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1. Indledning
Dette tillæg til spildevandsplan 2016-2020 for Holbæk Kommune er udarbejdet af Holbæk Kommune, 
Vækst og Bæredygtighed.

Ved vedtagelse af tillægget, tilsluttes Audebo Miljøcenter offentligt kloak, med rensning på Holbæk 
renseanlæg.

1.1.  Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan
Forslag til tillæg til spildevandsplanen vedtages af Teknik og Miljøudvalget i Holbæk Kommune, 
hvorefter det offentliggøres på http://planer.holbæk.dk

Efter en offentlig fremlæggelse i 8 uger behandles eventuelle indkomne bemærkninger og 
ændringsforslag, hvorefter Holbæks Kommunes Byråd vedtager det endelige tillæg til 
spildevandsplanen med efterfølgende offentliggørelse.

2. Lov- og planlægningsgrundlaget
Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplaner fremgår af "Lov om miljøbeskyttelse" 
nr. 1189 af 27/09 2016. Lovens bestemmelser om spildevandsplaner fremgår af § 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. 
Miljø- og fødevareministeren 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.

"Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4" nr. 
726 af 1. juni 2016. indeholder yderligere regler om spildevandsplanens indhold, § 5, stk. 1:

§ 5. Kommunalbestyrelsens plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen skal indeholde følgende oplysninger og 
fornødne kortbilag:
1) Hvordan spildevandsplanen forholder sig til kommune- og vandplanen, 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 
spildevandsforsyningsselskabet.
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 om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og 
overfladevand.

http://planer.holb/


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.

I bekendtgørelsen er der fastsat følgende om proceduren for vedtagelse af spildevandsplaner:

§ 6. Kommunalbestyrelsens forslag til spildevandsplan skal forhandles med spildevandsforsyningsselskaber i kommunen. Stk. 2. 
Kommunalbestyrelsens forslag til spildevandsplan skal efter forhandling offentliggøres med oplysning om, at der inden for en 
frist på mindst 8 uger efter offentliggørelsen er adgang til at kommentere det fremlagte forslag over for kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. Offentliggørelse kan ske udelukkende på kommunens hjemmeside.

§ 7. Kommunalbestyrelsen offentliggør den vedtagne spildevandsplan. Offentliggørelse kan ske udelukkende på kommunens 
hjemmeside.
§ 12. Inden for et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland for spildevandsanlæg, der er ejet af et spildevandsforsyningsselskab, er 
grundejerne forpligtede til for egen regning at tilslutte spildevand til spildevandsanlægget gennem lukkede ledninger, når der er 
ført stikledning frem til grundgrænsen. jf. lovens § 28, stk. 4.

3. Beskrivelse af kloakoplandet - status
I den gældende spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020 er Audebo Miljøcenter udlagt til et 
privat spildevandsopland. Ejendommen er ikke og har aldrig været tilsluttet forsyningens kloak. 
Afløbsforholdene er i BBR registreret som: Anden type afløb.

I stedet for at transportere spildevandet fra Audebo Miljøcenter til Holbæk Renseanlæg i tankvogne 
ønskes perkolatet fremover tilsluttet forsyningens kloak.
Spildevandet skal pumpes fra miljøcentret til forsyningens eksisterende afskærende ledning fra 
Hagested, og videre til Holbæk Renseanlæg.

4. Plan
Planen omfatter nyt opland GH09 (Audebo Miljøcenter), der inddrages i Holbæk Kommunes
Spildevandsplan, og tilsluttes eksisterende kloakopland i Hagested. Oplandet planlægges 
spildevandskloakeret.

5. Kloakering

5.1.  Overfladevand
Overfladevand fra havekompostering-, affaldssorteringspladsen (herunder jern og metalpladsen) 
samt vaskepladsen, skal ledes til miljøcentrets tank/forsinkelsesbassin, for at sikre at vilkår i 
tilslutningstilladelsen kan opfyldes. Afledningen skal ske via olieudskillere og sandfang.

5.2.  Spildevand
Der må afledes følgende typer spildevand:
- Sanitært spildevand
- Overfladevand fra komposteringspladsen
- Overfladevand fra affaldssorteringspladsen



- Overfladevand fra modtagepladsen for jern- og metal
- Vaskevand fra vaskepladsen
- Perkolat fra miljøcentrets deponi.

Alt spildevand fra virksomheden afledes til forsyningens trykledning via FORS pumpestation placeret 
på Audebo Miljøcenter.

Samtlige olieudskillere med tilhørende sandfang skal være tilsluttet den fælleskommunale 
tømnings- ordning og føre driftsjournal over tømningshyppigheder og mængder. Samtlige 
olieudskillere er installeret med alarm, og er dimensioneret til de tilledte vandmængder.

6. Recipienter
Der er lavet en vurdering som viser, at der ved kraftig nedbør er risiko for overløb til vandløb.
I en særskilt tilslutningstilladelse stilles der krav om styring af udpumpning fra forsyningens 
pumpestation, således at der ikke pumpes spildevand fra Audebo deponi til spildevandsledningen, i 
perioder med kraftig nedbør, for at hindre overløb af spildevand i pumpestationer ved Tuse Å og 
Holbæk Fjord.

Audebo deponi må udlede max. 100 m3 spildevand pr. døgn og har kapacitet til at tilbageholde ca. 
5.000 m3 spildevand. 



7. Miljøpåvirkning

I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en screening.

7.1 Screeningsresultat

Er planen omfattet af Miljøvurderingsloven?
Fastlægger planen rammer for anlægstilladelser eller arealanvendelser?

[MVL § 1.3, nr. 1]

Nej Ja
☐ ☒

Planen er 
omfattet af loven

Screeningsafgørelse i henhold til MVL § 3 Miljøvurdering

Påvirker planen et Natura 2000-område væsentligt? 
[MVL § 3.1, nr. 2]

Nej
☒

Ja
☐





Er der tale om mindre område på lokalt plan 
eller små ændringer i gældende 
plangrundlag?
[MVL § 3,2]

Nej

☐

JA

☒



JA

☒

Omfatter planen 
projekter
pålovens bilag Nej
3/4?

☐
[MVL § 3,1, nr. 1 og
3]



Vil planen kunne få en væsentlig indvirkning 
på miljøet? jf. screeningsskema
[MVL § 3,1, nr. 3 og § 3,2]

Nej

☒

JA

☐

Samlet vurderes det, at tillægget ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er 
omfattet af Miljøvurderingslovens krav om udarbejdelse af miljøvurdering.

Bemærkninger: Primo 2015 er spildevandet forsøgsvis i en periode kørt til eksisterende pumpestation i
Hagested og via afskærende ledninger pumpet videre til rensning på Holbæk Renseanlæg.
Tilkørsel af perkolatet til pumpestationen har i tilkørselsperioden ikke givet anledning til problemer med 
kapacitet, lugt eller lign. i kloaksystemet til Holbæk Renseanlæg.

Da spildevandet allerede modtages på Holbæk renseanlæg, vurderes tilførsel af spildevandet via 
kloaksystemet ikke at påvirke Holbæk renseanlæg negativt, i forhold til den nuværende 
tilledning.

I tilslutningstilladelsen bliver der stillet vilkår vedr. undersøgelser om visse tungmetaller og miljøfarlige 
stoffer, som er forhøjet i slammet, på Holbæk renseanlæg.



Screeningsskema

Kan planen medføre 
ændringer i eller 
påvirkninger af:
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Bemærkninger
Begrundelser for vurdering, henvisning til 
hvorledes vurdering allerede indgår, eksempelvis 
andre planer, lovgivning mv. og/eller uddybning 
af hvad der bør undersøges nærmere.

Bymiljø & landskab
By arkitektonisk værdi x
Bevaringsværdige bygninger x
Kulturhistoriske forhold x
Grønne områder x
Landskabelig værdi x
Friluftsliv/rekreative interesser x
Dyre- og planteliv samt mangfoldighed x
Fredning og naturbeskyttelse x

Spildevandsledningen etableres ved styret boring, under 
beskyttede områder

Trafik
Sikkerhed/tryghed x
Energiforbrug x
Trafikmønstre x
Trafikstøj x
Forurening
Støj og vibrationer x
Lys og/eller refleksioner x
Luft x
Jord x
Grundvand x
Overfladevand x
Udledning af spildevand x
Indvirkning på eksisterende 
forurening/miljøbelastning
(f.eks. jordforurening, tøjbelastning)

x

Ressourceanvendelse
Arealforbrug x
Energiforbrug x
Vandforbrug x
Produkter, materialer, råstoffer x
Kemikalier, miljøfremmede stoffer x
Affald, genanvendelse x
Befolkning og sikkerhed
Arbejdsmiljø x
Svage grupper (f.eks. handicappede) x
Brand, eksplosion, giftpåvirkning x
Miljøvurdering Ja Nej Bemærkninger

x



8. Grundejere der berøres af tillægget
Tillægget berører ejendomme anført i Bilag 2.

9. Tidsplan
Etablering af kloakanlægget forventes gennemført inden udgangen af 2017

10. Behandling af tillæg til spildevandsplanen
Forslaget til spildevandstillæg nr. 1 er i offentlig høring fra xx.xx til xx.xx

Bemærkninger modtages gerne som på mail til spildevand@holb.dk
eller ved brev til: Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk att. Vækst og 
Bæredygtighed.

11. Vedtagelse
Når tillægget er vedtaget offentliggøres dette på kommunens planportal. Ved den 
endelige vedtagelse vil medfølge en klagevejledning.

mailto:spildevand@holb.dk
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13. Liste over berørte ejendomme

Beliggenhed Ejerlav Matrikelnummer
Hagesholmvej 7, 4300 Holbæk Lammefjorden, Hagested 1ai

Lammefjorden, Hagested 1ac
Lammefjorden, Hagested 6h
Lammefjorden, Hagested 1b
Lammefjorden, Hagested 1bs

Præstebrovej 50, 4532 Gislinge Gl. Hagested By, Hagested 11a
Gl. Hagested By, Hagested 7000k


