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Ny tids- og investeringsplan 
 

 

  



1. Indledning 

Dette tillæg til spildevandsplan 2020-2030 for Holbæk Kommune er udarbejdet af Holbæk 

Kommune, Vækst og Bæredygtighed. 

 

Vedtagelsen af tillægget skal sikre at Holbæk Kommune overholder Miljøstyrelsens indskærpelse, i 

forhold til forbedret spildevandsrensning i det åbne land. 

Tillægget er nødvendigt, da der ændres i tidsplanen for kloakering og forbedret 

spildevandsrensning i det åbne land, omfattet af den godkendte spildevandsplan for Holbæk 

Kommune 2020-2030. 

1.1.  Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan 

Forslag til tillæg til spildevandsplanen vedtages af Udvalget for Klima, Miljø og Natur i Holbæk 

Kommune, hvorefter det offentliggøres på http://planer.holbaek.dk/ 

 
Efter en offentlig fremlæggelse i 8 uger behandles eventuelle indkomne bemærkninger og 

ændringsforslag, hvorefter Kommunalbestyrelsen forelægges det endelige tillæg til 

spildevandsplanen. 

 

2. Lov- og planlægningsgrundlaget 

Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplaner fremgår af "Lov om 

miljøbeskyttelse" nr. 100 af 19/01/2022. Lovens bestemmelser om spildevandsplaner fremgår af § 

32 og "Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4" 

nr. 1393 af 21. juni 2021. indeholder yderligere regler om spildevandsplanens indhold, § 5. 

Proceduren for vedtagelse af spildevandsplaner beskrives i spildevandsbekendtgørelsens §§ 6, 7 og 

12. 

 

3. Beskrivelse af ny tids- og investeringsplan 
For at imødekomme Miljøstyrelsens krav, om forbedret spildevandsrensning i det åbne land, inden 

udgangen af Vandområdeplan 3 i 2027, har Holbæk Kommune i samarbejde med Fors A/S, 

udarbejdet en ny tids- og investeringsplan for kloakering og Holbæk Kommune har udarbejdet en 

ny tidsplan, for henvendelser vedr. påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land. 

Herunder er projekter i det åbne land blevet rykket frem, så disse igangsættes inden udgangen af 

2027. 

 

I den nye tidsplan for kloakering er separatkloakering af kloakopland SM02 i St. Merløse også 

fremrykket. Dette grundet gentagne spildevandsbelastninger af Tåstrup Å de senere år, hvor 

separatkloakering af hele oplandet vil nedbringe risiko for fremtidige udledninger til åen. 

 

 

http://planer.holbaek.dk/


3.1.  Ny tids- og investeringsplan 

Se bilag 2. 

 

3.2.  Ny tidsplan for forbedret spildevandsrensning i det åbne land 

 

Gammel tidsplan for det åbne land   Ny tidsplan for det åbne land 

2020 - 2021 → 2020 - 2021 

2021 - 2024 → 2021 - 2022 

2024 - 2026 → 2022 - 2024 

2025 - 2026 → 2022 - 2024 

2026 - 2028 → 2023 - 2025 

2027 - 2019 → 2024 - 2026 

2029 - 2030 → 2025 - 2027 

 

Farverne i tabellens midte repræsenterer vandløbsoplandene, som de er illustreret på kortet 

tilknyttet spildevandsplanen for 2020-2030, på Holbæk Kommunes hjemmeside. 

Tabellen og kortet kan også ses på bilag 1. 

 

4. Plan 
Tillægget betyder at de sidste projekter, vedr. kloakering og forbedret spildevandsrensning i det åbne 

land, bliver igangsat senest i år 2027 og at andre projekter, som kloakering af flere sommerhusområder, 

der ligger i områder uden renseklassekrav, bliver udskudt til efter 2027, men stadig varetages indenfor 

tidsrammen af den gældende spildevandsplan. 

 

5. Grundejere der berøres af tillægget 

Tillægget berører alle grundejere i det åbne land, beboende i et område, hvor tidsplanen fremrykkes. 

Derudover berøres grundejere i kloakoplande, hvor tidsplanen ændres - Se bilag 2. 

 

6. Behandling af tillæg til spildevandsplanen 

Forslaget til spildevandstillæg nr.1 fremlægges til Holbæk Kommunes Udvalg for Klima, Miljø og Natur, 

som beslutter om tillægget fremlægges til offentlig høring. Den offentlige høring foregår via 

kommunens planportal, over en periode på 8 uger. 

Bemærkninger modtages gerne som på mail til spildevand@holb.dk eller ved brev til: Holbæk 

Kommune, Postboks 89, 4300 Holbæk, att. Spildevand. 

 

7. Vedtagelse 

Tillægget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 21. september 2022 

 

 

 

mailto:spildevand@holb.dk

