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1 Baggrund 
I forslaget til Lokalplan LK 94 er der planlagt et nyt boligområde på Åsen i Hvalsø. Boligområdet vil 

blive etableret på matrikel 10ac, samt del af matrikel 10i, begge i ejerlavet Kirke Hvalsø By, Kirke 

Hvalsø. 

 

Matrikel 10ac ligger imidlertid udenfor kloakopland i spildevandsplanen. Det samme gør den del af 

matrikel 10i, som boligområdet vil blive etableret på. Bygherre ønsker at aflede regnvand lokalt, og 

udenfor spildevandsforsyningens regi. Boligområdet vil derfor komme i opland til spildevandskloak. 

 

Tillæg 22 ændrer afgrænsningen af det tilstødende, planlagte kloakopland HV45 således, at det også 

kommer til at omfatte det nye boligområde. Kloakopland HV45 omfatter desuden det kommende nye 

autismecenter Ny Højtoft (jf. tillæg 18) som vil blive etableret på marken mod vest. 

 

Kommunalbestyrelsen har den 27. juni 2022 vedtaget at sende Forslag til Tillæg 22 til 

spildevandsplanen ud i 8 ugers offentlig høring.  

 

Forslaget har været i offentlig høring i perioden 29. juni – 24. august 2022. 

 

Der er/er ikke kommet bemærkninger til forslaget i høringsperioden. 

 

Tillægget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xxxxxxxxxxxxx. 

 

 

2 Grundlaget for tillægget 

2.1 Lovgrundlag 
Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplanen fremgår af § 32 i 

Miljøbeskyttelsesloven.1  

Det fremgår af lovens formålsparagraf, at loven skal medvirke til at værne om natur og miljø, så 

samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for 

bevarelsen af dyre- og plantelivet. 

 

2.2 Forhold til anden planlægning 
I dette afsnit vurderes, hvorvidt dette tillæg til Spildevandsplan 2016-2023 vil være i konflikt med 

øvrige planer, statslige såvel som kommunale. For en beskrivelse af de enkelte planers formål henvises 

til spildevandsplanens kapitel 9. 

 

                                                           
1 Lov om miljøbeskyttelse, nr. 100 af 19. januar 2022 
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2.2.1  Vandområdeplan 
Regnvandet i det nye boligområde vil blive håndteret og afledt lokalt, og vil således ikke påvirke nogen 

recipienter omfattet af vandområdeplanerne. Tillægget vil derfor ikke være i konflikt med disse planer. 

 

2.2.2  Kommuneplan og lokalplan 
Foruden lokalplan LK 94, så er boligområdet omfattet af planramme 6.B26 i Kommuneplan 2017. 

Planrammen fremgår af kommuneplantillæg 20. Plantillægget udlægger området til boligområde, i form 

af ”tæt-lav bebyggelse, samt mindre tilknyttede erhverv og fællesanlæg.”  

Plantillæg 20 danner ligeledes rammen for lokalplan LK 94. 

Tillæg 22 til spildevandsplanen vurderes på denne baggrund ikke at være i konflikt med kommune- eller 

lokalplan. 

 

2.2.3  Klimatilpasningsplan 
Både lokalplanen og tillægget til spildevandsplanen lægger op til, at regnvand skal håndteres samt 

afledes lokalt. Tillægget vurderes derfor ikke at være i konflikt med klimatilpasningsplanen. 

 

2.2.4  Vandforsyningsplan 
Jf. foregående afsnit, så er boligområdets etablering ikke nogen hinder for, at regnvand fortsat evt. kan 

nedsives lokalt i området, og derved fortsat bidrage til grundvandsdannelse.  

Boligområdet ses derudover at ligge udenfor indvindingsopland til vandværk, hvilket er undersøgt på 

Miljøportalen den 16. marts 2022.  

Der er endvidere ikke planlagt for nye indvindingsboringer i området. Af den gældende 

vandforsyningsplan fremgår det desuden, at det nærliggende Hvalsø Vandværks indvindingskapacitet er 

væsentligt overdimensioneret.2 

Tillægget vurderes på denne baggrund ikke at være i konflikt med vandforsyningsplanen. 

 

3 Indhold 
I forslag til Lokalplan LK 94 er der planlagt et nyt boligområde på matrikel 10ac, Kirke Hvalsø By, 

Kirke Hvalsø. Matriklen er beliggende mellem adresserne Åsen 2 A og 2 B, 4330 Hvalsø. Der vil være 

tale om tæt-lav beboelse (rækkehuse), og der vil kunne etableres op til 25 boliger. 

Matriklen ligger imidlertid udenfor kloakopland i spildevandsplanen. For at sikre et planmæssigt 

grundlag for afledningen af regn- og spildevand fra det nye boligområde, så er der derfor behov for et 

tillæg til spildevandsplanen. 

Tillæg 22 giver Fors A/S pligt til at aftage spildevand fra det nye boligområde. Jf. § 32b i 

Miljøbeskyttelsesloven. Regnvand vil efter ønske fra bygherre blive ledt via det eksisterende dræn ned 

til mosen ved jernbanen, hvilket dog kræver særskilt udledningstilladelse efter § 28 stk. 1 i 

Miljøbeskyttelsesloven.  

                                                           
2 Jf. tabel 4.2 i Lejre Kommunes Vandforsyningsplan 2011 – 2019  
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Boligområdet bliver dermed spildevandskloakeret, og Fors A/S vil således ikke være forpligtet til at 

aftage regnvand fra boligområdet. 

Tillægget giver desuden boligområdet pligt til at tilslutte sanitært spildevand, dvs. spildevand fra WC, 

bad, køkken, bryggers etc., til Fors A/S’ kloakstik når disse er ført frem til skel, jf. § 28 stk. 4 i 

Miljøbeskyttelsesloven.  

 

Bygherre har overfor kommunen samt Fors A/S oplyst, at der vil blive tale om lejeboliger. Der vil altså 

ikke ske nogen udstykning af den nuværende matrikel 10ac i selvstændige boligmatrikler, og dermed 

skal Fors A/S udelukkende føre 1 kloakstik til spildevand frem til skel på denne matrikel, hvorefter 

bygherre skal tilslutte boligområdets spildevandsafløb til dette. 

Boligområdet vil blive omfattet af det tilstødende, planlagte spildevandskloakerede kloakopland HV45, 

som det er vist i figur 1. Oprettelsen af kloakopland HV45 er nærmere beskrevet i tillæg 18, som er 

vedtaget i november 2021. 

 

 

Figur 1. Kortet til venstre viser de nuværende kloakoplande i området omkring det nye boligområde. På kortet til højre 

er det nye boligområde medtaget i kloakopland HV45, som derudover omfatter det kommende nye autismecenter Ny 

Højtoft (jf. tillæg 18). Også den del af matrikel 10i, som i tillæg 8 blev til en del af kloakopland HV43, overføres til 

kloakopland HV45. 

 

4 Miljømæssige forhold 

4.1 Afledte regn- og stofmængder 
Da det nye boligområde vil blive spildevandskloakeret, så sættes de forventede afledte mængder 

regnvand samt stof til 0. 

 

4.2 Afledte spildevands- og stofmængder 
I lokalplan LK 94 er der planlagt for op til 25 boliger i det nye boligområde. Med en gennemsnitlig 

afledning af sanitært spildevand svarende til 2,3 person enheder (PE) pr. bolig, så fås den forventede 

afledning af sanitært spildevand fra det nye boligområde til 2,3 x 25 = 57,5 ≈ 58 PE. 
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Ud fra antallet af PE samt Fors A/S’ værdier for omregning af PE til årlige vand- samt stofmængder, så 

kan de forventede årligt afledte mængder spildevand samt stof fra det nye boligområde beregnes som 

vist i tabel 1. 

 

Tabel 1. Tabellen viser dels de beregnede, afledte regn- og stofmængder fra det nye boligområde, samt omregner disse 

til PE ved brug af Fors A/S’ omregningsværdier.  

 Omregningsværdi 

pr. PE pr. år 

Afledt mængde 

pr. år 

Spildevand 55 m3 3.190 m3 

Organisk stof (COD) 46 kg 2.668 kg 

Organisk stof (BOD) 29,9 kg 1.734 kg 

Kvælstof 4,4 kg 255 kg 

Fosfor 0,72 kg 42 kg 

 

I den gældende udledningstilladelse, meddelt juli 2005, er Hvalsø Renseanlæg godkendt til en 

spildevandstilførsel svarende til 11.517 PE.  

 

Med den af Fors A/S tidligere oplyste aktuelle spildevandstilledning til renseanlægget, så vurderes 

anlægget at have en restkapacitet på ca. 2.800 PE. Denne er inklusive de øvrige, nye tilslutninger i 

renseanlæggets opland, hvoraf kan nævnes Højskolen Virkelyst (tillæg 19), autismecenteret Ny Højtoft 

(tillæg 18) samt boligområdet Hyllegård Høje (tillæg 14). 

 

Hvalsø renseanlæg har således tilstrækkeligt med restkapacitet til også at modtage spildevandet fra det 

nye boligområde. 

De i tabel 1 beregnede vand- og stofmængder vil blive lagt sammen med de i tillæg 18 beregnede 

mængder vand og stof fra den øvrige del af kloakopland HV45, hvorved de nye forventede mængder 

vand og stof fremkommer. 

 

4.2 Natura 2000-områder 

Der er ingen udpegede Natura 2000-områder indenfor, eller i umiddelbar nærhed af, boligområdets 

placering, og regn- og spildevandsafledningen fra boligområdet vurderes ligeledes ikke at påvirke 

Natura 2000-områder negativt i væsentligt omfang.  

 

Tillægget vil derfor ikke være i konflikt med Natura 2000-områder. 

 

4.3 Bilag IV-arter3 
Der er ikke registreret nogen bilag IV-arter, herunder mulige levesteder for bilag IV-arter, indenfor det 

nye boligområdes afgrænsning. Afledningen af regn- og spildevand fra boligområdet vurderes ligeledes 

ikke at påvirke bilag IV-arter negativt i væsentligt omfang. 

Tillægget vil derfor ikke være i konflikt med bilag IV-arter. 

                                                           
3 Jf. EU’s habitatdirektiv, bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 
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4.4 Kystnærhedszonen 
Tillægget vedrører et boligområde, som vil blive etableret mere end 3 kilometer fra nærmeste kyst, og er 

derfor ikke omfattet af kystnærhedszonen. Tillægget vil derfor ikke være i konflikt med denne. 

 

4.5 Grundvandsinteresser 
Boligområdet vil blive etableret i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men udenfor 

nitratfølsomt indvindingsopland (NFI).  

Området vil desuden ligge udenfor indvindingsopland til vandværker og vandboringer i øvrigt. 

Boligområdet vil blive etableret umiddelbart vest for indvindingsoplandet til Hvalsø Vandværk, som har 

adresse på Åsvejen 4. 

 

Såvel tillægget som lokalplansforslaget lægger i øvrigt op til, at regnvandet fra det nye boligområde 

håndteres lokalt, og nedsives i det omfang det er muligt. Eventuel grundvandsdannelse i området 

forventes derfor opretholdt i et vist omfang, også efter at boligområdet er fuldt bebygget. 

 

Boligområdet vil blive anvendt til almindelig beboelse, og der er ikke i lokalplansforslaget lagt op til at 

der etableres forurenende virksomhed, oplag el.lign. i området. Der etableres derudover ikke større veje 

eller P-pladser som led i det planlagte arbejde. Mængden af forurenende stoffer i regnvand, som evt. 

måtte nedsives lokalt i området, vurderes derfor at være minimalt. 

 

Tillægget vurderes på denne baggrund ikke at være i konflikt med grundvandsinteresserne i området. 

 

4.6 Beskyttede og fredede områder 
Boligområdet vil ikke blive etableret på areal omfattet af gældende fredning, herunder verserende 

fredningsforslag, for så vidt angår natur, landskab samt kultur. 

 

Boligområdet vil derudover ikke blive etableret indenfor gældende bygge- og beskyttelseslinjer i medfør 

af §§ 15 – 19 i Naturbeskyttelsesloven.4 

Ligeledes ses der ikke at være nogen beskyttede sten- eller jorddiger på eller nær arealet. 

 

Tillægget vil derfor ikke være i konflikt med beskyttede eller fredede områder. 

 

5 Berørte lodsejere 
Tillægget vil berøre matriklen som er vist i tabel 2. 

Tabel 2. Tabellen viser den matrikel, som berøres af tillægget, samt lodsejers adresse. 

Matrikelnr. Ejerlav Lodsejers adresse iflg. BBR d. 16. marts 2022 

10ac Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø Åsvejen 40, 4330 Hvalsø 

                                                           
4 Lov om naturbeskyttelse, nr. 1986 af 27. oktober 2021 



Tillæg 22 til Spildevandsplan 2016-2023 
Spildevandskloakering af nyt boligområde på Åsvejen, Hvalsø 

7 
 

6 Økonomi 
Fors A/S skal føre 1 kloakstik til spildevand frem til skel på matrikel 10ac. Samt også matrikel 10i, i det 

omfang der vil blive etableret boliger på denne matrikel. 

 

Fors A/S skal desuden fremadrettet drive og vedligeholde spildevandskloakken, frem skel. 

Indenfor skel påhviler det bygherre at etablere, samt drive og vedligeholde, spildevandskloakken. 

Bygherre skal desuden etablere, drive og vedligeholde boligområdets regnvandskloak samt 

regnvandshåndtering i øvrigt, og selv stå for at bortlede regnvandet fra området. 

Alt arbejde forbundet med kloakeringen af det nye boligområde skal udføres af en autoriseret 

kloakmester. 

Bygherre skal betale tilslutningsbidrag til Fors A/S efter taksten for tilslutning af beboelse til 

spildevandskloak. Der skal betales 1 tilslutningsbidrag for hver bolig som tilsluttes.  

 

7 Tidsplan 
Kloakopland HV45 vil kunne ændres til også at omfatte det nye boligområde, så snart Tillæg 22 er 

endeligt vedtaget i Kommunalbestyrelsen.  

 

8 Miljøvurdering 
Tillæg til spildevandsplaner er omfattet af § 8 i Miljøvurderingsloven.5 

Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integration af miljøhensyn 

under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer med henblik på at fremme en bæredygtig 

udvikling ved at sikre, at der gennemføres en miljøvurdering af planer og programmer, som kan få 

væsentlig indvirkning på miljøet.  

 

8.1 VVM-screening af tillægget 
Lejre Kommune har miljøscreenet tillægget i henhold til Miljøvurderingsloven.  

På baggrund af miljøscreeningen har kommunen har truffet afgørelse om, at der ikke er behov for en 

miljøvurdering af tillægget.  

Afgørelsen er annonceret på Lejre Kommunes hjemmeside den 29. juni 2022, med en klagefrist på 4 

uger. Ved klagefristens udløb var afgørelsen ----- blevet påklaget. 

 

                                                           
5 Lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 1976 af 27. oktober 2021  

http://www.lejre.dk/

