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Opdatering af kloakoplande 
 

 

  



1. Indledning 

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

Kommune, Vækst og Bæredygtighed. 

 

Efter vedtagelse af spildevandsplanen i foråret 2020, er der fundet uhensigtsmæssigheder i 

de fastlagte kloakoplande – som hindrer lige behandling af naboer og ikke giver en 

samfundsøkonomisk optimal brug af midler til kloakeringer. Yderligere er der i 

kommuneplanen udpeget kommuneplanrammer for boliger og erhverv, som kræver at disse 

områder optages som kloakopland i spildevandsplanen, før der kan vedtages lokalplaner for 

området.   

I dette tillæg opdateres spildevandsplanen i forhold til kloakoplande m.v.  

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. januar 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. Ændringer i forhold til vedtaget spildevandsplan 2020-2030 
Baggrund for ændringer i nærværeden tillæg er en samfundsøkonomisk optimering af den 

offentlige kloakering. Dette er en forlængelse af ændringer i Spildevandsplan 2020-2030, hvor ca. 

600 ejendomme blev taget ud at et kloakopland, da Forsyningens investeringsloft ikke gav mulighed 

for at gennemføre de planlagte kloakeringer. Hvor ejendomme tages ud af et kloakopland skal 

ejendommene selv gennemføre forbedret spildevandsrensning, hvis der sker udledning til et 

vandområde, der ikke opfylder målsætningen fastlagt i Vandområdeplanen og ejendommen ligger i 

område med renseklassekrav. Enkelte ejendommen optages også i et kloakopland, hvor der opnås 

en samfundsmæssig økonomisk fordel ved at kloakere eller såfremt en række ejendomme i et 

område samlet har søgt om kontraktligt medlemskab af forsyningen.  

 

Ændringerne er beskrevet i bilag 1 om omfatter: 

A –33 ejendomme tage ud af kloakopland og grundejerne skal selv gennemføre forbedret 

http://planer.holbaek.dk/


spildevandsrensning.  

 

B –21 ejendomme optages i et kloakopland og bliver planlagt kloakeret. Disse ejendomme er enten 

beliggende tæt på offentlig spildevandsledning eller har søgt om kontraktligt medlemskab, hvor 

forsyningen har vurderet, at der vil være både en økonomisk og miljømæssig gevinst ved at 

kloakere ejendommene.  

 

C - Områder med kommuneplanramme for boliger eller erhverv, som ikke er omfattet af et 

spildevandsopland, optages som opland for spildevandskloakering i spildevandsplanen. Dette er 

nødvendigt før disse områder kan byggemodnes og kloakeres.  

 

D – Områder der fra de tidligere spildevandsplaner var udlagt til separatkloakering, men endnu ikke 

er byggemodnet ændres fra separatkloakering til fremover at blive spildevandskloakeret. 

Regnvandssystemer skal udføres af udstykker og vandet skal håndteres internet i området ved LAR-

løsninger.  

 

4. Grundejere der berøres af tillægget 

Tillægget berører alle grundejere der får ændret i plan for kloakering.  

 

5. Miljøvurdering  
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer - Lovbekendtgørelse nr. 1975 af den 27. 
oktober 2021 skal der udarbejdet en miljøvurdering af forslaget til spildevandsplanen.  
 

I forbindelse med vedtagelse af Spildevandsplan for Holbæk Kommune 2020-2030 blev der 
udarbejdet en miljøvurdering og efterfølgende sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen, 
som blev vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 22. april 2020.  

 
Ændringer i nærværende tillæg til spildevandsplan for Holbæk Kommune 2020-2030 er en opdatering 
af spildevandsplanen, der blev vedtaget i foråret 2020 og ændringer er en forlængelse af principper 
for håndtering af spildevand i kommunen, derfor er dette tillæg omfattet at den allerede udarbejdede 
og vedtagne miljøvurdering.   
 

6. Behandling af tillæg til spildevandsplanen 
Forslaget til spildevandstillæg nr. 2 behandles I kommunalbestyrelsen, 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, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk att. Vækst og Bæredygtighed. 
 

7. Vedtagelse 

Hvis tillægget vedtages, offentliggøres dette på kommunens planportal. Ved den endelige 

vedtagelse vil medfølge en klagevejledning. 

 

 

spildevand@holb.dk%20

