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1 Baggrund 
I forslag til lokalplan LK 86 er der planlagt et nyt børnehus på Hyllebjerget, nær Bramsnæsvigskolen i 

Ejby. Vestligste hjørne af matrikel 8d, Ejby By, Rye. 

 

Arealet, hvor børnehuset vil blive etableret, ligger imidlertid udenfor kloakopland i spildevandsplanen. 

 

Tillæg 20 til spildevandsplanen medtager det nye børnehus i kloakopland. Herved får 

spildevandsforsyningen, Fors A/S, pligt til at føre kloakstik frem til skel, hvorefter bygherre vil være 

forpligtet til at tilslutte børnehusets afløb til kloakstikket. 

 

Kloakoplandet vil få oplandsnummeret EJ22 og vil blive spildevandskloakeret. Det vil derfor kun være 

børnehusets sanitære spildevand, som skal ledes til Fors A/S’ kloakstik.  

Regnvand fra børnehusets tage og befæstede arealer skal nedsives lokalt på børnehusets grund. 

 

Kommunalbestyrelsen har den 22. juni 2021 vedtaget at sende Forslag til Tillæg 20 til 

spildevandsplanen ud i 8 ugers offentlig høring.  

 

Forslaget har været i offentlig høring i perioden 30. juni – 25. august 2021. 

 

Tillægget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. november 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 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. 

 

2.2.1  Vandområdeplan 
Sanitært spildevand fra børnehuset vil blive ledt til Fors A/S’ renseanlæg, hvor det renses inden 

udledning til recipient.  

 
1 "Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse", nr. 1218 af 25. november 2019. 
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Regnvandet fra børnehuset vil blive nedsivet lokalt, og vil således ikke belaste nogen recipienter med 

hverken vand eller stof. 

Tillægget vurderes derfor ikke at være i konflikt med gældende vandområdeplan (planperiode 2015 – 

2021). 

 

2.2.2  Kommuneplan og lokalplan 

Tillægget er i konsensus med Lokalplan LK 86, som bl.a. nævner at regnvand fra tage og befæstede 

arealer så vidt muligt skal nedsives lokalt. Lokalplanen er udarbejdet med udgangspunkt i 

kommuneplanramme 2.O3, og tillægget er dermed også i konsensus med gældende kommuneplan 

(Kommuneplan 2017).  

Desuden vil regnvand med dette tillæg skulle nedsives lokalt på børnehusets grund, hvilket er i 

konsensus med kommuneplanens afsnit 5.1 (klimatilpasningsplanen).  

Heraf fremgår det som et centralt element, at fremtidens kraftige regnhændelser skal imødegås ved at 

regnvandet så vidt muligt nedsives og håndteres lokalt, fremfor at blive ledt til regnvandskloakker hvor 

det kan stuve op på steder hvor dette vil være uønsket, samt øge belastningen af vandløb og andre 

recipienter med vand samt stof. 

Tillægget vil derfor ikke være i konflikt med kommune- eller lokalplan. 

 

2.2.3  Klimatilpasningsplan 
Som nævnt i afsnit 2.2.2, så vil tillægget ikke være i konflikt med klimatilpasningsplanen (afsnit 5.1 i 

kommuneplanen), da regnvand nedsives lokalt. 

 

2.2.4  Vandforsyningsplan 
Der er ikke i den gældende vandforsyningsplan planlagt nye indvindingsboringer indenfor eller i 

umiddelbar nærhed af det nye kloakopland.  

Da regnvandet i det nye kloakopland vil blive nedsivet lokalt, fremfor at blive ledt til kloak, så vil 

grundvandsdannelsen i området så vidt muligt blive opretholdt. Se også afsnit 3.6 om 

grundvandsbeskyttelse. 

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

 

3 Indhold 
På Hyllebjerget i Ejby, umiddelbart bag ved Bramsnæsvigskolen, skal der opføres et nyt børnehus. 

Dette fremgår af Lokalplan LK 86. Børnehuset vil blive etableret i det vestligste hjørne af matrikel 8d, 

Ejby By, Rye, og børnehuset vil i denne forbindelse blive frastykket matrikel 8d i sin egen, selvstændige 

matrikel. 

 

Bygherre på børnehuset er Lejre Kommune, Center for Service og Ejendomme. 

 

Arealet, hvor børnehuset vil blive etableret, ligger imidlertid udenfor kloakopland i spildevandsplanen. 

Nærværende tillæg medtager derfor børnehuset i kloakopland. Herved vil Fors A/S få pligt til at føre 

kloakstik frem til skel, jf. § 32b i Miljøbeskyttelsesloven, hvorefter bygherre vil være forpligtet til at 

tilslutte børnehusets afløb til kloakstikket, jf. § 28 stk. 4 i Miljøbeskyttelsesloven. 
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Det nye kloakopland vil få oplandsnummeret EJ22 i spildevandsplanen, og dets udstrækning vil være 

sammenfaldende med udstrækningen af lokalplanområdet.  

Kloakopland EJ22 vil få status som spildevandskloakeret, da geotekniske undersøgelser har vist relativt 

gode nedsivningsforhold i jorden omkring børnehuset. Fors A/S’ kloakstik skal derfor kun modtage 

sanitært spildevand, dvs. spildevand fra børnehusets WC, køkken, gulvafløb samt øvrige indendørs 

afløb, hvorimod regnvand skal nedsives lokalt på børnehusets grund, dvs. indenfor lokalplanområdet. 

Nedsivning og håndtering af regnvand fra børnehuset er derudover Fors A/S uvedkommende, men 

påhviler bygherre at etablere, samt drive og vedligeholde. 

 

Nedsivningen af regnvand kan evt. forsynes med overløb til den naturlige lavning i lokalplanområdets 

sydlige del, hvor nedsivningsforholdene dog er noget ringere, men som til gengæld vil forblive 

ubebygget i medfør af lokalplanen.  

Regnvandet må dog ikke kunne afstrømme over skel til anden mands grund, medmindre den 

pågældende lodsejer skriftligt accepterer dette, hvorefter accepten skal tinglyses på den berørte matrikel. 

 

For nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer er der krav om særskilt nedsivningstilladelse 

iht. § 19 i Miljøbeskyttelsesloven, samt § 38 i Spildevandsbekendtgørelsen.2 

 

Kloakopland EJ22 vil få et totalt areal på 0,93 hektar. Det reducerede (befæstede) areal af kloakoplandet 

sættes til 0 hektar, da regnvand vil blive nedsivet lokalt. 

 

Børnehuset vil få plads til 120 børn, og have mellem 20 og 25 ansatte. 

 

Oprettelsen af kloakopland EJ22 er skitseret i figur 1. 

 

  
Figur 1. Kortet til venstre viser de nuværende kloakoplandes udstrækning i området omkring det planlagte nye børnehus. På kortet 

til højre er kloakopland EJ22 indtegnet med turkis, umiddelbart ved siden af Bramsnæsvigskolen samt sportshallen. Kloakoplandets 

afgrænsning vil være sammenfaldende med lokalplanområdets. 

 
2 ”Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4”, BEK nr. 2292 af 30. 
december 2020 
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4 Miljømæssige forhold 

4.1 Afledte regn- og stofmængder 
Da regnvand fra børnehuset vil blive nedsivet lokalt på børnehusets grund, sættes de forventede afledte 

regn- og stofmængder fra kloakopland EJ22 til 0, da der ikke sker udledning til recipient. 

 

4.2 Afledte spildevands- og stofmængder 
Ud fra det forventede antal institutionspladser, samt ansatte, i det nye børnehus, så kan den forventede 

spildevandsmængde fra det nye børnehus opgøres i antal PE (person enheder) som følger: 

 

Antal PE (børn):  1/3 x 120 børn = 40 PE 

Antal PE (ansatte):  1/3 x 25 ansatte = 8,33 PE ~ 8 PE 

 

Dette giver i alt en forventet spildevandsmængde fra kloakopland EJ22 svarende til 48 PE. Antallet af 

PE pr. barn hhv. ansat er hentet fra bilag 2 i Miljøstyrelsens vejledning.3  

De 48 PE kan herefter omregnes til de i tabel 1 angivne forventede mængder afledt spildevand og stof. 

 

 Mængde pr. år 

Spildevand 2.640 m3 

Organisk stof (BOD) 1.435 kg 

Organisk stof (COD) 2.208 kg 

Total-N 211 kg 

Total-P 35 kg 
Tabel 1. De forventede mængder spildevand samt stof, som årligt vil blive afledt fra det nye børnehus, og dermed kloakopland EJ22, 

til Fors A/S’ 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 fra børnehuset vil blive ledt til Ejby Renseanlæg, hvor det vil blive renset inden det 

udledes til Isefjorden.  

 

Ejby Renseanlæg har i den gældende udledningstilladelse en godkendt kapacitet på 6.700 PE.  

Den aktuelle spildevandsbelastning af renseanlægget har Fors A/S tidligere skønnet til ca. 3.900 PE, jf. 

tillæg 12 til spildevandsplanen.  

Hertil kommer forventede spildevandsbelastninger som følger: 

• 14 PE fra nyt boligområde på Ejbygårdsvej, jf. tillæg 16 

• 69 PE fra nyt boligområde ved Snebærvej (Slåendiget) i Kirke Sonnerup, jf. tillæg 12 

 
3 ”Vejledning for nedsivningsanlæg op til 30 PE”, Miljøstyrelsen, rev. 16. oktober 2000 
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Ud fra ovenstående skønnes den godkendte restkapacitet på Ejby Renseanlæg til ca. 2.700 PE. 

 

På denne baggrund vurderes Ejby Renseanlæg at have tilstrækkeligt med kapacitet til at modtage den 

forventede mængde spildevand fra det nye børnehus. 

 

4.3 Natura 2000-områder 

Kloakopland EJ22 vil ikke omfatte udpegede Natura 2000-områder. Tillægget vil derfor ikke være i 

konflikt med Natura 2000-områder. 

 

4.4 Bilag IV-arter 
Kloakopland EJ22 vil ikke omfatte områder, hvor der i skrivende stund er registreret mulige levesteder 

eller forekomster af bilag IV-arter i medfør af Habitatsbekendtgørelsen. Tillægget vil derfor ikke være i 

konflikt med bilag IV-arter. 

 

4.5 Kystnærhedszonen 
Kloakopland EJ22 vil ligge indenfor kystnærhedszonen, da afstanden fra kloakoplandet og til nærmeste 

kyst vil være under 3 kilometer. Da kloakeringen af det nye børnehus imidlertid ikke forventes at 

medføre permanente anlæg på terræn, eller permanente terrænændringer i øvrigt, så vurderes tillægget 

ikke at være i konflikt med kystnærhedszonen. 

 

4.6 Grundvandsinteresser 
Kloakopland EJ22 vil ligge indenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men udenfor 

nitratfølsomt indvindingsopland (NFI).  

 

Kloakoplandet vil ligge i indvindingsoplandet til Ejby Strand Vandværk, og afstanden fra kloakoplandet 

og til vandværkets indvindingsboringer (DGU-nr. 198.306 og 198.417) er ca. 890 meter, retning nord-

nordvest.  

Til sammenligning er afstandskravet til aktive drikkevandsboringer ved nedsivning af sanitært 

spildevand minimum 300 meter, jf. § 37 i Spildevandsbekendtgørelsen. I forhold til sanitært spildevand, 

så vurderes den forventede mængde forurenende stoffer i separat regnvand fra børnehusets tagflader, 

samt evt. også parkeringsarealer, desuden at være relativt beskedent. 

 

Hertil skal desuden bemærkes, at den lokale nedsivning af regnvand fra børnehuset vil bidrage til at 

opretholde områdets grundvandsdannelse, som det også er nævnt i afsnit 2.2.4. Samt at der er tale om 

nedsivning af regnvand fra en daginstitution, og ikke et affaldsoplag eller lignende forurenende 

virksomhed. 

 

Sammenfattende vurderes det derfor, at tillægget ikke vil være i konflikt med områdets 

grundvandsinteresser. 

 

4.7 Beskyttede og fredede områder 
Kloakopland EJ22 vil ikke omfatte områder som følger: 

• Fredninger, herunder fremsatte fredningsforslag, for så vidt angår natur, landskab eller kultur. 
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• Beskyttet natur, i medfør af § 3 i Naturbeskyttelsesloven.4 

• Gældende beskyttelseslinjer, i medfør af §§ 15 – 19 i Naturbeskyttelsesloven. 

Tillægget vurderes derfor ikke at være i konflikt med beskyttede og fredede områder. 

 

 

5 Berørte lodsejere 
Tillægget vil berøre den matrikel, som er oplistet i tabel 2, sammen med lodsejers adresse. 

 

Matrikel nr. Ejerlav Lodsejers adresse pr. 27. april 2021 (hentet fra BBR) 

8d Ejby By, Rye Ejbyvej 47, 4070 Kirke Hyllinge 

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

 

6 Økonomi 
Fors A/S skal føre 1 kloakstik til spildevand ind på børnehusets grund. 

 

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

spildevandskloak, som er gældende på det tidspunkt hvor Fors A/S fører kloakstik ind på grunden. Der 

skal betales 1 tilslutningsbidrag for hver påbegyndt 800 m2 bebygget areal som ønskes tilsluttet 

spildevandskloakken. 

 

Bygherre skal derudover forestå tilslutning, samt efterfølgende drift og vedligehold, af alle 

spildevandsafløb fra børnehuset og til Fors A/S’ kloakstik. 

 

Alt arbejde med spildevandskloakering og tilslutning skal udføres af en autoriseret kloakmester. 

 

Bygherre skal desuden etablere egnede anlæg til lokal afledning og nedsivning af separat regnvand fra 

boligområdet, samt efterfølgende drive og vedligeholde disse anlæg. Etablering af lokal afledning af 

separat regnvand kræver ikke autorisation af nogen art. 

 

7 Tidsplan 
Kloakopland EJ22 vil blive oprettet, så snart Tillæg 20 er endeligt vedtaget i kommunalbestyrelsen.  

 

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

 
4 Lov om naturbeskyttelse, nr. 240 af 13. marts 2019 
5 Lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 973 af 25. juni 2020  
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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 30. juni 2021, med en klagefrist på 4 

uger. Ved klagefristens udløb var afgørelsen ikke blevet påklaget 

 

http://www.lejre.dk/

