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Landsforeningen Autisme 
Banestrøget 19 
2630 Høje Taastrup 
 
 

Sendt på mail til kontor@autismeforening.dk   

 

 

Afgørelse om at Forslag til tillæg 18 til Spildevandsplan 2016 – 
2023 ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af 
miljøvurdering. 
Lejre Kommune har miljøscreenet forslag til tillæg 18 til Spildevandsplan 2016 – 2023 om 
spildevandskloakering af det nye autismecenter Ny Højtoft, som vil blive etableret på Åsen i 
Hvalsø. Området hvor centeret vil blive etableret, har hidtil ligget udenfor kloakopland i 
spildevandsplanen.  

Tillægget medtager Ny Højtoft i opland til spildevandskloak. Husspildevand (fra WC, 
køkken, bad, bryggers etc.) skal derfor ledes til spildevandsforsyningens (Fors A/S’) kloak, 
hvorimod autismecenteret selv skal håndtere sit regnvand fra tagflader og andre faste 
overflader, lokalt på sin grund. 

Forslag til tillæg 18 er sendt i 8 ugers offentlig høring den 27. maj 2021. Afgørelsen om ikke 
krav om VVM er sendt til 4 ugers annoncering samme dato. 

 

Afgørelse 
Lejre Kommune har på baggrund af miljøscreeningen vurderet, at tillægget ikke vil kunne 
påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.  

Afgørelsen er truffet i henhold til § 10 i miljøvurderingsloven.1  

Tillægget er omfattet af bilag 2, pkt. 10b i miljøvurderingsloven. 

Screeningen er gennemført på grundlag af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 3 samt 
på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på 
screeningstidspunktet.  

 

 

 
1Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 2020 

mailto:kontor@autismeforening.dk
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Offentliggørelse 
Vi offentliggør screeningsafgørelsen på kommunens hjemmeside den 27. maj 2021. 

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt.  

 

Begrundelse for screeningsafgørelsen 
I vurderingen af, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport for projektet, er der især lagt 
vægt på følgende punkter. Det skal i denne forbindelse understreges, at tillægget 
udelukkende forholder sig til kloakeringen af det nye autismecenter.  

 Tillægget vil ikke indebære støj, affald, arbejdskørsel eller andre gener af permanent 
karakter, men kun så længe selve anlægsarbejdet står på. 

 Tillægget vil ikke berøre områder omfattet af gældende fredninger eller verserende 
fredningsforslag, for så vidt angår natur, landskab eller kultur. 

 Tillægget vil ikke berøre områder registreret som beskyttet natur efter § 3 i 
Naturbeskyttelsesloven.2 

 Tillægget vil ikke berøre områder registreret som Natura 2000-områder eller 
levesteder for bilag IV-arter, se også næste afsnit. 

 Tillægget vil ikke berøre beskyttelseslinjer fastsat efter §§ 15 – 19 i 
Naturbeskyttelsesloven. 

 Tillægget vil i øvrigt ikke indebære synlige, permanente terrænændringer. 
 Den valgte løsning til afledning af ejendommenes husspildevand, i form af 

kloakering, med tilslutning til spildevandsforsyningens renseanlæg, er den 
sundheds- samt miljømæssigt bedst tilgængelige. 

 Hvalsø Renseanlæg har tilstrækkeligt med restkapacitet til at tage husspildevandet 
fra autismecenteret. 

 

Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter. 
Tillægget omfatter ikke anlægsarbejder, eller varige ændringer på terræn i øvrigt, i eller 
umiddelbart op til Natura 2000-områder.  
Nærmeste Natura 2000-område er ”Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø”, 
lokations-ID SAC129. Den korteste afstand fra autismecenteret og til dette område er ca. 1,6 
kilometer i retning sydøst. 
 
Tillægget vurderes derfor ikke at være i konflikt med Natura 2000-områder. 
 
 

 
2 Lov om naturbeskyttelse, nr. 240 af 13. marts 2020 
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Bilag IV-arterne stor vandsalamander, spidssnudet frø og en lang række flagermusarter 
findes udbredt forskellige steder i kommunen.  
 
Indenfor autismecenterets afgrænsning (se kort i afsnittet ”Beskrivelse af tillægget”) ses der 
dog ikke at være registreret bilag IV-arter på hverken punkt- eller fladebasis.  
 
Nærmeste bilag IV-art på punktbasis er registreret i vandhullerne, som ligger i den grønne 
kile mellem Horseager og Hyldebjerg, ligeledes i Hvalsø. Her er der den 26. juli 2012 
registreret følgende arter: 

 Stor og lille vandsalamander 
 Butbladet vandaks 
 Flydende skælløv 
 Bredbladet dunhammer 
 Liden andemad 

Den korteste afstand fra autismecenteret og til vandhullerne er ca. 400 meter, retning sydøst.  
 
Tilsvarende er nærmeste bilag IV-art på fladebasis registeret i skovområdet Folehave ved 
Skjoldenæsholm. Her er der den 11. september 2011 registreret springfrø. Den korteste 
afstand fra autismecenteret og til registeringsområdet er ca. 4,5 kilometer, retning syd.  
 
På denne baggrund vurderer vi, at tillægget ikke vil påvirke hverken bilag IV-arter eller 
Natura 2000-områder negativt. 
 
Tillægget vil i øvrigt heller ikke påvirke arealer registreret som beskyttet natur efter § 3 i 
Naturbeskyttelsesloven, da autismecenterets kloakopland ikke vil omfatte beskyttede 
naturtyper hverken helt eller delvist. Den korteste afstand fra autismecenterets kloakopland 
og til nærmeste beskyttede naturtype (sø + mose) vil være ca. 20 meter, retning nord. 
  
I tillægget er det præciseret, at der skal søges om dispensation fra § 3 i 
naturbeskyttelsesloven, hvis søen og/eller mosen ønskes anvendt som led i autismecenterets 
regnvandshåndtering. Selve regnvandshåndteringen kræver ligeledes tilladelse fra 
kommunen efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 
 
Ovenstående oplysninger om Natura 2000-områder, bilag IV-arter samt beskyttede 
naturtyper er hentet fra Miljøportalens Arealinformation3 den 19. maj 2021. De angivne 
afstande er i fugleflugtslinje. 
 
 

 
3 Link til Miljøportalens Arealinformation: 
https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution  

https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
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Beskrivelse af tillægget  
Tillæg 18 til Spildevandsplan 2016-2023 omhandler kloakering af et nyt autismecenter, som 
vil blive etableret på en mark på Åsen, 4330 Hvalsø. Matrikelnr. 10i, Kirke Hvalsø By, Kirke 
Hvalsø. 

Marken har hidtil været ubebygget, samt ligget udenfor kloakopland i spildevandsplanen.  

I forslaget til lokalplanen for autismecenteret (lokalplan LK 83) fremgår det, at spildevand 
skal ledes til spildevandsforsyningens (Fors A/S’) kloak og renseanlæg, mens regnvand skal 
håndteres lokalt.  

For at autismecenteret kan få ret og pligt til at tilslutte sit spildevand til Fors A/S’ kloak, så 
medtages dette i kloakopland i spildevandsplanen. Dette forpligter samtidig Fors A/S til at 
føre kloakstik frem til autismecenterets grundskel. Når Fors A/S har ført kloakstik frem, skal 
autismecenteret tilslutte sine spildevandsafløb til kloakstikket. 

Lovgrundlag for Fors A/S’ forsyningspligt er § 32b i Miljøbeskyttelsesloven, og lovgrundlag 
for autismecenterets tilslutningspligt er § 28 stk. 4 i Miljøbeskyttelsesloven. Lov nr. 1218 af 
25. november 2019. 

Oprettelsen af det nye kloakopland til autismecenteret ses i nedenstående kortudsnit over 
kloakoplande i spildevandsplanen. Til venstre ses de nuværende kloakoplande i området, 
og til højre er det nye kloakopland indtegnet. 

Det nye kloakopland vil få oplandsnummeret HV45 i spildevandsplanen. Kloakoplandet vil 
blive spildevandskloakeret, sådan at spildevand og regnvand håndteres i overensstemmelse 
med lokalplanen. 
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Partshøring 
Sagen har ikke været sendt i høring, da vi har vurderet at tillægget ikke vil kunne berøre 
andre myndigheder eller parter. 

 

Lovgrundlag for afgørelsen 
Lovhenvisningerne herunder omhandler LBK nr. 973 af 25/06/2020 af lov om miljøvurdering 
af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

 Tillægget er omfattet af bilag 2, pkt. 10b i miljøvurderingsloven, og skal derfor 
screenes for, om der skal udarbejdes en miljørapport for tillægget, jf. lovens § 8 stk. 
2.  

 Lejre Kommune har truffet screeningsafgørelsen efter lovens § 10. 
 Jf. lovens § 32, stk. 1, skal berørte myndigheder høres forud for screeningsafgørelser 

efter § 10.  
 Jf. lovens § 48, kan en screeningsafgørelse efter § 10, om at myndigheden ikke skal 

gennemføre en miljøvurdering af planer og programmer, påklages efter reglerne 
fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til. Er 
planen eller programmet ikke udarbejdet i henhold til lov, eller giver den 
pågældende lov ikke mulighed for klage, kan afgørelsen efter § 10 påklages til Miljø- 
og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. 
 

 

Du kan klage over afgørelsen 
Afgørelsen kan påklages inden for 4 uger, efter at afgørelsen er offentliggjort. Læs mere i den 
vedlagte klagevejledning.  
 
 

Med venlig hilsen 
 
Jonas David Larsen 
Spildevandsmedarbejder 
Center for Teknik og Miljø 
Personlig henvendelse: Lejre Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre 
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Kopi af afgørelsen er sendt til: 
 Fors A/S, fors@fors.dk  
 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  
 Naturstyrelsen, nst@nst.dk  
 Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, lejre@dn.dk     
 Danmarks Naturfredningsforenings hovedpostkasse, dn@dn.dk  
 Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk  
 Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 
 Ferskvandsfiskeriforeningen, gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  
 Friluftsrådet, roskilde@friluftsraadet.dk  
 Dansk Ornitologisk Forenings lokalkomité, lejre@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forenings hovedpostkasse, natur@dof.dk  
 Dansk Botanisk Forening, kontor@botaniskforening.dk  
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Klagevejledning til Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM) 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor 4 uger fra den er 

annonceret. Klagefristen udløber således den 24. juni 2021. 

 

Hvad kan der klages til Miljø-og Fødevareklagenævnet over?   
Jf. § 48. kan en afgørelse efter § 10 om, at myndigheden ikke skal gennemføre en 

miljøvurdering af planer og programmer eller ændringer deri, påklages efter reglerne fastsat 

i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til. 

 

Stk. 3. Er planen eller programmet eller ændringer deri ikke udarbejdet i henhold til lov, 

eller giver den pågældende lov ikke mulighed for klage, kan afgørelsen efter § 10 om, at 

myndigheden ikke skal gennemføre en miljøvurdering af planer og programmer eller 

ændringer deri, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 

Hvem er klageberettiget? 
Jf. § 50, er klageberettigede efter § 48, stk. 3 følgende: Miljø- og fødevareministeren, enhver 

med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer der som 

formål har at beskyttelsen af natur og miljø, eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser 

indenfor arealanvendelsen.  

 

Hvordan klager man?  
Du klager via Klageportalen inde på Nævnenes Hus. Klik her for at åbne Nævnenes Hus.   

Du logger på med dit NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, 

der har truffet afgørelsen. Myndigheden sender herefter klagen videre til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet, vedlagt sine eventuelle bemærkninger til klagen. 

 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager 

skal du betale et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyrets størrelse fremgår af  

 

 

https://naevneneshus.dk/
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nævnets hjemmeside. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen, når du indgiver 

din klage. Virksomheder og organisationer kan derudover bestille en faktura i 

Klageportalen. Du får gebyret retur, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden 

om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for 

at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har 

truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og 

Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Frist for at indgive klage  
Klage skal være indgivet senest 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er 

offentligt annonceret, regnes klagefristen fra datoen for annonceringen. 
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