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1 Indledning 
Holbæk Kommune har udarbejdet et forslag til Spildevandsplan 2020-2030, der 
indeholder de overordnede og fremtidige rammer for behandling af spildevand. 

I forbindelse med forslaget til spildevandsplanen er der udarbejdet en miljørap-
port med miljøvurdering af planen efter bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 
2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM) (herefter miljøvurderingsloven). Ifølge miljøvurderingslovens  
§ 13, stk. 2, skal der i forbindelse med de endeligt vedtagne planer udarbejdes 
en sammenfattende redegørelse, som beskriver: 

› hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet, 

› hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentligheds-
fasen, er taget i betragtning, 
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› hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller det godkendte eller ved-
tagne program er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har væ-
ret behandlet, og 

› hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet 
af planen eller programmet. 

Den sammenfattende redegørelse skal offentliggøres samtidig med den endelige 
vedtagelse af Spildevandsplan 2020-2030. 

2 Integration af miljøhensyn 
Miljøvurderingen har været udarbejdet med henblik på at sikre en integration af 
miljøhensyn i planforslaget. Allerede i forbindelse med udarbejdelse af forslaget 
har miljøhensyn indgået som en væsentlig del af planlægningen, idet formålet 
med spildevandsplanen er at planlægge for håndteringen af spildevand i Holbæk 
Kommune. Miljøvurderingen har i den forbindelse bidraget til, at indarbejdelsen 
af disse miljøhensyn foreligger dokumenteret. 

Spildevandsplan 2020-2030 indeholder en række initiativer vedrørende kloake-
ring i det åbne land, håndtering af spildevand i kolonihaver, strukturplan for ren-
seanlæg samt ændringer af planstatus for visse kloakoplande. Dette kan have 
en påvirkning på den biologiske mangfoldighed, flora og fauna, befolkningen, 
vandmiljøet og materielle goder. 

Det skal derfor sikres, at der ved planlægning af den fremtidige spildevands-
håndtering, sker en integration af miljøhensyn. Det er vurderet i miljørapporten, 
at vedtagelse og realisering af målsætningerne i Spildevandsplan 2020-2030, 
kan have følgende miljøpåvirkninger: 

› Ændring af områder fra spildevandskloakering til etablering af individuelle 
spildevandsløsninger  
Negativ påvirkning af flora og fauna, vand og materielle goder i forbin-
delse med individuelle renseløsninger i det åbne land i forhold til, hvis ejen-
dommene blev tilsluttet det overordnede kloaknet, grundet forøget risiko 
for lokal forurening og påvirkning af vandkvaliteten 
Positiv påvirkning af vandmiljøet i forbindelse med påbud om forbedret 
spildevandsrensning i det åbne land. 

› Håndtering af spildevand i kolonihaver 
Positiv påvirkning af vandmiljøet i forbindelse med krav om spildevands-
håndtering i dag- og kolonihaver vha. samletanke. 

› Nye områder skal spildevandskloakeres 
Påvirkning af vand, da nye områder så vidt muligt kun spildevandskloake-
res og regnvand skal derfor håndteres lokalt af den enkelte grundejer eller 
som en samlet løsning i privat regi. 
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Miljøvurderingens konklusion er, at vedtagelse af Spildevandsplan 2020-2030 
ikke forventes at medføre væsentlige virkninger på miljøet og miljøvurderingen 
har derfor ikke givet anledning til ændringer eller tilpasninger af planens ind-
hold. 

3 Høringssvar 
I denne sammenfattende redegørelse beskrives det, hvordan de høringssvar, 
der omhandler plangrundlaget, er taget i betragtning. 

Forslag til Spildevandsplan 2020-2030 samt den tilhørende miljøvurdering har 
været i offentlig høring fra den 25. november 2019 til den 20. januar 2020. 

Der er indkommet otte høringssvar fra borgere i løbet af høringsperioden og den 
offentlige høring har derfor givet anledning til få ændringer i spildevandsplanen. 

Høringssvarene kan opdeles efter følgende temaer: 

› Forventning om kloakering 

› Rensning af spildevand i det åbne land 

› Lokale løsninger for borgere på Teglværksvej 

› Separatkloakering på udstykning Nygårdsvej 

 

Høringssvarene har givet anledning til, at: 

› Området ved Teglværksvej tages ud af kloakopland 

› Udstykning Nygårdsvej ændres til at blive separatkloakeret 

Ændringerne i spildevandsplanen har ikke givet anledning til ændringer i miljø-
rapporten, da der er tale om helt lokale tilpasninger, som ikke ændrer ved miljø-
påvirkningen af planen.  

4 Alternativer 
I miljørapporten er behandlet et 0-alternativ, hvor miljøpåvirkningerne ved ikke 
at vedtage Spildevandsplan 2020-2030, vurderes overordnet. Hvis spildevands-
planen ikke vedtages, vil de foreslåede initiativer ikke blive muliggjort, og det vil 
være initiativerne i den gældende spildevandsplan 2016-2020, som videreføres. 

Forslag til Spildevandsplan 2020-2030 indeholder ikke overordnede alternativer 
eller alternative initiativer. 
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5 Overvågning 
I henhold til § 12, stk. 4, i miljøvurderingsloven skal myndigheden overvåge de 
væsentlige miljøpåvirkninger af planens eller programmets gennemførelse. 

Vedtagelse af forslag til Spildevandsplan 2020-2030, vil ikke medføre væsentlige 
miljøpåvirkninger. Der er derfor ikke behov for at udarbejde et overvågningspro-
gram til at overvåge planens virkninger på miljøet. 
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