
Tillæg 19 til Spildevandsplan 2016-2023 
Spildevandskloakering af Højskolen Virkelyst, Kirke Såby 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Tillæg 19 til Spildevandsplan 2016-2023 
 

Spildevandskloakering af Højskolen Virkelyst, Kirke Såby 
 

 

 

 

Nyt kloakopland SÅ08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tillæg 19 til Spildevandsplan 2016-2023 
Spildevandskloakering af Højskolen Virkelyst, Kirke Såby 

2 

1 Baggrund 
På ejendommen Bjergskovvej 2, 4060 Kirke Såby, vil der skulle etableres en ny højskole. Jf. forslag til 
lokalplan LK 84 for Højskolen Virkelyst samt kommuneplantillæg 19.  
Derudover vil der på ejendommen blive etableret ca. 30 nye andelsboliger til skolens ansatte og 
frivillige. 
 
Ejendommen ligger i eksisterende kloakopland i spildevandsplanen. Kloakoplandet er separatkloakeret.  
Imidlertid indebærer etableringen af højskolen byggeri udenfor kloakopland. For at dette byggeri kan få 
ret og pligt til at tilslutte sine spildevandsafløb til kloak, skal også dette medtages i kloakopland i 
spildevandsplanen. 
 
Tillæg 19 til spildevandsplanen medtager alt byggeri hørende til Højskolen Virkelyst i kloakopland. 
Kloakoplandet vil blive spildevandskloakeret, og vil få oplandsnummeret SÅ08 i spildevandsplanen.  
 
Det eksisterende separatkloakerede kloakopland på den nuværende ejendom på Bjergskovvej 2 vil 
ligeledes blive omfattet af det nye kloakopland. Dermed vil hele højskolen ligge i spildevandskloakeret 
opland. Højskolen skal derfor håndtere sit regnvand lokalt på sin grund. 
 
Kommunalbestyrelsen har den 16. februar 2021 vedtaget at sende Forslag til Tillæg 19 til 
spildevandsplanen ud i 8 ugers offentlig høring.  
 
Forslaget har været i offentlig høring i perioden 03. marts – 28. april 2021. Der er ikke kommet 
bemærkninger til forslaget i høringsperioden. 
 
Tillægget er vedtaget endeligt af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2021. 
 
 

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 landets 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 "Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse", nr. 1218 af 25. november 2019. 
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2.2.1  Vandområdeplan 
Da regnvandet vil blive håndteret lokalt i det nye kloakopland, så vil det ikke udlede regnvand eller stof 
til recipient. Tillægget vil derfor ikke være i konflikt med vandområdeplanen. 
 
2.2.2  Kommuneplan og lokalplan 
Tillægget er i konsensus med Lokalplan LK 84, som omhandler den nye højskole, samt 
kommuneplantillæg 19 (Kommuneplan 2017). 
Tillægget vil derfor ikke være i konflikt med hverken kommune- eller lokalplan. 
 

2.2.3  Klimatilpasningsplan 
Tillægget vil ikke være i konflikt med kommunens klimatilpasningsplan (afsnit 5.1 i kommuneplanen), 
da regnvand vil blive håndteret lokalt i kloakoplandet. Se også afsnit 2.2.1 samt kapitel 3. 
 
2.2.4  Vandforsyningsplan 
Der er ikke planlagt nye indvindingsboringer indenfor det nye kloakopland. Da regnvandet derudover 
vil skulle håndteres lokalt, ved nedsivning el.lign., så bibeholdes det naturlige vandkredsløb – og 
dermed også grundvandsdannelsen – i videst muligt omfang. Se også afsnit 3.6. 
Tillægget vurderes derfor ikke at være i konflikt med vandforsyningsplanen. 

 

3 Indhold 
I lokalplan LK 84 er der planlagt en ny højskole (Højskolen Virkelyst) på ejendommen Bjergskovvej 2, 
4060 Kirke Såby. Matrikel 7a, Kirke Såby By, Kirke Såby. 
 
Den nuværende beboelse på ejendommen (Grangård) ligger i spildevandsplanen i opland til 
separatkloak. Ejendommen indgår i kloakopland SÅ06. Imidlertid vil etableringen af højskolen 
medføre, at der opføres byggeri, med afløb af spildevand, udenfor dette kloakopland. 
 
Tillæg 19 til spildevandsplanen giver højskolen ret og pligt til at lede alt sit spildevand til 
spildevandsforsyningens (Fors A/S’) kloak, ved at hele det kommende byggeri medtages i kloakopland. 
Jf. § 28 stk. 4 i Miljøbeskyttelsesloven. Tilsvarende vil Fors A/S være forpligtet til at aftage alt 
spildevand fra højskolen, jf. § 32b i Miljøbeskyttelsesloven. 
 
Det nye kloakopland vil få oplandsnummeret SÅ08 i spildevandsplanen. Kloakoplandet vil blive 
spildevandskloakeret, så højskolen skal selv håndtere sit regnvand lokalt på sin grund. Fors A/S vil 
således udelukkende skulle aftage spildevand fra højskolen. 
 
Regnvandet kan håndteres lokalt ved nedsivning, udledning til de nærliggende søer (jf. dog afsnit 4.7), 
samt vanding af højskolens dyr og afgrøder.  
 
Regnvandet kan også genbruges til tøjvask og/eller toiletskyl på højskolen, samt andelsboligerne. 
Regnvandet skal i så fald afledes til Fors A/S’ spildevandskloak efterfølgende, og der skal monteres 
bimåler til beregning af vandafledningsbidrag. 
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Kloakopland SÅ08 vil ligeledes omfatte Grangård, som hidtil har ligget i opland til separatkloak. Retten 
til at aflede regnvand til spildevandsforsyningens kloak vil dermed, med dette tillæg, bortfalde for 
Grangård’s – og dermed også den nye højskoles – vedkommende.  

Ud fra bygge- og afløbssager på denne ejendom (Link til byggesagsarkiv) er der imidlertid intet, der 
indikerer, at ejendommen i skrivende stund leder regnvand til spildevandsforsyningens kloak. I Fors 
A/S’ ledningsregistrering ses ligeledes ingen regnvandskloakker i nærheden af ejendommen – nærmeste 
regnvandskloak ligger i parcelhuskvartererne på modsatte side af Bjergskovvej.  

Det må derfor antages, at Grangård er vist som separatkloakeret i spildevandsplanen ved en fejl, og at 
ejendommen reelt ér spildevandskloakeret. 

Spildevandet fra ejendommen ledes via kloakstik til spildevandskloakken, som løber umiddelbart nord 
for ejendommen og videre mod Vester Såby. 

Med kloakopland SÅ08 opnås også mulighed for at tilslutte spildevand fra ca. 30 nye andelsboliger, 
som tillægget til kommuneplanen samt lokalplanen giver mulighed for, til forsyningens kloak. 
Andelsboligerne vil være tilknyttet højskolen, og skal fungere som boliger for skolens ansatte, såsom 
lærere, pedeller samt øvrige medhjælpere. 

Regnvand fra andelsboligerne vil ligeledes skulle håndteres lokalt på højskolens grund. 
 

  
Figur 1. Kortet til venstre viser de nuværende kloakoplande omkring den kommende højskole, som de fremgår af 
spildevandsplanen. På kortet til højre er kloakopland SÅ08 medtaget. Som det ses, så vil det nye kloakopland foruden 
Grangård, også omfatte de til højskolen tilknyttede andelsboliger som etableres i kloakoplandets sydlige del. Selve 
højskolen vil blive etableret oppe omkring Grangård. 

 

http://www.weblager.dk/
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Kloakopland SÅ08 vil få et totalt areal på 10,4 hektar. Heraf tages de 0,6 hektar fra kloakopland SÅ03, i 
form af Grangård. Kloakopland SÅ03 vil således fremadrettet have et totalt areal på 26,4 hektar 
(26,3862 hektar) i spildevandsplanens bilag 6.  

Det reducerede areal af kloakopland SÅ08 sættes til 0 hektar, da regnvandet vil blive håndteret lokalt 
fremfor at blive ledt til kloak/recipient. 

 

4 Miljømæssige forhold 
4.1 Afledte regn- og stofmængder 
Da regnvandet vil blive håndteret lokalt i kloakopland SÅ08, så sættes de forventede afledte mængder af 
regnvand og stof til 0.  
 

4.2 Afledte spildevands- og stofmængder 
Ud fra antallet af elevpladser, antallet af lærere samt antallet af siddepladser i koncertsalen, skønnes den 
forventede spildevandsbelastning fra kloakopland SÅ08 til 70 PE.  

I tabel 1 er antallet af PE omregnet til forventede årlige mængder spildevand samt stof fra 
kloakoplandet. 

 Mængde pr. år 
Spildevand 3.850 m3 

Organisk stof (BOD) 2.093 kg 
Organisk stof (COD) 3.220 kg 
Total-N 308 kg 
Total-P 51 kg 

Tabel 1. De forventede mængder spildevand samt stof, som årligt vil blive afledt fra kloakopland SÅ08 til forsyningens 
spildevandskloak. 
 
I omregningen fra PE til vand- samt stofmængder, er følgende omregningsværdier anvendt:  
Spildevand:  55 m3 pr. PE pr. år,  
BOD:  29,9 kg pr. PE pr. år,  
COD:  46 kg. pr. PE pr. år,  
Total-N:  4,4 kg pr. PE pr. år,  
Total-P:  0,72 kg. pr. PE pr. år.  
 
Omregningsværdierne er oplyst af Fors A/S. 
 
Spildevandet vil blive ledt til Hvalsø Renseanlæg. Hvalsø Renseanlæg har i den gældende 
udledningstilladelse en godkendt kapacitet på 11.517 PE (80 % fraktil).  
 
Den aktuelle spildevandsbelastning af renseanlægget skønner Fors A/S til ca. 8.000 PE.  
Hertil kommer en forventet spildevandsbelastning på 575 PE fra det nye boligområde Hyllegård Høje i 
Hvalsø (jf. tillæg 14) samt forventet 50 PE fra det nye autismecenter Ny Højtoft, ligeledes i Hvalsø (jf. 
tillæg 18). 
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Ud fra ovenstående skønnes den godkendte restkapacitet på Hvalsø Renseanlæg til ca. 2.900 PE (80 % 
fraktil). 
 
På denne baggrund vurderes Hvalsø Renseanlæg at have tilstrækkeligt med kapacitet til at modtage den 
forventede mængde spildevand fra Højskolen Virkelyst. 
 

4.3 Natura 2000-områder 
Det nye kloakopland vil ikke ligge indenfor udpegede Natura 2000-områder, hverken helt eller delvist. 
Tillægget vil derfor ikke være i konflikt med Natura 2000-områder. 

 
4.4 Bilag IV-arter 
Det nye kloakopland vil ikke ligge helt eller delvist indenfor områder, hvor der er registreret bilag IV-
arter i medfør af Habitatsdirektivet. Tillægget vil derfor ikke være i konflikt med bilag IV-arter. 

 
4.5 Kystnærhedszonen 
Det nye kloakopland vil ikke ligge helt eller delvist indenfor Kystnærhedszonen, da afstanden fra 
kloakoplandet og til nærmeste kyst vil være mere end 3 kilometer. Tillægget vil derfor ikke være i 
konflikt med Kystnærhedszonen. 

 
4.6 Grundvandsinteresser 
Det nye kloakopland vil ligge indenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) samt indenfor 
sårbart/nitratfølsomt indvindingsopland (NFI). 

Kloakoplandet vil desuden ligge indenfor indvindingsopland til Kirke Såby Vandværk, samt Borrevejle 
Kildeplads. Såvel vandværket, som kildepladsen, hører under Fors A/S.  

Tillægget foreskriver, at regnvand skal håndteres lokalt på højskolens grund. Dette kan enten ske ved 
nedsivning eller opsamling og genbrug til havevanding etc. Regnvandet kan også ledes til søerne på 
grunden, jf. dog afsnit 4.7. 

Vurderingen er derfor, at områdets naturlige hydrologiske kredsløb, og dermed grundvandsdannelsen, 
vil blive bibeholdt i videst muligt omfang. 

På denne baggrund vurderes tillægget ikke at være i konflikt med områdets grundvandsinteresser. 

 
4.7 Beskyttede og fredede områder 
Det nye kloakopland vil ikke ligge helt eller delvist indenfor følgende områder: 

 Fredninger, herunder fremsatte fredningsforslag, for så vidt angår natur, landskab eller kultur. 
 Gældende beskyttelseslinjer, i medfør af §§ 15 – 19 i Naturbeskyttelsesloven. 

Tillægget vurderes derfor ikke at være i konflikt med beskyttelseslinjer eller fredede områder. 
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Kloakoplandet vil imidlertid grænse op til 2 søer, som er registreret som beskyttet natur efter § 3 i 
Naturbeskyttelsesloven.2 Søerne ses i figur 1, ud for kloakoplandets nordlige afgrænsning.  
Hvis nogen af disse søer ønskes brugt som recipienter for højskolens regnvand, så skal der – foruden en 
udledningstilladelse efter § 28 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven – ansøges om en dispensation fra 
naturbeskyttelsesloven til at lede regnvand til søen/søerne. 
 

5 Berørte lodsejere 
Tillægget vil berøre den matrikel, som – sammen med lodsejers adresse – er oplistet i tabel 2. 
 
Matrikel nr. Ejerlav Lodsejers adresse, iflg. BBR den 26. november 2020 
7a Kirke Såby By, Kirke Såby Bjergskovvej 2, 4060 Kirke Såby 

Tabel 2. Den matrikel, som tillægget vil berøre, samt den pågældende lodsejers adresse. 

 

6 Økonomi 
For kloaktilslutning af højskolen skal bygherre betale tilslutningsbidrag til Fors A/S efter taksten for 
tilslutning af erhverv til spildevandskloak. Der skal betales 1 tilslutningsbidrag for hver påbegyndt 800 
m2 bygningsareal, som ønskes tilsluttet. 
 
For kloaktilslutning af de nye andelsboliger til skolens ansatte skal bygherre derudover betale 
tilslutningsbidrag til Fors A/S efter taksten for tilslutning af beboelse til spildevandskloak. Der skal 
betales 1 tilslutningsbidrag for hver bolig, så for 30 boliger skal der altså betales 30 tilslutningsbidrag. 
 
Bygherre skal derudover forestå tilslutning af alle spildevandsafløb fra højskolens bygninger, herunder 
de nye andelsboliger, til det eksisterende kloakstik oppe ved Grangård. Samt fremadrettet drive og 
vedligeholde disse. 
Medmindre andet aftales mellem bygherre og Fors A/S, så skal der ikke føres yderligere kloakstik ind 
på højskolens grund, da der ikke sker udmatrikulering af grunden som følge af projektet. Ligeledes skal 
Fors A/S ikke overtage kloakker inde på højskolens grund. 
 
Alt arbejde med kloakering skal udføres af en autoriseret kloakmester. 
 
Bygherre skal endvidere etablere anlæg til lokal håndtering af regnvand fra højskolens bygninger, 
herunder de nye andelsboliger. Regnvandet skal holdes inde på højskolens grund. 
 
 

7 Tidsplan 
Kloakopland SÅ08 vil blive oprettet, så snart at tillægget er endeligt vedtaget i kommunalbestyrelsen.  

 
2 Lov om naturbeskyttelse, nr. 240 af 13. marts 2019 
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8 Miljøvurdering 
Tillæg til spildevandsplaner er omfattet af § 8 i Miljøvurderingsloven.3 

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 03. marts 2021, med en klagefrist på 4 
uger. Ved klagefristens udløb var afgørelsen ikke blevet påklaget. 

 

 

 

 
3 Lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 973 af 25. juni 2020  

http://www.lejre.dk/

