningsplan 2018, Vandforsyningsplan 2017 samt den tidligere 
spildevandsplan. Det er et krav at Spildevandsplan 2021 ikke strider imod 
vandområdeplanerne, Natura 2000 planer samt den gældende kommuneplan. 

Miljøbeskyttelsesmål, der har været inddraget i udarbejdelsen af Spildevandsplan 2021 

 Målsætninger for recipienter – beskrevet i Vandområdeplan 2015-2021. 
 Reducering af regnbetingede udløb og forbedret spildevandsrensning i det åbne land – 

beskrevet i Vandområdeplan 2015-2021. 
 Beskyttelse af grundvandsressourcer – beskrevet i Kommuneplan 2017 og i 

Vandområdeplan 2015-2021.  
 Beskyttelse af naturområder – fastlagt i naturbeskyttelsesloven og i Natura 2000 

planer. 

Der henvises til afsnittet ”Plangrundlag” under fanen ”Rammer” i Spildevandsplan 2021 for 
nærmere gennemgang af relationen til de nævnte planer.  
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I forhold til FNs 17 verdensmål omhandler Spildevandsplan 2021 følgende mål: 

Målet handler om at… Spildevandsplan 2021 medvirker til 
målopfyldelse ved at:   
 

Forbedre 
vandkvaliteten og 

sikre 
vandressourcerne, 

således at der er en 
universel adgang til 

rent drikkevand. 
 

 

 Løbende have fokus på opsporing af 
fejlkoblinger gennem kloaktilsyn og mindske 
udledning af urenset spildevand til recipienter til 
gavn for vandmiljøet, samt sætte rammerne for 
nedsivningstilladelser, der sørger for, at jord 
og grundvand ikke forurenes.  
 

Udvikle pålidelig 
infrastruktur, 

fremme bæredygtig 
industri og investere 

i videnskabelig 
forskning og 
innovation. 

  

 Renovere, klimasikre og udbygge 
kloakkerne og spildevandsrensningen i hele 
kommunen, således at borgere og virksomheder 
sikkert kan komme af med regn- og spildevand i 
en fremtid med øget pres fra klimaforandringer 
og befolkningstilvækst.  
 

Udvikle 
byområderne 

bæredygtigt mhp. at 
inkludere, undgå 

skader ved 
naturkatastrofer og 

øge antallet af 
grønne uderum. 

 

 

 Stille krav til klimatilpasning i nye 
byområder, således at regnvandet i mindre grad 
giver anledning til skadevoldene 
oversvømmelser. Endvidere stiller 
Spildevandsplan 2021 krav til 
befæstelsesgrader, så der sikres flere grønne 
områder til at håndtere regnvand. 

Bekæmpe 
klimaforandringerne 

og minimere deres 
konsekvenser. 

 

 Stille krav til klimatilpasning af 
kloaksystemet i form af et serviceniveau for 
vand til terræn, som skal være opfyldt, når 
Fredensborg Forsyning lægger nye ledninger eller 
renoverer.  

Bevare og sikre 
bæredygtig brug af 

verdens have og 
deres ressourcer. 

 

 Sikre en optimal håndtering af spildevandet i 
kommunen, bl.a. ved at minimere overløb med 
urenset spildevand i vandmiljøet og ved at 
udbygge Nivå Renseanlæg.  
 

Beskytte, genoprette 
og støtte bæredygtig 
brug af økosystemer 

på land samt 
standse udpining af 

jorden og tab af 
biodiversitet.  

 Mindske udledningen af urenset spildevand til 
ferskvande. Dette medvirker til at begrænse 
forringelse af naturlige levesteder, stoppe tab 
af biodiversitet og beskytte truede arter.  
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2.3 Lovgrundlag og proces for miljøvurdering af planer og 
programmer 

Fredensborg Kommune har vurderet, at Spildevandsplan 2021 er omfattet af obligatorisk 
miljøvurderingspligt, jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 1. Begrundelsen er, at planen 
udarbejdes inden for vandforvaltning, fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger 
rammerne for fremtidige anlægstilladelser for projekter listet på miljøvurderingslovens bilag 2 
(nr. 11c (rensningsanlæg) og nr. 10g (Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig 
oplagring af vand)).  

Miljøvurderingsprocessen er illustreret i Figur 2.  

 

Figur 2 – Processen for miljøvurdering af en plan eller et program 

Afgrænsningen af miljørapporten foretages på baggrund af et scopingskema som 
sammenfattes i en afgrænsningsrapport (bilag 1) der sendes i høring hos nabokommunerne 
Hørsholm, Hillerød, Helsingør og Allerød, deres forsyningsselskaber samt Miljøstyrelsen. 

Selve miljørapporten fremlægges i høring sammen med Spildevandsplan 2021. Inden udløbet 
af høringsperioden kan borgere, interessenter og andre fremsende bemærkninger til 
planforslaget og miljørapporten. 

I henhold til miljøvurderingslovens § 12, stk. 4, skal miljørapporten indeholde en beskrivelse af 
de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning af planens eventuelle væsentlige 
påvirkninger af miljøet. Ved overvågningen vurderes det, om vedtagelse af Spildevandsplan 
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2021 medfører de miljøpåvirkninger, som er blevet vurderet i miljøvurderingen, og om der 
eventuelt skal sættes ind med afværgeforanstaltninger. I forbindelse med miljøvurderingen 
besluttes det, om der skal laves et særskilt program til overvågning af miljøpåvirkningerne. 

Efter planens vedtagelse udarbejdes en sammenfattende rapport jf. Miljøvurderingslovens §13, 
stk. 2. Her beskrives hvorledes miljøhensyn er integreret i Spildevandsplan 2021, hvordan de 
udtalelser der er kommet i miljørapportens høringsfase er taget i betragtning, hvorfor planen 
er valgt på baggrund af alternativet (i form af 0-alternativet), samt hvordan planens 
væsentlige indvirkninger på miljøet overvåges. 

3 Afgrænsning/scoping 
Forud for udarbejdelsen af miljørapporten er der gennemført en afgrænsning af 
miljøvurderingens omfang, jf. miljøvurderingslovens § 11. I afgrænsningsrapporten 
identificeres de miljøfaktorer, der sandsynligvis vil blive påvirket af gennemførelsen af 
planernes tiltag. De udpegede miljøfaktorer er: 

 Befolkning og sundhed 
 Biologisk mangfoldighed 
 Vandområder 
 Socioøkonomiske effekter 

Afgrænsningen har været i høring hos berørte myndigheder i perioden 15. februar -- 1. marts 
2021. De hørte myndigheder og forsyningsselskaber var: 

 Hillerød kommune 
 Helsingør Kommune 
 Hørsholm Kommune 
 Allerød Kommune 
 Hillerød Forsyning 
 Helsingør Forsyning  
 Fredensborg Forsyning 
 Novafos 
 Miljøstyrelsen 

Fredensborg Kommune modtog ingen høringssvar til afgrænsningen, hvorfor miljøvurderingen 
fortsættes som skitseret i afgrænsningsrapporten. Derudover er emnet ”arealanvendelse” også 
tilføjet som et punkt under miljøvurderingen. 

Afgrænsningsrapporten findes i bilag 2 

4 0-Alternativet: Miljøstatus, Miljøproblemer og sandsynlig 
udvikling 

Spildevandsplan 2021 præsenterer både nye initiativer som svar på opståede problematikker 
samt viderefører initiativer iværksat i foregående planperiode. I dette afsnit redegøres for den 
eksisterende miljøtilstand på de områder, hvor planen iværksætter indsatser.  
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Miljøstatus anvendes til at vise miljøtilstanden i et planlagt område, inden de planlagte 
ændringer gennemføres, og danner udgangspunkt for hvad der benævnes 0-alternativet eller 
0-scenariet. 0-alterantivet betyder ikke bibeholdelse af status quo, men en fremskrivning af 
den udvikling som må forventes at ske uden den foreliggende plan. 

4.1 Målsætning og tilstand i vandløb, søer og Øresund 
Kravene til kvaliteten af vandmiljøet (vandløb, søer, kystvande og grundvand) fastsættes i 
statens vandområdeplaner. I Fredensborg Kommune er 2 søer, 14 vandløb og Øresund 
udpeget til at skulle opfylde målsætninger om god økologisk tilstand i Vandområdeplan 2015-
2021 for vandområdedistrikt Sjælland. God økologisk tilstand for overfladevandet er først og 
fremmest fastlagt gennem vurdering af biologiske kvalitetselementer. Derudover indgår fysiske 
og fysisk-kemiske kvalitetselementer, herunder miljøfarlige forurenende stoffer, der 
understøtter de biologiske kvalitetselementer. Miljømålene afspejler vandrammedirektivets 
krav. 

Status for Fredensborg Kommunes vandområders tilstand er:  

4.1.1 Søer 
Miljømålet samt den nuværende tilstand for søer i kommunen i henhold til basisanalysen for 
Vandområdeplanerne 2021-2027. Det er i forbindelse med basisanalyserne vurderet at der er 
risiko for at målet for Store Donse Dam ikke kan nås inden udgangen af 2027. 

Sø Status Mål 
Esrum sø God økologisk tilstand God økologisk tilstand 
Store Donse Dam Ringe økologisk tilstand God økologisk tilstand 

Tabel 1 Målsætning og tilstand for kommunens målsatte søer. 

Esrum Sø indgår i Natura 2000-område nr. 133 og Habitatområde nr. 190. 

4.1.2 Vandløb 
Miljømålet samt den nuværende tilstand for vandløbene i kommunen i henhold til 
basisanalysen for Vandområdeplanerne 2021-2027.  

Vandløb Status Mål Udløb 
Donse Å Ringe økologisk tilstand God økologisk tilstand Øresund* 
Usserød Å Dårlig/ Moderat økologisk 

tilstand 
God økologisk tilstand Øresund* 

Bassebæk God/ Dårlig økologisk tilstand God økologisk tilstand Øresund* 
Vestlige tilløb til 
Bassebækken 

Dårlig økologisk tilstand God økologisk tilstand Øresund* 

Ålemoserenden Moderat økologisk tilstand God økologisk tilstand Øresund* 
Nivåen Dårlig/ God/ Moderat/ 

Ukendt tilstand 
God økologisk tilstand Øresund 

Grønholt Å Dårlig økologisk tilstand God økologisk tilstand Øresund* 
Grønholtåens 
Sideløb 

Ikke med i 
vandområdeplanerne 

 Øresund* 

Langstrup Å Moderat økologisk tilstand God økologisk tilstand Øresund* 
Langstrup 
Mosevandløbet 

Ikke med i 
vandområdeplanerne 

 Øresund* 
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Dageløkkevandløbet Ukendt tilstand/ Moderat 
økologisk tilstand 

God økologisk tilstand Øresund* 

Højsagervandløbet Moderat Økologisk tilstand God økologisk tilstand Øresund* 
Humlebækken Ringe økologisk tilstand God økologisk tilstand Øresund 
Kovangsgrøften Moderat økologisk tilstand God økologisk tilstand Øresund 
Asminderødgrøften Moderat økologisk tilstand God økologisk tilstand Esrum Sø 
Holmeskovgrøften God økologisk tilstand God økologisk tilstand Esrum Sø 
Kobækken Dårlig økologisk tilstand God økologisk tilstand Esrum Sø 

Tabel 2 Fredensborg Kommunes vandløbs status jf basisanalyserne for 2021, målsætningen for 2027 
samt udløbspunkt *Udløb til Øresund via Nivå-systemet. 

Det er jf. Tabel 2 således kun Holmeskovgrøften samt en mindre strækning af Bassebækken 
og Nivåen der i dag lever op til målsætningen. Basisanalyserne for 2021 vurderer at der er 
risiko for, at en del af vandløbene ikke opfylder miljømålene for samlet økologisk tilstand i 
2027, herunder Usserød Å, Grønholt Å, Langstrup Å, Højsagervandløbet, Vestlige Tilløb til 
Bassebækken, Ålemoserenden og dele af Bassebækken, Nivåen og Dageløkkevandløbet. 

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 med opblandet spildevand fra 
bassinet til Bassebækken, hvilket er sket 10 gange i perioden 2016-2020. Denne del af 
Bassebækken har i dag tilstanden ”dårlig økologisk tilstand”, og det vurderes, at der er risiko 
for, at målet om ”god økologisk tilstand” ikke kan opnås i 2027. Resten af Bassebækken efter 
tilløbet af Vestlige tilløb til Bassebækken har i dag tilstanden ”god økologisk tilstand”. 

Vandområdeplanerne angiver dårlige fysiske forhold og spildevandpåvirkning som de 
væsentligste årsager til, at vandløb ikke har en god miljømæssig tilstand.  

Kommunens vandløb løber både gennem opdyrkede arealer uden særlige naturværdier og 
bymæssige bebyggelser. Her er det specielt Usserød Å og Nivå, der modtager regnvand, 
direkte og indirekte via tilløbne vandløb, fra de mange udløb i både Fredensborg, Kokkedal og 
Nivå samt renset spildevand fra Usserød Renseanlæg og Nivå renseanlæg. 

De største naturværdier på de vandløbsnære arealer er knyttet til de enge og moser, der ligger 
på lavbundsarealer langs vandløbene og som ofte er registreret som beskyttede naturtyper 
efter naturbeskyttelseslovens § 3. Enge og moser med tilknyttede småsøer på de 
vandløbsnære arealer rummer ofte en række nationalt og internationalt beskyttede arter, 
f.eks. spidssnudet frø, som er på habitatdirektivets bilag IV. Der er ingen fuldstændig 
kortlægning af forekomsten af beskyttede arter på disse arealer. 

4.1.3 Øresund 
Fredensborg Kommunes Øresundskyst er målsat til god økologisk og kemisk tilstand, dog er 
kravet dog udsat til efter 2021.  

Der findes seks overløb fra bassiner i fælleskloakerede områder langs kommunens 
Øresundskyst og der er i perioden 2016-2020 registreret i alt 16 overløbshændelser (Se Tabel 
3) 

Overløb  2016 2017 2018 2019 2020 
UHU01O Sletten havn 0 0 0 1 1 
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UGH03O Kullabergvej 0 0 0 0 0 
UGH04O Louisiana 0 5 0 1 1 
UHU03O Kystvej 2 2 0 1 1 
UHU12O Peder Mads 0 1 0 0 0 
UGH07O Havnevej 0 0 0 0 0 

Tabel 3 Overløb fra fælleskloak til Øresund 

Derudover findes der 11 overløb fra fælleskloak som udleder til Øresund indirekte via Nivå-
systemet, deriblandt overløbet fra bassinet ved Karlebo rens. 

4.1.4 Badevand 
Fredensborg Kommune har seks badesteder ved Øresund og to steder ved Esrum Sø, hvor 
badevandet analyseres for E. coli og Enterokokker, som er indikatorer for forurening med 
spildevand. Det sker meget sjældent, en max to gange pr. sæson, at Fredensborg Kommune 
registrer forhøjet E.coli eller Enterokokker på en af badestrandene. 

Alle seks badesteder ved Øresund har klassifikationen ”Udmærket badevandskvalitet”, som 
opnås hvis kvaliteten de foregående fire sæsoner har været udmærket, dvs. at betingelserne 
for udmærket badevand har været overholdt i minimum 85 % af de prøver der udtages i løbet 
af badesæsonen.  

Generelt kan kilderne til forurening af badevand være: 

 Dårligt renset spildevand fra ejendomme i det åbne land og mindre bysamfund 
 Afskylning af veje, pladser og tage ved regnvejr 
 Overløb af fortyndet spildevand fra fælleskloakerede områder ved regnvejr 
 Renset spildevand fra renseanlæg 
 Brud på spildevandsledninger 
 Fejlkoblinger, hvor spildevand er tilført regnvandsledningen 
 Alger 

4.2 Natura 2000-områder 
I Fredensborg Kommune ligger tre Natura 2000-områder; dele af område nr 133 Gribskov, 
Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov, dele af område nr. 131 Gurre Sø samt dele af område 
nr. 260 Tokkekøb Hegn, Grønholt Hegn og Ny Hammersholt. Danmark har jf EU’s 
habitatdirektiv en forpligtelse til at sikre gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, 
der begrunder udpegningen af de enkelte Natura 2000-områder. Udpegningsgrundlaget m.v. 
er beskrevet i Natura 2000-planerne, som er udarbejdet af staten. 

Fredensborg bydelen Sørup ligger ud til Esrum Sø. Der er fra Sørup og oplandet omkring 
Fredensborg by flere regnbetingede udløb til Esrum Sø, samt at er ledes regnvand til søen via 
vandløbene Asminderødgrøften, Kobækken og i mindre grad via Holmeskovgrøften. Derudover 
er der seks overløb fra fælleskloakerede områder i Fredensborg som leder til Esrum Sø via 
vandløb (se Tabel 4). Fra 2016 – 2020 er der registreret i alt syv hændelser med overløb af 
opblandet spildevand til Esrum Sø.   

Overløb Til Esrum Sø via 2016 2017 2018 2019 2020 
UFB61O Bakkedraget Asminderødgrøften  0 0 0 1 0 
UFB50O Slotsvænget Fredensborggrøften 1 0 0 1 0 
UFB09O Lunden Asminderødgrøften 1 0 0 2 1 
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UFB78O Skovvænget Asminderødgrøften 0 0 0 0 0 
UFB59O Kongevejen Asminderødgrøften 0 0 0 0 0 
UFB74O Mågevej Asminderødgrøften 0 0 0 0 0 

Tabel 4. Overløb fra fælleskloak til Esrum Sø. 

Esrum Sø er Danmarks vandrigeste sø og næststørste sø med et areal på 1,7 km2. Søen har 
en middeldybde på 13,5 meter og er 22,3 meter på det dybeste sted. Naturtypen er bestemt 
til Kransnålealge sø (3140) og Næringsrig Sø (3150) med forekomster af bl.a. kransnålealgen 
Chara globularis. Derudover er der bl.a. registreret nåle-sumpstrå og hjertebladet vandaks i 
søen. Esrum Sø er kalkholdig og relativt næringsrig, den har både stor rekreativ betydning 
samt stor betydning for plante- og dyrelivet i området. Miljømålet for Esrum Sø er god 
økologisk tilstand. I basisanalysen for vandområdeplaner 2021- 2027 er søen vurderet til at 
have målopfyldelse på god økologisk tilstand. Udpegningsgrundlaget for Esrum Sø 
(Habitatområde 190) ses i Tabel 5. 

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 190 
Naturtyper:  Kransnålalge-sø (3140)  Næringsrig sø (3150) 
 Brunvandet sø (3160) Vandløb (3260) 
 Surt overdrev (6230) Urtebræmme (6430) 
 Kildevæld (7220) Rigkær (7230) 
 Bøg på mor (9110) Bøg på muld (9130) 
 Ege-blandskov (9160) Elle- og askeskov* (91E0) 
Arter: Sumpvindelsnegl (1016) Bæklampret (1096) 
 Flodlampret (1099) Stor vandsalamander (1166) 

Tabel 5. Udpegningsgrundlaget for Esrum Sø, Habitatområde 190. 

Sumpvindelsnegl 
Sumpvindelsnegl lever på fugtige steder, især på kalkholdig eller kalkrig bund. Arten er 2-3 
mm lang og findes på ældre og især visne blade fra lige over jord- eller vandoverfladen og 
opefter inde i bevoksninger eller tuer af høje starer og lignende planter. Sumpvindelsnegl er 
fundet i Stenholts Enge i habitatområde H190, hvor der blev fundet over 10 i 2006 og over 10 
i 2012.  

Bæklampret 
Bæklampret lever nedgravet i de dele af vandløbene, hvor strømmen er langsom og som er rig 
på fint organisk materiale. Bæklampret er fundet to steder ved overvågningen mellem 2004 og 
2011. Dels mod syd i Fønstrup Bæk i habitatomrade H117 og dels mod nord i Esrum Å ved 
Snævret Skov i habitatomrade H190. 

Stor vandsalamander 
Stor vandsalamander yngler i vandhuller af varierende størrelse og det er ikke ualmindeligt at 
finde den i vandhuller der er mindre end 100 m2. Arten er følsom overfor forurening og 
overskygning af vandhullerne, ligesom tilstedeværelse af fisk kan have negative konsekvenser 
for arten. Arten er også afhængig af raste- og overvintringslokaliteter i umiddelbar nærhed af 
vandhullerne, hvor der er gode skjulesteder. Rastestederne er oftest knyttet til skov og 
menneskeboliger. I Natura 2000-område nr. 133 er stor vandsalamander ved overvågningen i 
alt fundet i 18 småsøer der alle ligger i habitatområde H117. Der er også to kortlagte 
levesteder for stor vandsalamander ved Kobæk Vig nord for Fredensborg, samt et i Stenholts 
Enge. Alle tre levesteder er vurderet til god tilstand. 
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Flodlampret 
Flodlampret er en vandrefisk, der yngler i vandløb og vokser op i havet. Efter 1-2 år i havet, 
hvor flodlampretten lever parasitisk på andre fisk, vandre de voksne lampretter op i 
vandløbene for at gyde. Gydning sker i vandløb, hvor vandløbsbunden består af småsten og 
grus. De nyklækkede laver opholder sig på vandløbsstrækninger med blød bund, hvor de 
graver sig ned i bundsubstratet, hvor de lever af fint organisk materiale og alger. De voksne 
lampretter dør efter gydningen. Flodlampretten er forholdsvis sjælden i Danmark, og fra 
Sjælland er der kun gjort ganske få fund. Flodlampret er overvåget i området i perioden 2011-
2018, og der er gjort et fund i 2014 i Esrum Å, syd for Dragstruplund, Snævret. Der foreligger 
generelt begrænset viden om artens eventuelle forekomst i området, men det kan ikke 
udelukkes, at den findes andre steder. Der er i området fundet larver af lampretter fra andre 
lokaliteter end fundet i Snævret. Det har dog ikke med sikkerhed kunnet verificeres, at disse 
ikke var larver fra bæklampret men kan heller ikke udelukkes, at det er larver fra flodlampret. 
Det indikerer dog, at der er egnede lokaliteter i området for flodlampret. 

De øvrige Natura 2000-områder i Fredensborg Kommune er statsskove med forskellige 
skovnaturtyper samt enkelte lysåbne naturtyper på udpegningsgrundlaget. Det vurderes, at 
disse områder kun i meget begrænset omfang påvirkes af kommunens spildevandsforhold. 

4.3 Miljøforhold omkring fælleskloak i Humlebæk 
Med den øgede mængde regn i fremtiden, kan vi forvente hyppigere oversvømmelser og 
overløb, hvis ikke fællessystemerne klimatilpasses. Fællessystemet i den nordlige del af 
Humlebæk er etableret i halvtredserne, og selvom kloakkerne løbende er renoveret, forventes 
hyppigere oversvømmelser med opblandet regn- og spildevand fra kloakker, der udledes til 
søer, vandløb og Øresund, hvilket også kan påvirke badevandsforholdene ved kysten. 

I Fredensborg Kommune er det i den eksisterende spildevandsplan 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. Det betyder, at opblandet regn- og spildevand stiger op 
til terræn oftere end hvert 10. år i nogle dele af Humlebæk. Ud over at udgøre en 
sundhedsrisiko for borgerne i det oversvømmede område, vil det opblandede regn- og 
spildevand ende i søer og vandløb og endeligt i Øresund, hvor det undervejs kan skabe 
uhygiejniske forhold samt være til skade for vandmiljøets økologiske tilstand. 

4.4 Fejlkoblinger  
Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning har observeret, at der er en del fejlkoblinger 
i områder med separatkloakering. I perioden fra 2014 – 2016 er kloakkerne på knapt 3.100 
ejendomme undersøgt for fejlkoblinger, hvor der blev fundet op imod 300 tilfælde. 
Myndighedsarbejdet med at sikre udbedring af de sidste af de fundne fejlkoblinger pågår 
stadig, men forventes afsluttet i denne spildevandsplanperiode. 

I separatkloakerede områder bliver regnvand og spildevand afledt i to forskellige ledninger. 
Spildevandet (fra toilet, bad, køkken) ledes til renseanlæg og bliver renset og regnvandet 
ledes typisk til vandløb eller søer. Der er to forskellige problemstillinger ved fejlkoblinger: 

 Regnvand er tilsluttet spildevandsledningen   
 Spildevand er tilsluttet regnvandssystemet. 
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De miljømæssige gevinster ved at opspore fejlkoblingerne er mindre udledning af spildevand til 
vandløb, søer og havet, og dermed forbedrede æstetiske og hygiejniske forhold i vandmiljøet 
og ved badestrandene. Afkobling af uvedkommende regnvand fra spildevandskloakkerne 
betyder færre oversvømmelser med opblandet regn- og spildevand, da spildevandsledningerne 
ikke er dimensioneret til at håndtere så store mængder af vand. Det betyder også, at 
Forsyningens renseanlæg ikke skal rense ”rent” vand.  

Usserød Å og Nivåen er de åer i kommunen der er mest belastet af regnbetingede udløb fra 
bymæssig bebyggelse, og den fortsatte opsporing af fejltilslutninger kan derfor spille en rolle i 
forhold til opfyldelse af miljømålene jf. vandområdeplanerne.  

4.5 Spildevandshåndteringen i kolonihaver 
Fredensborg Kommune har 4 områder hvor der jf. kommuneplanen kan etableres nytte- og 
kolonihaver; et område i Fredensborg med eksisterende kolonihaver i forlængelse af et større 
område med ikke udbyggede nyttehaver. Dertil er der et område med kolonihaver ved 
Dageløkke med mulighed for yderligere udbygning, samt mulighed for etablering af 
kolonihaver vest for motorvejen ved Kokkedal. Langs Usserød Å i Kokkedal er der et mindre 
område med nyttehaver. Mange af kommunens nytte- og kolonihaver ligger således i 
forbindelse med naturskønne vandområder, som fx ved Usserød Å eller Storemose ved 
Dageløkke.  

Ved nyttehaver forestås områder, hvor der kun er mulighed for at dyrke et areal, som ikke må 
bebygges med individuelle skure på hvert enkelt havelod. Fællesfaciliteter i forbindelse med 
nyttehaver kan normalt tillades, såfremt de ikke kan etableres i tilknytning til de nærliggende 
institutioner eller andre fælles faciliteter i boligområderne. Kolonihavelodder må max være 400 
m2, og kolonihaver må ikke anvendes til helårsbeboelse. 

På nuværende tidspunkt har Fredensborg Kommune ikke den nødvendige viden om kloakering 
i kommunens haveforeninger til at vurdere, om afledningen af spildevand foregår forsvarligt. 
Idet nytte- og kolonihaver typisk benyttes af gæsterne hele dage af gangen, er der grund til at 
antage, at der i haverne må være et vist behov for håndtering af spildevand. Spildevand fra 
kolonihaver, der ikke håndteres forsvarligt, kan potentielt skade jord og grundvand samt 
overfladevand. 

5 Miljøvurdering af de udvalgte miljøparametre 
Her redegøres for hvorledes de i afgræsningsrapporten udvalgte miljøparametre forventes at 
påvirkes af indsatserne i Spildevandsplan 2021. 

5.1 Befolkning og sundhed 
I forbindelse med de konkrete projekter, der udarbejdes under planens rammer, vil der lokalt 
være påvirkninger på befolkningen som følge af bygge- og anlægsarbejder. Dette kan påvirke 
adgangsforhold til beboelse og ejendomme og påvirke trafikafviklingen. Påvirkningerne kan 
desuden komme til udtryk ved ændrede/forringede adgangsforhold, støj og visuelle gener i 
anlægsfasen. Anlægsarbejderne skal overholde gældende støjkrav og generne vurderes ikke at 
være væsentlige. Desuden er generne forbundet ved anlægsarbejder tidsbegrænsede til den 
periode, hvor anlægsarbejdet pågår. 
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Befolkningens sundhed forventes at påvirkes positivt gennem indsatser der forhindrer 
menneskers kontakt med spildevand, som kan ske ved forurenet badevand eller når opblandet 
regn- og spildevand oversvømmer kældre ved ekstreme regnhændelser. Her er det især 
separatkloakeringen af fælleskloakken i Humlebæk, som har potentiale til at forhindre 
overløbshændelser med opblandet spildevand i Øresund fra de seks overløb fra bassiner fra 
Humlebæks fælleskloak. Som tidligere beskrevet, sker det sjældent, at Øresund forurenes med 
spildevand i badesæsonen, men det vil dog være til gavn for alle brugere af kommunens 
Øresundskyst, at overløb med opblandet spildevand formindskes. 

5.2 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. Konkrete projekter såsom 
separatkloakering, udbedring af fejltilslutninger mv. medfører overvejende positive effekter for 
den biologiske mangfoldighed, ved at forhindre næringsstofforurening i åer, søer og ved 
kysten. Etableringen og udvidelsen af åbne forsinkelsesbassiner medfører en arealændring der 
i en periode kan udgøre en negativ påvirkning på naturen i området, fx under anlægsarbejdet. 
På længere sigt vil åbne forsinkelsesbassiner kunne udgøre et levested for dyre- og planteliv, 
hvilket vil være positivt for naturen. 

Natura 2000 
Retningslinjerne i Natura 2000-planerne foreskriver at myndighederne i deres administration af 
lovgivningen og deres forvaltning tager udgangspunkt i målsætningen for det enkelte Natura 
2000-område og dermed sikrer en grundlæggende beskyttelse af udpegningsgrundlaget. 
Generelt vurderes det, at tiltagene i Spildevandsplan 2021 vil have en gunstig effekt på arter 
og naturtyper, som er udpegningsgrundlag for Natura 2000, og at der derved vil ske en 
forbedring af levevilkår for bilag IV arter, der er knyttet til vandmiljøet. Sumpvindelsnegl og 
flodlampret er fundet i Stenholts Enge, som ligger i helt bunden af Esrum Sø. Derfor forventes 
det ikke, at arterne påvirkes i tilfælde af overløbshændelser med opblandet spildevand, som 
ender i søen via Asminderødgrøften og Fredensborggrøften. Begge grøfter har udløb noget 
længere mod nord, men for søen og dens arter som helhed vil det være positivt at der gennem 
indsatser i Spildevandsplan 2021 sker en reduktion i udledning af næringsstoffer til søen. Nord 
for Fredensborg ved  

Spildevandsplan 2021 lægger ikke rammerne for konkrete projekter i Natura 2000-områder. 
Dog kan den fortsatte opsporing og udbedring af fejlkoblinger mindske udledningen af 
fejltilsluttet spildevand til Esrum Sø. Klimatilpasning og renovering af kloakkerne i Fredensborg 
indebærer blandt andet kapacitetsudvidelse af fællessystemet, hvilket vil bidrage til færre 
overløb fra de seks udløb som ender i Esrum Sø via Fredensborggrøften og Asminderødgrøften. 
Begge indsatser vil på sigt nedbringe udledningen af næringsstoffer til søen, og kan dermed 
forventes at bidrage til at opretholde søen i god økologisk tilstand. 

Generelt drejer truslerne mod naturtilstanden i Natura 2000-områderne i kommunen sig om 
tilgroning, uhensigtsmæssig hydrologi, direkte påvirkning fra landbrugsdrift, forekomst af 
invasive arter samt forstyrrelse af fugle. Påvirkning fra spildevand vurderes derfor ikke til at 
være særlig relevant. 

5.3 Arealanvendelse 
Der vil forekomme ændringer i arealanvendelsen i forbindelse med etablering af nødvendige 
anlæg. Specifikt vil planen medføre ændret arealanvendelse i forbindelse med indretning og 
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udvidelse af forsinkelsesbasinner i grønne områder, som fx ved Lillevangsvej. I forbindelse 
med de enkelte projekter vil det desuden være nødvendigt at undersøge om det er beliggende 
nær et §3-område og hvordan det forventes at påvirke. 

Der er ikke tale om væsentlige arealindgreb som følge af Spildevandsplan 2021, men der vil 
være behov for at ekspropriere retten til anlæg af kloakledninger m.m. over private matrikler. 
Ekspropriationer følger lovgivningen på området med erstatninger til de berørte grundejere. 

5.4 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 ca. 1050 m3/døgn som vil blive flyttet til Nivå Renseanlæg, hvilket svarer til ca 10 % af 
de ca 10.000 m3/døgn der udledes fra Usserød Renseanlæg til Usserød Å. Vandføringen ved 
renseanlæggets udløb ligger på ca 0,35 m3/s om sommeren til ca 0,6 m3/s om vinteren. 
Udledningen fra Usserød Renseanlæg udgør således 2-3,5 % af Usserød Ås totale vandføring 
omkring udledningspunktet ved Ådalsvej. Vandmængden relateret til spildevandet fra Kokkedal 
udgør således omkring 3,5 % i sommerperioden, hvor der har størst betydning, og det 
vurderes til ikke at have en væsentlig indflydelse på de fysiske forhold i åen.  

Dertil kommer at Usserød renseanlæg har problemer, med overløb og i perioden 2017-2019 
blev der således aflastet i gennemsnit 78.650 m³ opblandet spildevand pr. år til Usserød Å fra 
renseanlægget. Afskæringen af spildevandet fra Kokkedal vil derfor blive en aflastning af 
Usserød Renseanlæg, hvilket eventuelt kan sænke problemet med overløbene, og dermed en 
lavere næringsstoftilførsel til åen.  

Nivå Renseanlæg vil gennemgå en udbygning i forbindelse med tilførelsen af de større 
mængder spildevand, således at der ikke blot er tal om at problemet ”flyttes” til et andet 
udledningspunkt. Udbygningen af Nivå renseanlæg sikrer at spildevandet fra Kokkedal (og 
Nivå) bliver håndteret forsvarligt, samt at rensningen sker efter de bedst tilgængelige og 
nyeste rensemetoder før det udledes til Nivåen og Øresund. 

En strækning af Grønholtåens sideløb optages som et spildevandsteknisk anlæg, hvilket giver 
Fredensborg Forsyning mulighed for rørlægning af vandløbet. Det drejer sig om den åbne 
strækning umiddelbart nord for SuperBrugsen på matriklerne 1 bæ, 1 by, 81, 1 an samt 1 a. 
Udløbspunkt bliver ned til Grønholtåens sideløb ved udløb F01030U. En rørlægning af 
vandløbet vil være en forringelse af de fysiske forhold i vandløbet, som vil påvirke det 
naturlige liv i åen. Det bemærkes, at vandløbet hverken er målsat eller beskyttet i henhold til 
naturbeskyttelseslovens §3. Fredensborg Forsyning oplyser at de vil forsøge at drifte 
Grønholtåens side løb som et åbent vandløb og kun rørlægge vandløbet, hvis det vurderes, 
som det mest økonomisk forsvarlige. 

5.5 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, men idet der ikke er 
et akut behov for handling, vil der i planperioden for den nye spildevandsplan være god tid til 
en gennemtænkt plan for, hvordan denne separering udføres uden, at det vil få for store 
konsekvenser for den enkelte grundejer. F.eks. kan det overvejes:  
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 At udføre separeringen efter år 2030. Dermed får grundejerne mulighed for at spare 
sammen eller at udføre arbejdet i forbindelse med renovering, salg af ejendommen eller 
nybyggeri.  

• At der i videst muligt omfang begyndes med separering af kommunale ejendomme og 
veje. Dette er for at sikre længere tid for de private til at finde finansiering.  

• At der i planperioden udarbejdes en kommunikationsplan for grundejerne, som blandt 
andet indeholder informationsmøder, læsevenlig folder med svar på de oftest stille 
spørgsmål, vejledning til hvad man selv må udføre osv.  

Kloakseparering vil berøre 1189 matrikler Humlebæk, heraf 24 kommunale matrikler og 93 
vejmatrikler. På nuværende tidspunkt er der ikke mulighed for at få tilskud til kloakseparering, 
men pensionister har mulighed for at søge om lån efter reglerne om indefrysning af 
ejendomsskatten, og kloakarbejder på egen grund er omfattet af håndværkerfradrag, og 
arbejdslønnen kan derfor trækkes fra i skat. Det vil dog være reglerne på tidspunktet for 
separatkloakeringen, der gælder.  

6 Alternativer 
Spildevandsplan 2021 udarbejdes jf. miljøbeskyttelsesloven, og er derfor det naturlige 
alternativ. De gældende spildevandsplaner med tillæg repræsenterer 0-alternativet. 0-
alternativet svarer til den udvikling, der vil ske hvis Spildevandsplan 2021 ikke gennemføres, 
og der således ikke gives mulighed for videreudvikling og vedtagelse af nye projekter inden for 
spildevandshåndteringen. Det svarer til situationen, som beskrives i afsnit 4. Der har ikke 
været andre alternativer under overvejelse. 

Alternativerne er: 

 Planalternativet: Spildevandsplan 2021 for Fredensborg Kommune gennemføres. 
 0-Alternativet: Spildevandsplan 2021 gennemføres ikke. 

 

Temaer Spildevandsplan 2021 0-alternativ 
Separatkloakering I planperioden opstartes 

separatkloakering af 
Humlebæk 
 
 
Overløb fra fælleskloak i 
Humlebæk fjernes 
 

Ingen separatkloakering vil føre 
til nedjustering af servicemål for 
oversvømmelse af kloak i 
området 
 
Evt. en stigning i 
overløbshændelser med 
opblandet spildevand til Øresund 
fra stigende nedbørsmængder 
og yderligere forringelse af 
fælleskloakken 

Spildevand i 
kolonihaver 

Undersøgelse af 
spildevandshåndteringen i 
kolonihaver giver mulighed for 
målrettede indsatser 

Ingen ændring fra i dag 
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Fejlkoblinger Fejlkoblingsprojektet fra forrige 
planperiode afsluttes 
 
Tilsyn med nye tilslutninger i 
spildevands- og 
separatkloakerede områder for 
at undgå nye fejlkoblinger 

Fejlkoblingsprojektet fra forrige 
planperiode afsluttes 
 
Nye tilslutninger undersøges 
ikke og eventuelle fejlkoblinger i 
forbindelse hermed opdages 
ikke  

Udbygning af Nivå 
Rens og afskæring af 
Kokkedal 

Nivå Renseanlæg udbygges til 
at håndtere spildevand fra 
Kokkedal, der transporteres i 
ny transportledning 

Ingen ændring fra i dag 

Afskæring af Kirkelte 
til Karlebo Rens 

En ny spildevandsledning 
transporterer spildevand fra 
Kirkelte til Karlebo Rens 

Ingen ændring fra i dag 

Overløb fra bassin i 
Karlebo 

Undersøgelser giver mulighed 
for målrettede indsatser til 
reducering af overløb til 
Bassebækken bassin ved 
Karlebo Rens  

Ingen ændring fra i dag 

Klimatilpasning Fredensborg Forsyning 
gennemfører løbende 
klimatilpasning af kloakkerne 
så de fortsat lever op til 
servicemål 

Servicemål for oversvømmelse 
må eventuelt nedjusteres i visse 
områder 

Tabel 6. Sammenligning af Spildevandsplan 2021 og 0-alternativet. 

Miljøvurderingen af de udvalgte miljøparametre viser overvejende positive påvirkninger ved 
vedtagelse af Spildevandsplan 2021. Hvis ikke planen vedtages, vil ingen af de positive 
effekter beskrevet ovenfor opnås. Både derfor og i kraft af Fredensborg Kommunes forpligtelse 
jf. Miljøbeskyttelsesloven til at udarbejde en spildevandsplan må Spildevandsplan 2021 ses 
som det naturlige alternativ. 

7 Overvågning og afværgeforanstaltninger 
I henhold til § 14 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
skal myndigheden overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planens eller programmets 
gennemførelse. Formålet er at tilvejebringe grundlag for at vurdere, om gennemførelse af 
Spildevandsplan 2021 medfører de forventede miljøpåvirkninger, som er beskrevet i 
miljøvurderingsrapporten. 

Miljø- og naturtilstanden i vandløb, søer, fjorde og Natura 2000 områder overvåges i det 
statslige overvågningsprogram. Overvågningen af badevandsområder foretages af Fredensborg 
Kommune og sikrer, at der advares eller nedlægges badeforbud, hvis grænseværdier for f.eks. 
forekomst af sundhedsskadelige bakterier overskrides. 

De tiltag og projekter, som Spildevandsplan 2021 muliggør, vil potentielt kunne påvirke 
miljøet. Påvirkningen er overvejende positiv, men de planlagte projekter kan til en vis grad 
indvirke negativt, eksempelvis i selve udførelsesfasen eller i en overgangsfase. Her vil 



21 

kommunen og Fredensborg Forsyning søge at anvende den mest skånsomme 
udførelsesmetode. 

De miljømæssige påvirkninger, som er beskrevet i miljøvurderingen, vurderes 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. Eksempelvis i forhold til, om de konkrete tiltag har den forventede effekt og i 
forhold til afprøvning af nye metoder. 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 fx gennem miljøscreeninger af de konkrete 
projekter, hvilket sikrer at eventuelle negative miljøpåvirkninger identificeres og tages hånd 
om tidligt i processen.  
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Bilag 

Mail til afgrænsningsrapportens høringsberettigede 
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Indledning 
Fredensborg Kommune har udarbejdet Spildevandsplan 2021, som er en sektorplan, 
der indeholder de overordnede og fremtidige rammer for behandling af spildevand i 
kommunen. 

Spildevandsplan 2021 er omfattet af krav om miljøvurdering efter 
miljøvurderingslovens1 § 8, idet den udarbejdes indenfor vandforvaltning og samtidig 
sætter rammerne for fremtidige anlægstilladelse til projekter omfattet af lovens bilag 
2. Miljøvurderingen omfatter en vurdering af de tiltag, som er beskrevet i 
Spildevandsplan 2021 i forhold til deres påvirkning på miljøet som defineret efter det 
brede miljøbegreb, jf. lovens §1, stk. 2.  

Forud for miljørapporten gennemføres en afgrænsning af miljøvurderingens omfang 
med henblik på at fastlægge og afgrænse miljørapportens indhold. Nærværende 
rapport omfatter et resume af spildevandsplanen og denne afgrænsning, som sendes i 
høring i 2 uger i nabokommunerne Hørsholm, Allerød, Hillerød og Helsingør, samt 
Fredensborg Forsyning, Hillerød Forsyning, Helsingør Forsyning og Novafos og 
Miljøstyrelsen. 

Resumé af Spildevandsplanen  
Kommunen skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32 udarbejde en 
spildevandsplan, som sætter rammerne for spildevandsområdet. Planen skal følges af 
Fredensborg Forsyning, og den sætter rammerne for afgørelser til borgere, 
virksomheder og byudviklere i kommunen. Helt overordnet indeholder planen 
oplysninger om:  

 Bortledning og rensning af det vand, der bruges i boliger og virksomheder.  
 Håndtering af det regnvand, der kommer fra tage, veje og andre befæstede arealer.  
 Målsætninger og retningslinjer for prioriteringer ift., hvordan Fredensborg Forsynings 

spildevandsanlæg skal vedligeholdes og udbygges for at sikre, at spildevandet ledes 
væk på en effektiv, økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde, både i dag og med 
fremtidens klimaforandringer.  

 Hvilke serviceniveauer Fredensborg Forsyning skal overholde.  

I Spildevandsplan 2021 bliver der både videreført relevante tiltag fra den gamle plan, 
og der bliver tilføjet nye indsatser. Indsatserne i Spildevandsplan 2021 er stillet op 
nedenfor i ikke prioriteret rækkefølge:  

1. Opstart af separatkloakering i Humlebæk  
2. Udbygning af Nivå Renseanlæg samt afskæring af spildevand fra Kokkedal  
3. Undersøgelser mhp. reducering af overløb fra bassin ved Karlebo Renseanlæg  
4. Gennemføre robusthedsanalyser af recipienter  
5. Afslutning af fejlkoblingsprojektet  
6. Fortsætte kloaktilsyn med nye tilslutninger  

 
1 LBK nr 973 af 25/06/2020 



7. Fornyelse af Forsyningens udledningstilladelser  
8. Undersøgelse af spildevandshåndteringen i kolonihaver  
9. Udføre Blå Fisk kampagne  
10. Gennemføre Fredensborg Forsynings 10-årige investeringsplan for klimatilpasning af 

kloakkerne  
11. Afskæring af spildevand fra Kirkelte til Karlebo Renseanlæg  

Af disse indsatser sætter følgende punkter rammerne for anlægsarbejde: 1, 2, 10 og 
11. Der er derfor fokuseret på beskrivelse af disse projekter i nærværende resumé. 
Det er endvidere vigtigt at pointere, at spildevandsplanen udelukkende sætter 
plangrundlaget for anlægsarbejderne. De konkrete projekter kendes ikke på 
nuværende tidspunkt, og de konkrete projekter inkl. anlægsarbejder vil hver især 
skulle miljøvurderes, inden de igangsættes.  

Ad 1. Opstart af separatkloakering i Humlebæk  
Formålet med klimatilpasning af fællessystemet i den gamle del af Humlebæk er at 
mindske hyppigheden og risikoen for oversvømmelser med opblandet regn- og 
spildevand fra kloakker, mindske forurening af søer, vandløb og Øresund med 
opblandet regn- og spildevand fra overløb fra fælleskloakken, samt at forbedre 
badevandsforholdene ved kysten.  

Separering af kloaksystemet i Humlebæk startes op i denne planperiode, fordi 
fællessystemet i den nordlige del af Humlebæk er etableret omkring 1960, og selvom 
kloakkerne løbende er renoveret, må en større renovering inden for en kortere 
årrække forventes nødvendig. Fredensborg Kommune har bestemt, at Fredensborg 
Forsyning skal leve op til det i spildevandsplanen fastlagte serviceniveau ved større 
renoveringer i kloaksystemet. For at kunne leve op til serviceniveauet i fællessystemet 
i Humlebæk har en analyse vist, at det samfundsøkonomisk bedst kan betale sig at 
separatkloakere systemet. Udover at de undersøgte alternativer vil være dyrere, vil de 
enten ikke give den nødvendige kapacitet til at overholde serviceniveau, eller de vil 
være problematiske at gennemføre.  

Ad 2. Udbygning af Nivå Renseanlæg samt afskæring af Kokkedal  
Fredensborg Forsyning skal afskære spildevandet fra Kokkedal til Nivå Renseanlæg. 
Spildevandet fra Kokkedal ledes i dag til Usserød Renseanlæg, hvor det renses inden 
udledning til Usserød Å, der løber ud i Nivåen. Nivå Renseanlæg har udløb direkte til 
Nivåen. Slutrecipienten for det rensede spildevand er altså i begge tilfælde Øresund. 

Projektet medfører, at der sker anlægsarbejder i eksisterende kloakopland i Kokkedal, 
at der etableres et transportanlæg fra Kokkedal til Nivå Renseanlæg samt at der 
derudover skal foretages en række ændringer/opgradering af Nivå Renseanlæg af 
hensyn til den øgede spildevandsmængde samt den stofmæssige belastning svarende 
til en belastning på 10.000 PE. 



Ad 10. Gennemføre Fredensborg Forsynings 10-årige investeringsplan 
for klimatilpasning af kloakkerne  
Prioriteringen af områderne, som skal undersøges nærmere eller hvor der skal 
gennemføres egentlige projekter inden for de næste 10 år, er baseret på 
opstuvningsrisikoen, skadesrisikoen, renoveringsbehovet og byfornyelsesbehovet.  

Klimatilpasningsindsatsen er på denne baggrund koncentreret i følgende 
risikoområder:  

 

Figur 1: Prioriterede risikoområder de næste ti år.  

Kokkedal 
Områderne 7 og 21 er medtaget fordi der opleveres vand på terræn i Rypevænget/Ullerød 
Have. Der skal disponeres arealer til bassiner på ca. 23.000 m3 ved Rypevænget og Jellerød 
Have på grønne arealer langs jernbanen.  

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

  



Humlebæk  
Områderne 1, 10, 11, 13, 24, 26, 27, 34, 39 og 43 er medtaget pga. renoveringsbehov og 
behov for klimatilpasning. Endvidere er der behov for at tage stilling til separatkloakering af 
fælleskloakerede områder. 

Fredensborg  
Områderne 2, 3, 4, 5, 6, 22, 41 er medtaget pga. renoveringsbehov og behov for 
klimatilpasning samt at der skal ske byfornyelse.  

Ad 11. Afskæring af spildevandet fra Kirkelte til Karlebo Renseanlæg.  
Fredensborg Forsyning skal afskære spildevandet fra Kirkelte til Karlebo Renseanlæg. 
Spildevandet fra Kirkelte ledes i dag til Novafos’ renseanlæg Lillerød Renseanlæg. Af 
økonomiske hensyn afskæres spildevandet i planperioden, så det fremover renses på 
Karlebo Renseanlæg med udledning til Bassebækken. Der er tale om et begrænset 
antal boliger (ca. 135 PE).  

Afgrænsning af miljøvurderingen 
Afgrænsningen af indholdet i nærværende miljøvurderingsrapport foretages via 
udfyldning af et scopingskema, der er baseret på det brede miljøbegreb jf. 
Miljøvurderingslovens §1, stk. 2. Scopingskemaet findes i afgrænsningsrapportens 
bilag 1. 

På baggrund af scopingskemaet udvælges følgende miljøparametre til yderligere 
vurdering: 

 Befolkning og sundhed 
Spildevandsplanen lægger rammerne for en række anlægsarbejder, hvilket må 
forventes lokalt at give nogle gener. Derudover påføres en række borgere økonomiske 
gener i forbindelse med krav om tilslutning til nyanlagt separatkloak i Humlebæk. Helt 
generelt forventes tiltagene at forbedre vandmiljøet, hvilket forventes positiv effekt i 
forhold til befolkningens sundhedstilstand og rekreative interesser. Derfor indgår 
befolkning og sundhed i miljøvurderingen af Spildevandsplan 2021. 
 

 Biologisk mangfoldighed, flora og fauna 
Helt overordnet forventes positive påvirkninger på dyre og planteliv, idet flere af 
spildevandsplanens tiltag sker for at sikre bedre rensning af spildevand, færre overløb 
og et højere vidensniveau i befolkning omkring håndtering af spildevand. Derfor indgår 
biologisk mangfoldighed, flora og fauna i miljøvurderingen af Spildevandsplan 
2021. 
 

 Vandområder 
I forbindelse med at spildevandet fra Kokkedal flyttes til Nivå renseanlæg, flyttes også 
en mængde vand der før blev udledt i Usserød Å til et nyt udledningspunkt enten ved 
Nivåens udløb eller direkte til Øresund. Der kan derfor forventes en påvirkning af de 
fysiske forhold i åerne og omkring udledningsstederne. Desuden optages Grønholtåens 
sideløb som et spildevandsteknisk anlæg, hvilket giver mulighed for rørlægning af 
vandløbet. Derfor indgår vandområder i miljøvurderingen af Spildevandsplan 2021. 

  



 Socioøkonomiske effekter 
Separatkloakeringen af Humlebæk pålægger en økonomisk konsekvens hos den enkelte 
borger, hvorfor socioøkonomiske effekter medtages i miljøvurderingen af 
Spildevandsplan 2021. 

I miljøvurderingsrapporten lægges vægt på de direkte påvirkninger af indførsel af 
Spildevandsplan 2021. Dertil må forventes indirekte påvirkninger fra de konkrete 
projekter som spildevandsplanen sætter rammerne for, hvilket også er nævnt flere 
steder i scopingskemaet. De vurderes dog ikke yderligere her, idét de vil blive 
vurderet i forbindelse med det konkrete projekt, hvor miljøpåvirkningen må forventes 
at indtræde. 

Vurderingen af de udvalgte faktorers indvirkning på miljøet sker på baggrund af en 
kvalitativ analyse af allerede eksisterende data og information om hvorledes 
miljøpåvirkningen må forventes at indtræde.  

I forbindelse med udarbejdelsen af en spildevandsplan er det et krav jf 
Spildevandsbekendtgørelsens § 5, at der redegøres for, hvorledes spildevandsplanen 
forholder sig til kommuneplanen og vandområdeplanen. Derfor forventes dette ikke at 
indgå i miljøvurderingen af Spildevandsplan 2021.  

Som en del af miljøvurderingen vil der jf. miljøvurderingslovens §12, stk. 4, blive 
indarbejdet en plan for overvågning af spildevandsplanens eventuelle væsentlige 
påvirkninger af miljøet. 

  



Bilag 1 - Scopingskema 
Scopingskema til udvælgelse af parametre og forhold der forventes at indgå i 
miljøvurderingen. Baseret på det brede miljøbegreb jf. Miljøvurderingsloven §1, stk. 
2. 
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Bemærkninger 

Befolkning og sundhed 

Sundhedstilstand og 
rekreative 
interesser 

 X  Et af spildevandsplanens formål 
er at forbedre vandmiljø både 
med hensyn til 
sundhed/hygiejne og 
miljøkvalitet.  

Svage grupper (f.eks. 
handicappede) 

X    

Begrænsning og gener 
overfor 
befolkningen 

 X  Anlægsarbejde og økonomiske 
gener 

Biologisk mangfoldighed, flora og fauna 

Dyre- og planteliv  X  Spildevandsplanens tiltag 
forventes at have overvejende 
positive påvirkninger på dyre og 
planteliv. Afskæringen af 
spildevand fra Kokkedal til Nivå 
renseanlæg vil medføre at 
udledningspunktet for det 
rensede spildevand flyttes fra 
Usserød Å og til Nivåens udløb 
eller direkte til Øresund.  

Natura 2000-områder X    

Fredninger X    

Landskab og Jordbund 
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Bemærkninger 

Landskabelig og geologisk 
værdi 

  X I forbindelse med et af 
spildevandsplanens tiltag kan 
der etableres et overjordisk 
bassin til regnvand. Det 
konkrete projekt skal 
miljøscreenes. 

Jordforurening og 
jordhåndtering/flytning  

  X I forbindelse med flere af de 
projekter som 
spildevandsplanen sætter 
rammerne for vil der være 
behov for 
jordhåndtering/jordflytning. De 
individuelle projekter skal 
miljøscreenes. 

Vandområder 

Overfladevand, herunder 
påvirkning 
af vandløb og vådområder 

 X  Hvis Grønholtåens sideløb 
optages som spildevandsteknisk 
anlæg vil Fredensborg 
Forsyning have mulighed for at 
rørlægge vandløbet.  
I forbindelse med afskæringen 
af Kokkedal flyttes vand fra 
Usserød Å til Nivåen/Øresund. 
Spildevandet fra Kirkelte som i 
dag renses i Allerød vil blive 
afskåret og ført nordpå til 
Karlebo renseanlæg, hvilket vil 
føre til en begrænset stigning i 
vandmængden i Bassebækken.  

Grundvandsforhold X    

Luft 

Lugt X    
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Bemærkninger 

Luftforurening (støv og 
andre emissioner) 

X    

Emissioner fra trafik X    

Støj og vibrationer 

Støj og vibrationer   X Kun relevant under 
anlægsarbejder, som vil blive 
vurderet i forbindelse med 
individuelle miljøscreeninger. 

Trafik 

Trafikafvikling/belastning X    

Sikkerhed X     

Klimatiske faktorer 

Klimatilpasning   X Forsyningen tilpasser deres 
kloakker ved større 
renoveringsprojekter eller 
nyanlæg. Der forventes 
udelukkende positive effekter i 
forhold til klimatilpasning. 

Energiforbrug og 
klimapåvirkning 

  X I forbindelse med et eller flere 
projekter indenfor 
spildevandsplanens rammer vil 
der være behov for 
pumpestationer. 
Udbygningen af Nivå 
renseanlæg til håndtering af 
større spildevandsmængder kan 
medføre et øget energiforbrug, 
som dog vil modsvares af et 
tilsvarende lavere energiforbrug 
på Usserød Renseanlæg.  
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Bemærkninger 

Kulturhistoriske værdier 

Kirker og værdifuldt 
kulturmiljø 

X    

Fredede og 
bevaringsværdige 
bygninger 

X    

Ressourcer og affald 

Arealforbrug   X Areal skal reserveres til 
bassiner, men 
miljøpåvirkningen vurderes i 
forbindelse med miljøscreening 
af de konkrete projekter. 

Vandforbrug X    

Produkter, materialer og 
råstoffer 

X    

Affald og genanvendelse   X I forbindelse med udbygningen 
af Nivå renseanlæg vil den 
øgede mængde spildevand 
resultere i en øget mængde 
slam, som dog vil modsvares af 
en tilsvarende lavere 
slammængde på Usserød 
renseanlæg. 

Socioøkonomiske effekter 

Mennesker, sundhed og 
samfund 

 X  Separering af Humlebæk 
formindsker risiko for kontakt 
med spildevand i forbindelse 
med oversvømmede kældre, 
men separeringen vil have en 
økonomisk konsekvens for den 
enkelte grundejer, da der skal 
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Bemærkninger 

betales for separering på egen 
grund. 

Badevandskvalitet   X Der forventes udelukkende 
positive påvirkninger på 
badvandskvalitet, fx pga. 
reduktion af overløb til 
Øresund. 

Kumulative effekter X    
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