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Hvidbog med resumé af 
høringssvar til Spildevandsplan 
2021  
 
Denne hvidbog er et bilag til dagsordenspunktet om endelig vedtagelse af 
Spildevandsplan 2021. Hvidbogen skal læses i sammenhæng med følgende bilag 
til dagsordenspunktet:   
 
Bilag 3: Høringssvarene  
Bilag 4: Lukket bilag med de 17 henvendelser fra borgere i Humlebæk til deres 
konkrete ejendom  
 
Ved udløb af den ordinære høringsfrist var der indkommet 15 høringssvar fra 
privatpersoner, virksomheder og foreninger samt 17 henvendelser ang. separat-
kloakering i Humlebæk med karakter af spørgsmål om forhold på deres ejen-
dom.  
 
Generelt omhandler høringssvarene de indsatser, hvor der er blevet sendt infor-
mation direkte ud til borgerne, og to af høringssvarene omfatter også betragt-
ninger af planen generelt.  
 
En stor andel af høringssvarene er fra borgere, der har spørgsmål til, hvordan de 
bliver påvirket af separatkloakeringen – f.eks. fordi de allerede afleder tagvand 
til en faskine eller allerede er separatkloakeret inde på grunden. Denne gruppe 
af høringssvar er vedlagt som lukket bilag (Bilag 4), da de omfatter private for-
hold på ejendommene. Disse høringssvar kræver sagsbehandling. Sagsbehand-
lingen er påbegyndt, og alle har fået svar på deres spørgsmål, og der er oprettet 
sager på hver af disse ejendomme.  
 
Høringssvarene i hvidbogen er grupperet i følgende emner:  
 

 Afskæring af spildevand fra Kokkedal til Nivå Renseanlæg (4 hørings-
svar)  

 Separatkloakering i Humlebæk (9 høringssvar)  
 Arealreservering til regnvandsbassin som følge af Fredensborg Forsy-

nings klimatilpasningsstrategi (2 høringssvar)  
 Generelle bemærkninger til planen (2 høringssvar)  
 Anonymiserede spørgsmål fra lukket bilag (17 høringssvar)  

 
Generelt udtrykkes der i høringssvarene bekymring for skader på bygninger un-
der anlægsarbejder, utilfredshed med valg af løsning samt ønske til belysning af 
alternativer, utilfredshed med omkostninger for private grundejere, ønske om 
rensning af regnvandet inden udledning samt utilfredshed med høringsproces-
sen.  
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1 Liste over indkomne høringssvar  
 
 
Høringssvar 
nr.  

Afsender  Emne  

1 Mogens Kjær Petersen, Parallelvej 23 
og Bo Frydendahl, adresse ikke angi-
vet  

Afskæring af spildevandet fra 
Kokkedal til Nivå Renseanlæg  

2 Beboere på Rønnevej (9 medunerskri-
vere)  
 

Afskæring af spildevandet fra 
Kokkedal til Nivå Renseanlæg 

3 Jette og Vik Hansen, Parallelvej 25  Afskæring af spildevandet fra 
Kokkedal til Nivå Renseanlæg 

4 Gert Hagelskjær, formand for Grun-
dejerforeningen Jellerødgård, Mose-
krogen 3  

Afskæring af spildevandet fra 
Kokkedal til Nivå Renseanlæg 

5 Inger Albertsen og Erling Buch Ras-
mussen, Gl Strandvej 21  

Separatkloakering i Humlebæk 
og planen generelt  

6 Claus Jørgensen, 
Kystvej 25 B  

Separatkloakering i Humlebæk  

7 Lisbeth Bøggild,  
Bogårdsvej 107  

Separatkloakering i Humlebæk 

8 Jakob Bro,  
Hans Rostgårdsvej 10 

Separatkloakering i Humlebæk 

9 Svenn Godvin, Baunebjergvej Separatkloakering i Humlebæk 
10 Lauge og Susanne Sletting, Humle-

bæk  
Separatkloakering i Humlebæk 
og planen generelt  

11  Humlebæk Fiskerleje  Separatkloakering i Humlebæk 
12 Jannie Linee og Steen Granly Hansen,  

Gl Mejerivej 1A 
Separatkloakering i Humlebæk 

13  Bente Botved og Arne Rasmussen, 
Humlebæk Strandvej 70  

Separatkloakering i Humlebæk 

14  Formand Ole Kjølbye, Jellerød Have 
Grundejerforening 
Jellerød Have 80  

Arealreservering på GF Jellerød 
Haves fællesareal samt GF Ulle-
rødhaves fællesareal  

15  Mogens Høg Andersen, Formand for 
Ullerødhave Grundejerforening  

Arealreservering på GF Jellerød 
Haves fællesareal samt GF Ulle-
rødhaves fællesareal 
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2 Afskæring af spildevandet fra Kokkedal til Nivå 
Renseanlæg  
 
Berører høringssvar nr.  Ændring i Spildevandsplan 2021  

1, 2, 3  
 

Bemærkningerne har ikke givet anledning af ændringer i 
spildevandsplanen.  
 
Bekymringer om sætningsskader mm. (Bemærkning B) 
videresendes til Fredensborg Forsyning.  

Resumé af bemærkninger:  
 

A. Belysning af alternativer til ledningstracé  
i. Utilfredshed med valg af tracé. Alternativer ønskes belyst og holdning til, at tracéer på 

offentlige arealer bør prioriteres  
ii. Forslag til et tracé vest for Usserød Å på arealet ejet Novafos til deres vandforsynings-

ledning. Begrundelsen er, at det vil være billigere at etablere og ikke vil medføre væ-
sentlige gener i anlægsfasen.  

iii. Fredensborg Spildevand har oplyst til en borger, at ikke alle forhold er belyst og der er 
valgt en anden rådgiver til projektet.  

 
B. Bekymring for skader på bygninger under anlægsarbejdet  

i. Bekymring for sætningsskader ved grundvandssænkning, da jordbunden i området er 
blød og flere bygninger i området er opført med pælefunderinger.  

ii. Følgeskader på bygningsværker vil blive krævet erstattet  
iii. Konsekvenser for diget mod Usserød Å, der hindrer oversvømmelser ønskes belyst  
iv. Konsekvenser ønskes belyst for de private fællesveje, som i 2019 blev istandsat og be-

talt af medlemmerne i GF Jellerødgaard  
 

C. Informationsbrev om høring af spildevandsplanen  
i. Opfordring til at Kommunen hører alle berørte borgere i projektet afskæring af Kokke-

dal  
 
Administrationens kommentarer til de indkomne bemærkninger:   
 
Bemærkning A  
Det fremgår af Spildevandsplan 2011 – 2020 at spildevandet fra Kokkedal skal afskæres fra Usserød 
Renseanlæg til Nivå Renseanlæg. I løbet af planperioden har Fredensborg Forsyning igangsat under-
søgelser for at afklare, hvilke muligheder der er for ledningstracéer. Flere forskellige faktorer har ind-
gået i overvejelserne, f.eks. ønskes lavest mulige anlægs- og driftsomkostninger, hensyn til miljøet 
og det ønskes så vidt muligt at tracéet vedrører offentlige arealer eller vejarealer.  
 
Et af alternativerne, der er undersøgt, er placering af ledningen på Novafos’ areal vest for Usserød Å. 
Selvom denne løsning var Fredensborg Forsynings første valg grundet de lave omkostninger, og at de 
ikke skulle krydse private ejendomme, har de fået afslag på denne ansøgning, da det kan have sund-
hedsmæssige og miljømæssige konsekvenser at placere en trykledning tæt ved drikkevandsboringer. 
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Flere alternativer er blevet valgt fra af forskellige årsager fra forsyningen, og det i spildevandsplanen 
præsenterede forslag vurderes at være det mindst belastende.  
 
Fredensborg Forsyning har i deres projekt et andet detaljeringsniveau end denne spildevandsplan 
skal indeholde, og når Fredensborg Forsyning bemærker, at alle forhold ikke er belyst, hentyder de til 
nogle tekniske forhold, der mangler at blive belyst for at kunne ansøge om myndighedstilladelser, og 
ikke nødvendigvis, at valget af tracé er truffet på et ikke-oplyst grundlag.  
 
Spildevandsplanen er en overordnet plan, som skal tage højde for store områder, og som giver bor-
gerne første indtryk af, hvad de kan forvente af ændringer i spildevandshåndteringen i kommunen i 
løbet af planperioden. Spildevandsplanen er ikke en tilladelse til, at Fredensborg Forsyning kan gen-
nemføre projektet. De skal inden projektet igangsættes ansøge om de lovpligtige myndighedstilladel-
ser. Det er i de forskellige love anført, hvordan berørte borgere skal høres i konkrete projekter, og 
hvordan klagemulighederne er.  
 
Bemærkning B  
Grundejernes bekymringer i forhold til sætningsskader mm. vil blive overdraget til Fredensborg For-
syning, så de kan tage højde for disse forhold inden projektering. Fredensborg Forsyning vil inden an-
lægsarbejdet igangsættes kontakte grundejerne med henblik på at indgå frivillige aftaler, hvori grun-
dejerne kan fremføre deres betingelser for indgåelse af aftalen, herunder at veje afleveres i samme 
stand som inden anlægsarbejdet samt krav om erstatning. Der vil blive stillet krav i myndighedsbe-
handlingen om digets fortsatte funktion.  
 
Bemærkning C  
Spildevandsplanen offentliggøres normalt udelukkende på Kommunens hjemmeside, hvor borgere 
kan følge med i kommunale planer. Som en ekstra service, har Byrådet vedtaget at sende informa-
tion om, at spildevandsplanen er i høring til bl.a. de grundejere, der kan forvente at få en kloakled-
ning nedgravet på deres ejendom. De grundejere, der udelukkende kan forvente gener i form af an-
lægsarbejder i vejarealer i deres område, har ikke modtaget et informationsbrev. Dette såvel borgere 
i Jellerød som borgere i resten af kommunen. Det er i lovgivningen beskrevet, hvornår berørte grun-
dejere skal inddrages og høres om de konkrete projekter. Dette vil bliver fulgt, når myndighedsbe-
handlingen igangsættes.  
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3 Separatkloakering i Humlebæk  
 
 
Høringssvar nr.  Ændring i Spildevandsplan 2021  
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Lovhjemmel til separatkloakering skrives ind i spilde-

vandsplanen.  
 
Bekymring om skader under anlægsarbejde videre-
sendes til Fredensborg Forsyning  
 
Sag om drænvand på kloaksystemet videresendes til 
vandløbsmyndigheden  

Resumé af bemærkninger:  
 

A. Alternativer til separatkloakering  
i. Udtrykker utilfredshed med separatkloakering, og ønsker belysning af følgende forslag 

om at:  
 Tillade direkte udledning til Øresund fra de ejendomme tættest på Øresund  
 Benytte regnvandsventiler på ejendomme, som ikke ligger tæt på Øresund  
 Tillade LAR-anlæg på egen grund og afkobling fra kloaksystemet  
 Tillade opsamling af regnvand til brug for havevanding og bilvask  
 Etablere forsinkelsesbassiner, herunder et eksempel fra Baunebjergvej  
 Anlægge forsinkelsesbassiner længere inde i landet, specielt i forbindelse med ny-

byggeri for at aflaste fælles systemet i Humlebæk  
 

B. Omkostninger   
i. Efterspørgsel af priseksempler  
ii. Modstand overfor omkostninger til det private kloaksystem, og spørgsmålstegn ved om 

udgiften er nødvendig for grundejer, når der er ovenstående alternativer  
iii. Utilfredshed med at administrationen ikke allerede nu kan meddele dispensation, eller 

tage stilling til, om der kan meddeles dispensation til en ejendom  
iv. Spørgsmål til antal ejendomme, der skal separatkloakeres samt, hvad de totale om-

kostninger bliver for hhv. Fredensborg Forsyning, Fredensborg Kommune og grundeje-
re  

v. Spørgsmålstegn ved om der er nok autoriserede kloakmestre til at udføre arbejdet  
vi. Bekymring for sætningsskader bl.a. grundet grundvandsstigning samt skader på eksi-

sterende ledninger i vejen  
vii. Skepsis ved, om separatkloakering er den samfundsøkonomiske billigste løsning for 

Humlebæk Fiskerleje, da flere ejendomme afleder spildevandet lokalt og da der løber 
en del drænvand på kloaksystemet  

 
C. Hjemmel   

i. Spørgsmålstegn ved hjemlen til de planlagte påbud om separering, eller om de udeluk-
kende kan pålægges ejendomme, hvor der foretages væsentlig ændring i afløbsforhold  

 
D. Rensning  

i. Holdning til at regnvandet ikke bør udledes uden forudgående rensning til Øresund, 
vandløb og søer  
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ii. Forslag til at der skrives retningslinjer ind i Spildevandsplan 2021 om rensning af nye 
og eksisterende udløb  

 
E. Fremskyndelse af separatkloakering  

i. Holdning til at planen for implementeringen skal fremskyndes  
ii. Holdning til at kapaciteten på eksisterende overløbsbassiner skal øges hurtigst 

 
Administrationens kommentarer til de indkomne bemærkninger:   
 
Bemærkning A  
Fredensborg Forsyning og Fredensborg Kommune har undersøgt forskellige alternativer, som er præ-
senteret for Byrådet den 30. november 2020 (dagsorden kan ses her). Til dagsordenspunktet er den 
analyse vedlagt, som Fredensborg Forsyning har fået udarbejdet af behovet for klimatilpasning i bl.a. 
Humlebæk, inkl. løsningsforslag og økonomi. Analysen viser, at der ikke er plads i den gamle del af 
Humlebæk til at etablere det nødvendige bassinvolumen til at Fredensborg Forsyning i fremtiden kan 
overholde både serviceniveau og miljøkrav til overløb. Andre løsninger med delvis eller frivillig sepa-
rering vil heller ikke give kapacitet nok i ledningen.  
 
Størstedelen af Fredensborg Kommune er allerede separatkloakeret, og når der bygges nyt i fælles-
kloakerede områder, bliver kloaksystemet ofte forberedt separatkloakering med to strenge inde på 
matriklen. Kommunen stiller allerede vilkår om etablering af forsinkelsesbassiner ved nybyggeri læn-
gere inde i landet, men det hjælper desværre ikke på kapaciteten i kloaksystemet i den gamle del af 
Humlebæk, da systemerne ikke hænger sammen. Det vil ikke være omkostningseffektivt at pumpe 
spildevandet fra Humlebæk til bassiner længere inde i landet.  
 
Byrådet traf den 30. november 2020 beslutning om, at det ikke længere skal være muligt at udtræde 
af kloakforsyningen (dagsorden kan ses her). Dette er begrundet med, at det flere steder i kommu-
nen, herunder Humlebæk, er meget ler i undergrunden, hvorfor nedsivningsanlæg skal være meget 
store for at kunne håndtere alt tag- og overfladevand fra et parcelhus, og der vil flere steder ikke 
kunne meddeles tilladelse. Reglen om udtræden af kloakforsyningen blev i første omgang tilladt for at 
spare forsyningerne for omkostninger til klimatilpasning, idet der ifølge Miljøstyrelsens vejledning 
skulle være en miljømæssig- og en økonomisk fordel for forsyningsselskabet for at udpege områder i 
spildevandsplanen, hvor det er tilladt at udtræde for regnvand. Det er udelukkende en økonomisk 
fordel for Fredensborg Forsyning, hvis en større mængde borgere i samme område udtræder. På bag-
grund af, at Kommunen for det første ikke har hjemmel til at tvinge grundejere til at afkoble regn-
vandet eller opsætte skybrudsventiler, og for det andet, at flere borgere ikke vil kunne få tilladelse til 
at nedsive grundet dårlige nedsivningsforhold, har Byrådet truffet beslutning om, at det ikke længere 
skal være muligt at udtræde af kloakforsyningen for regnvand.  
 
Det vil fortsat være muligt søge om nedsivningstilladelse til en del af tag- og overfladevandet fra en 
ejendom. Dette gælder for en mindre andel af regnvandet, f.eks. fra en carport, et haveskur eller en 
mindre del af tagfladen, der vender væk fra vejen. Man må ligeledes gerne opsamle regnvand fra 
mindre tagarealer og bruge det til havevanding mm.  
 
Bemærkning B  
Fredensborg Forsyning afholder udgifter til etablering af ny kloak i vejen og frem til matrikelskel, og 
de opkræver ikke ekstra tilslutningsbidrag i forbindelse med arbejdet. Grundejer skal betale kloakar-
bejderne på egen grund, hvor regnvandet adskilles fra spildevandet, og ledningernes tilslutning til de 

https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=58d0bdd8-4235-4039-ae16-bde87f2d1048&searchText=
https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=58d0bdd8-4235-4039-ae16-bde87f2d1048&searchText=
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nye regn- og spildevandsstik. De estimerede omkostninger for hhv. Fredensborg Forsyning, grundeje-
re og Fredensborg kommune fremgår af dagsordenspunkt nr. 147 her under afsnittet ”Økonomi”. Klo-
akseparering vil berøre 1189 matrikler Humlebæk, heraf 24 kommunale matrikler og 93 vejmatrikler.  
 
Fredensborg Forsyning udfører omfattende undersøgelser inden arbejdet igangsættes af jordbunds-
forhold, eksisterende ledningsanlæg mm. Det kan ikke 100 % udelukkes, at der opstår skader, når 
der udføres anlægsarbejder, men Fredensborg Forsyning er forsikret, og overholder gældende regler 
og lovgivning. Tvister om evt. skader på bebyggelse mm. er et anliggende mellem grundejeren og 
Fredensborg Forsyning.  
 
Fredensborg Kommune vurderer, at relevante alternative løsninger allerede er belyst, og at det er 
miljømæssigt og samfundsøkonomisk bedst at separatkloakere. Det er ikke muligt på nuværende 
tidspunkt at meddele dispensation, da spildevandsplanen ikke er en afgørelse, der kan dispenseres 
fra. Det er først i det øjeblik, at der meddeles påbud om tilslutning, at der vil være mulighed for en 
egentlig dispensation. Spildevandsplanen beskriver den overordnede plan for et områdes kloakering, 
og kan ikke tage højde for specielle forhold på enkelte matrikler. Administrationen vil sagsbehandle, 
når projektet påbegyndes, hvorefter der vil blive taget højde for forhold på enkelte matrikler. Som 
reglerne er i dag, er der er mulighed for dispensation, hvis anlægget vurderes uforholdsmæssig dyrt 
at etablere på den private grund, og der f.eks. er mulighed for delvis håndtering af regnvand på ejen-
dommen via faskine. Det vil dog være de regler der gælder om ti år, som kommunen skal administre-
re efter. Det er for tidligt at fastlægge et niveau for, hvad der kan dispenseres fra, da der er stor 
sandsynlighed for, at der er nye regler, tilskudsmuligheder eller nye teknologier, når projektet påbe-
gyndes, som der skal tages højde for i sagsbehandlingen. En udtalelse om dispensation i konkrete sa-
ger vil endvidere være på et uoplyst grundlag. F.eks. er det endnu ikke muligt at bestemme de nøj-
agtige omkostninger for en ejendom.  
 
For at give grundejere god tid til at disponere ift. de kommende udgifter vil projektet først påbegyn-
des i slutningen af den nye spildevandsplanperiode dvs. omkring 2028 – 2030, hvorefter det vil fore-
gå i etaper. De fleste vil således have over 10 år til at spare op til separatkloakering af deres ejen-
dom eller have muligheden for at foretage separatkloakeringen i forbindelse med ejendomssalg eller 
renovering. På nuværende tidspunkt er der to tilskudsmuligheder. Det vil dog være reglerne på tids-
punktet for separatkloakeringen, der gælder. Kommunens hjemmeside vil blive opdateret, hvis reg-
lerne ændrer sig, og borgerne får et nyt informationsbrev, inden arbejdet går i gang med information 
om de gældende tilskudsmuligheder. I dag er kloakarbejder omfattet af håndværkerfradrag, så ar-
bejdslønnen kan trækkes fra i skat og pensionister har mulighed for at søge om lån efter reglerne om 
indefrysning af ejendomsskatten (læs mere her).  
 
Fredensborg Kommune vil i så god tid som muligt melde tids- og etapeplaner ud, så der er tid til at 
finde en autoriseret kloakmester. Da separatkloakeringen kommer til at foregå i etaper og der er lang 
påbudsfrist, forventes behovet for arbejdskraft at blive fordelt over mange år.  
 
Der må ikke ledes drænvand og overfladevand til kloaksystemet, og derfor kan der ikke tages hensyn 
til dette forhold i spildevandsplanen. Henvendelsen om overfladevand og ikke vedligeholdte dræn vil 
blive videregivet til vandløbsmyndigheden. I vil blive kontaktet mhp. at finde en løsning, der afkobler 
drænvandet fra kloaksystemet.  
 
I forhold til ejendomme, der allerede håndterer regnvandet på egen grund, se afsnit 6 ”Anonymisere-
de spørgsmål fra lukket bilag”.  
 

https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=58d0bdd8-4235-4039-ae16-bde87f2d1048&searchText=
https://www.fredensborg.dk/borger/bolig-og-byggeri/ejendomsskat
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Bemærkning C  
Påbud om separatkloakering har hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 30. Denne lovhjemmel tilføjes 
til afsnittet om separatkloakering i Spildevandsplan 2021 og til informationssiden på Fredensborg 
Kommunes hjemmeside.   
 
Bemærkning D  
Fredensborg Kommune er enige i, at rensning af regnvandet er vigtigt. Fredensborg Kommune med-
deler udledningstilladelser til Fredensborg Forsyning, når der etableres nye udløb eller når der ændres 
væsentligt på oplandet. I udledningstilladelsen bliver der stillet krav om rensning på baggrund af 
kommunens vurdering i den konkrete sag om recipientens robusthed, klagenævnsafgørelser og BAT 
(Best Available Technology). Denne vurdering af lovpligtig, og skal laves uanset om det fremgår af 
spildevandsplanen. Der må ikke fastsættes generelle krav til rensning i spildevandsplanen, da der 
skal foretages en individuel vurdering i hver enkel udledningstilladelse. Fredensborg Kommune har 
besluttet, at der heller ikke skal skrives retningslinjer til tilladelser ind i spildevandsplanen, da planen 
udelukkende bliver opdateret hvert 10. år, og rensemetoder og retningslinjer ændrer sig løbende. I 
stedet for bliver Fredensborg Kommunes hjemmeside opdateret med de oplysninger, der er relevant 
for private og rådgivere, når de skal søge om tilladelser.  
 
Af Spildevandsplan 2021 fremgår et afsnit om tilladelser her.  
 
Bemærkning E  
Fredensborg Forsynings analyse (fremgår som bilag til dagsordenspunkt nr. 147 her) viser, at der ik-
ke er store økonomiske omkostninger ved regnhændelser i Humlebæk i dag, selvom serviceniveauet 
ikke overholdes eller ved overskridelse af serviceniveauet i øvrigt. Omkostningerne bliver større i 
fremtiden, og Fredensborg Forsyning er bundet til at opfylde serviceniveauet i et område, når kloak-
kerne skal renoveres. I de fælleskloakerede områder i Humlebæk skal kloakkerne renoveres indenfor 
en årrække, og det har vist sig mest omkostningseffektivt at separatkloakere, når kloakkerne allige-
vel skal renoveres. Der er endvidere ikke er plads til at udvide fællessystemet i Humlebæk (se svar til 
Bemærkning A), og det vil heller ikke være omkostningseffektivt at udvide nogle af bassinerne, når 
der skal separatkloakeres indenfor en årrække. Det er en stor udgift for mange borgere. Da der ikke 
er muligheder for hjælp til finansiering, og analysen viser, at separatkloakeringen kan vente til kloak-
kerne skal renoveres, har Fredensborg Kommune ønsket at imødekomme borgerne ved at give dem 
tid til at spare op til separatkloakeringen.  
 

 
 
  

https://www.fredensborg.dk/borger/vand-og-natur/spildevand/separatkloakering-i-humlebaek
https://fredensborg.dk/administrationsgrundlag/spildevandstilladelser
https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=58d0bdd8-4235-4039-ae16-bde87f2d1048&searchText=
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4 Arealreservationer på GF Jellerød Haves fællesareal 
samt GF Ullerødhaves fællesreal  
 
Høringssvar nr.  
  

Ændring i Spildevandsplan 2021  

14 og 15  Bemærkningerne har ikke givet anledning af ændringer i 
spildevandsplanen.  
 
Forudsætninger fra GF Jellerød Have videresendes til 
Fredensborg Forsyning.  

Resumé af bemærkninger:  
 

A. Bekymringer ift. et bassin på GF Jellerød Haves fællesareal  
i. Utilfredshed med detaljeniveauet i Spildevandsplan 2021. Den indeholder intet konkret 

om størrelse af bassiner eller tilbageholdte vandmængder  
ii. Utilfredshed med placering af et bassin på Grundejerforeningens areal  
iii. Bekymring for størrelsen på arealet, idet det afsatte areal udgør en væsentlig del af 

fællesarealet  
iv. Bekymring for dyre- og planteliv, legeplads, boldbane, skur til fællesmateriel samt 

parkområde med borde og bænke. Foreningen ønsker derfor, at bassinet anlægges 
som tørt bassin for at undgå skadedyrsudbredelse og smittespredning samt bevaring af 
det rekreative område, og at der tages hensyn til naturen, biodiversiteten og den sæ-
regne landskabelige karakter af området   

v. Foreslår at der føres rør til eksisterende vandløb, nedsives, ledes til nye mindre søer lo-
kalt, til åer eller mindre regnvandsbassiner i de offentlige/private rekreative områder i 
bebyggelserne eller rørlægges til udledning direkte i Øresund  

 
B. Forudsætninger for grundejerforeningens samarbejdsvillighed   

i. At nye og eksisterende ledninger sikres mod tilbagestrømning op i bebyggelsens led-
ningssystem for regn- og spildevand  

ii. At funktionen af de nuværende ledningsanlæg ikke forringes  
iii. At regnvand og spildevand ikke sammenblandes grundet fejlkoblinger   
iv. Grundejerne og foreningen vil ikke belastes økonomisk og ønsker, at der er økonomisk 

råderum til en løsning, der kan accepteres af grundejerforeningen  
v. At grundejerforeningen inddrages så tidligt som muligt  
vi. Grundejerforeningen vil ikke acceptere forringelser af huspriserne pga. manglende an-

vendelighed af området og/eller miljømæssige gener.  
 

C. Positiv overfor et bassin på GF Ullerødhaves fællesareal  
i. GF Ullerødhave er positiv overfor et opstuvningsbassin på grundejerforeningens areal 

for at Fredensborg Forsyning kan overholde serviceniveauet i området  
 
Administrationens kommentarer til de indkomne bemærkninger:   
 
Bemærkning A  
Spildevandsplanen udgør plangrundlaget for, at Fredensborg Forsyning kan få lov til at etablere regn-
vandsbassiner. Det er en overordnet plan, der udelukkende skal give et indblik i, hvad der kan for-
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ventes af projekter indenfor planperioden. Spildevandsplanen er ikke en tilladelse til, at Fredensborg 
Forsyning kan gennemføre projektet. De skal inden projektet igangsættes ansøge om de lovpligtige 
myndighedstilladelser, blandt andet efter Miljøbeskyttelsesloven og Naturbeskyttelsesloven, og der 
skal udarbejdes en screening efter Miljøvurderingsloven. Disse myndighedstilladelser sikrer, at der ik-
ke sker skade på beskyttet dyre- og planteliv samt miljøet generelt.  
 
Fredensborg Forsynings udgangspunkt med dette bassin er et tørt bassin, der udelukkende skal virke 
som opstuvningsvolumen under kraftig regn. Det er Kommunens erfaring, at både tørre og våde 
regnvandsbassiner kan udformes på mange forskellige måder, som sagtens kan forenes med rekrea-
tive formål. Fredensborg Forsyning vil naturligvis blive opfordret til at imødekomme grundejerforenin-
gens ønsker til udformning. Det skal bemærkes, at det nødvendige bassinvolumen ikke kendes, da 
det kan have store økonomiske konsekvenser for Fredensborg Forsyning at igangsætte undersøgel-
ser, inden plangrundlaget er vedtaget. Der er derfor i spildevandsplanen udpeget det maksimalt tæn-
kelige areal.  
 
I forhold til grundejerforeningens forslag til alternativer, fremgår det indirekte af ovenstående, at 
bassinet planlægges med afledning til Usserød Å. Der vil ikke være kapacitet nok i rørene, og Fre-
densborg Kommune ejer ikke store nok arealer i området til, at der udelukkende kan inddrages of-
fentlige arealer. Når arbejdet igangsættes vil Fredensborg Forsyning blive opfordret til at undersøge, 
hvilke arealer, der kan tages i brug for at reducere det areal, som ikke kan anvendes rekreativt. Fre-
densborg Forsyning vil endvidere blive bedt om at prissætte et alternativ, der leder regnvandet direk-
te til Øresund i stedet for Usserød Å. Det forventes dog, at en sådan havledning vil være uforholds-
mæssig dyr.  
 
Bemærkning B  
Der vil blive stillet krav i myndighedstilladelserne om, at bassinet ikke skaber afledte gener i det eksi-
sterende opland, herunder at vandet ikke stuver tilbage i eksisterende ledninger og at funktionen af 
eksisterende ledninger ikke forringes. Et nyt bassin vil ikke øge risikoen for nye fejlkoblinger. Hvis der 
er mistanke om fejlkoblinger i et område, er det Fredensborg Kommunes pligt at undersøge, hvor 
henne fejlen er. Det er dog heldigvis sjældent, at der sker fejlkoblinger af spildevand på regnvands-
systemet.  
 
Fredensborg Forsyning er jf. Betalingslovens §1 stk. 5 (LBK nr 1775 af 02/09/2021) som udgangs-
punkt forpligtet til at etablere det billigste alternativ, men kan etablere et dyrere anlæg end nødven-
digt, hvis der kræves merbetaling fra grundejer. Derfor kan det blive nødvendigt for grundejerfore-
ningen selv at investere i tiltag, hvis grundejerforeningens krav fordyre projektet. Forsyningen har i 
øvrigt ikke mulighed for at investere i tiltag, der udelukkende etableres til rekreative formål. Det vil 
altså udelukkende være foreningens egne krav, der kan udløse omkostninger for foreningen.  
 
Fredensborg Kommune vurderer, at et regnvandsbassin ikke har betydning for huspriserne i et områ-
de, og forsyningen vil blive opfordret til at inddrage grundejerforeningen så tidligt som muligt, så der 
kan udarbejdes et projektforslag, som kan godkendes af grundejerforeningen og som samtidig opfyl-
der kravene til klimatilpasing af området.  
 
Bemærkning C  
Grundejerforeningen er blevet kvitteret for modtagelsen af deres høringssvar, og de vil modtage en 
kopi af høringssvarene samt Kommunens bemærkninger.  
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5 Planen generelt    
 
Høringssvar nr.  
  

Ændring i Spildevandsplan 2021  

5 og 10  Bemærkningerne har ikke givet anledning af 
ændringer i spildevandsplanen.  
 
Forslag om en kystplan videresendes til 
kystbeskyttelsesmyndigheden  

Resumé af bemærkninger:  
 

A. Den digitale spildevandsplan  
i. Holdning til, at planen er svær at læse, og ønske om en printervenlig udgave uden for 

mange billeder, da det koster printerpatroner.  
ii. Udtrykker, at det er svært at referere til bestemte steder i planen, når der ikke er kapi-

tel-/sektionsnummerering  
iii. Der har været fejl i spildevandsplanens kortbilag  

 
B. Høringsprocessen   

i. Utilfredshed med, at høringen foregik over sommerferien  
ii. Holdning til, at høringen finder sted på et uoplyst grundlag, og dermed er i strid med 

forvaltningsloven. Der ønskes fornyet høring når der foreligger konkrete planer om:  
 Fysisk lægning af separat kloakledning (tid- og etapeplan)  
 VVM redegørelse for udledning af separat kloakeret spildevand i Øresund  
 Placering af regnvandsbassiner for miljøfremmede stoffer og næringsstoffer  
 Placering af udløb og rørledningernes længde ud i Øresund mht. en ordentlig udtyn-

ding af denne, så det kommer langt væk fra strandene  
 Plan over kommende anlægsprojekter, som forhindrer udtyndinger ved udledninger 

fra eksisterende anlæg. Her tænkes på den ansøgte Moleforlængelse ved Sletten 
Havn samt nye anlæg ved Nivå havn og andre anlæg langs kysten.  

 
C. Målsætning og serviceniveau  

i. Udtrykker, at det er svært at finde målsætningen for kloaksystemet (serviceniveauet)  
ii. Utilfredshed i forhold til serviceniveauet. Holdning om, at spildevandsplanen ikke fast-

sætter skrappe nok krav til klimatilpasning af kloaksystemet  
iii. Utilfredshed med indsatsen overfor overløb fra fællessystemet med opblandet regn- og 

spildevand til Øresund, og holdning om at kapaciteten ikke er stor nok i overløbsbassi-
nerne fra fællessystemet  

iv. Påstand om, at målsætning fra spildevandsplan 2011 – 2020 med overløb hvert 5. år 
fra fællesbassinerne ikke er opfyldt, og at Fredensborg Kommune i høj grad er med til 
at næringsstoffer skaber dårligt vandkvalitet i Øresund  

 

Administrationens kommentarer til de indkomne bemærkninger:   
 
Bemærkning A  
Det er Fredensborg Kommunes vurdering, at Spildevandsplan 2021 er langt mere brugervenlig end 
den forrige spildevandsplan i rapportform. I bunden af spildevandsplanen er der et link til en printer-
venlig version. I den printervenlige version er der angivet sidetal, som der kan refereres til. Derud-
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over giver en digital plan mulighed for at lave aktive links, så man direkte kommer til det afsnit, der 
ønskes kommenteret.  
 
Der har i løbet af høringsperioden være fejl i kortbilaget af to omgange på hhv. én og to dage. Dette 
er beklageligt, og de borgere, der har bemærket det, har fået et udklip af deres ejendom tilsendt ef-
terfølgende.  
 
Bemærkning B  
Fredensborg Kommune har sendt spildevandsplanen i 10 ugers høring fra 1. juli – 9. september. Det 
er Fredensborg kommunes vurdering, at grundejere har haft god til at udarbejde grundige hørings-
svar, da planen har været i høring to uger mere end lovpligtigt, og der er sendt et informationsbrev 
direkte til de berørte borgere, hvilket ikke er praksis. Der er indkommet langt flere høringssvar end 
ved tidligere høringer af spildevandsplaner.  
 
Spildevandsplanen er en overordnet plan, der udelukkende skal give et indblik i, hvad der kan forven-
tes af projekter indenfor planperioden, og den skal ikke længere indeholde en konkret tids- og inve-
steringsplan over forsyningernes anlæg. Spildevandsplanen er ikke en tilladelse til, at Fredensborg 
Forsyning kan gennemføre projektet. De skal inden projektet igangsættes ansøge om de lovpligtige 
myndighedstilladelser. Det, der tidligere hed en VVM redegørelse, hedder nu en Miljøkonsekvensrap-
port. En evt. Miljøkonsekvensrapport skal udarbejdes samtidig med myndighedstilladelserne, umid-
delbart inden projektet igangsættes. Det er VVM-myndigheden der vurderer, om der skal udarbejdes 
en Miljøkonsekvensrapport. Der har været en Miljøvurdering af spildevandsplanen i høring som en del 
af spildevandsplanen.  
 
Det er myndighedstilladelserne, der sikrer, at der ikke sker skade på beskyttet dyre- og planteliv 
samt miljøet generelt, og spildevandsplanen skal ikke rumme denne detaljegrad. Det er i de forskelli-
ge love, som der skal meddeles myndighedstilladelser efter, anført, hvordan berørte borgeres klage-
muligheder er, og hvordan de skal høres om det konkrete projekt. Fredensborg Kommune er derfor 
ikke enig i, at høringen finder sted på et uoplyst grundlag eller er i strid med forvaltningsloven.  
 
Moleforlængelsen i Sletten Havn er en privat ansøgning til Trafikstyrelsen, der er myndighed. Fre-
densborg Kommune er udelukkende høringsberettiget i denne sag på lige fod med berørte grundejere 
i området. En plan for kommunale anlæg på havet er ikke lovpligtig. En sådan plan hører ikke til i 
spildevandsplanen, men forslaget vil blive sendt videre til Trafikstyrelsen.  
 
Bemærkning C  
Målsætningen for, hvad kloaksystemet skal kunne håndtere, findes under ”Serviceniveau for kloak-
ker”, som findes her. Lovgivningen giver mulighed for at fastsætte et højere serviceniveau end allere-
de fastsat, når det samfundsøkonomisk kan betale sig i et område. Da det er en ny lovgivning, har 
Fredensborg Kommune ikke de nødvendige beregninger til at fastsætte højere serviceniveauer endnu, 
men administrationen arbejder på en politisk beslutningssag til primo 2022 som led i den nye klima-
tilpasningsplan og DK2020 plan om, hvorvidt der skal igangsættes disse beregninger.  
 
Fredensborg Forsyning har opfyldt alle indsatser på regnbetingede udløb, som blev fastlagt i Vandom-
rådeplanerne, og som fremgik som indsatser i Spildvandsplan 2011 – 2020. Fredensborg Kommune 
er derfor ikke enige i, at kommunen i høj grad bidrager til dårlig vandkvalitet i Øresund. Fredensborg 
Kommune kan ikke genkende en målsætning om, at overløbsbassiner fra fællessystemet ikke skal af-
laste oftere end hvert 5. år. Bassiner har traditionelt set været dimensioneret til at aflaste to gange 
årligt og med vedtagelsen af Spildevandsplan 2011 – 2020 skulle nye bassiner dimensioneres til af-

https://fredensborg.dk/administrationsgrundlag/serviceniveau-for-kloakkerne
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lastning hvert 2. år. Der må dog ikke fastlægges et generelt krav i spildevandsplanen for antal over-
løb. Denne vurdering skal fastsættes i udledningstilladelsen på baggrund af en konkret vurdering af 
recipientens robusthed. Derfor fremgår der ikke en overløbshyppighed af Spildevandsplan 2021. Når 
Humlebæk bliver separatkloakeret, vil der ikke længere ske overløb med opblandet regn- og spilde-
vand til vandmiljøet i Humlebæk.  
 
Fredensborg Kommune er ikke tilsynsmyndighed på Fredensborg Forsynings udledningstilladelser 
(det er Miljøstyrelsen), og det var således en ugyldig indsats i Spildevandsplan 2011 – 2020 at skulle 
gennemgå alle forsyningens udledningstilladelser mhp. at meddele påbud om fornyet tilladelse. Ind-
satsen er videreført i Spildevandsplan 2021, men ordlyden er ændret, således at Fredensborg Kom-
mune faktisk har hjemmel til at fuldføre indsatsen. Der vil blive fulgt op med nye rensekrav i udled-
ningstilladelser, når Fredensborg Forsyning laver væsentlige ændringer i et opland eller etablerer nye 
udløb.  
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6 Anonymiserede spørgsmål fra lukket bilag, der kan 
have generel interesse   
 
Berører høringssvar nr.  Ændring i Spildevandsplan 2021  

Alle høringssvar i lukket bilag  Bemærkningerne har ikke givet anledning af ændringer i 
spildevandsplanen.  
 
Der vil blive tilføjet information på Fredensborg 
Kommunes hjemmeside med svaret til Bemærkning A.  

Resumé af bemærkninger:  
 

A. Håndterer i forvejen regnvand på egen grund eller er separatkloakeret  
B. Spørgsmål til omkostninger  
C. Hvad betyder det at der ikke længere er mulighed for udtræden af kloakforsyningen 

for regnvand  
Administrationens kommentarer til de indkomne bemærkninger:   
 
Bemærkning A  
Fredensborg Kommune er ikke interesseret i at pålægge unødvendige udgifter til borgere, der allere-
de håndterer regnvandet på egen grund ved en lovlig og funktionel løsning, som f.eks. afvanding til 
faskine. Som udgangspunkt skal ejendomme ikke separere yderligere, hvis regnvandet håndteres på 
egen grund. Dette skal dog dokumenteres som udgangspunkt ved en kloaktegning.  
 
Som en del af planlægningen af projektet vil Fredensborg Kommune finde ud af, hvordan det skal do-
kumenteres, at tag- og overfladevand faktisk håndteres på egen grund, hvis der ikke findes en kloak-
tegning på ejendommen. Flere ejendomme i Humlebæk har fra opførslen af byggeriet afvandet til fa-
skine fra en tid, hvor det ikke krævede særskilt tilladelse eller registrering. Derfor kan det i disse til-
fælde være svært at vurdere, hvor regnvandet afledes til.  
 
Faskiner har endvidere en estimeret levetid på 50 – 70 år, men det kan være svært at vurdere, hvor 
mange år endnu en faskine fortsat er funktionel. Der skal derfor også udarbejdes en plan for, hvor-
dan borgere i fremtiden har mulighed for at koble sig på kloaksystemet, hvis deres faskine ikke læn-
gere virker.  
 
Når Fredensborg Kommune har en konkret plan, vil der blive sendt mere information ud, så borgere, 
der allerede håndterer tag- og overfladevand på egen grund, i god tid ved, hvordan de skal forholde 
sig, og hvad kommunen har brug for af dokumentation.  
 
Administrationen har ikke mulighed for at give dispensation på nuværende tidspunkt, da spildevands-
planen er en overordnet plan for den fremtidige kloakering, og ikke en endelig afgørelse om separat-
kloakering der kan dispenseres fra.  
 
Hvis en ejendommen allerede er forberedt separatkloakering, dvs. er separereret frem til skelbrøn-
den, vil der kun være en udgift forbundet med selve omkoblingen fra skelbrønden til det nye regn-
vandsstik.  
 
Ovenstående vil blive tilføjet til Fredensborg Kommunes informationsside for separatkloakering, som 
findes her.  
 

https://www.fredensborg.dk/borger/vand-og-natur/spildevand/separatkloakering-i-humlebaek
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Bemærkning B  
Se svaret under afsnit 3 B.  
 
Bemærkning C  
Se svaret under afsnit 3 A.  

 


