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Afgørelse om at Forslag til tillæg 13 til Spildevandsplan 2016 – 

2023 ikke er omfattet af krav om VVM 
Lejre Kommune har miljøscreenet forslag til tillæg 13 til Spildevandsplan 2016 – 2023 om 

separatkloakering af nyt boligområde på Vingen i Osted.  

Boligområdet har hidtil ligget i planlagt opland til spildevandskloak, men separatkloakeres 

da bygherre ønsker at lede regnvand til spildevandsforsyningens kloak, grundet ringe 

nedsivningsforhold. 

Tillægget er sendt i 8 ugers offentlig høring den 05. november 2020. 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 påvirke 

miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.  

Afgørelsen er truffet i henhold til § 10 i miljøvurderingsloven1.  

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

Screeningen er gennemført på grundlag af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 3, 

resultaterne fra høringen af berørte myndigheder/parter samt på baggrund af de 

miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.  

 

Offentliggørelse 

Kommunen offentliggør screeningsafgørelsen på vores hjemmeside den 05. november 2020. 

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

 

 

                                                             
1

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

I vurderingen af, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillægget, er der især lagt 

vægt på følgende punkter. Det skal i den forbindelse nævnes, at tillægget udelukkende 

forholder sig til kloakeringen af det nye boligområde.  

• at tillægget ikke vil indebære støj, affald, arbejdskørsel eller andre gener af 

permanent karaktér, men kun så længe selve anlægsarbejdet står på. 

• at tillægget ikke vil berøre områder omfattet af gældende fredninger eller 

verserende fredningsforslag, for så vidt angår natur, landskab eller kultur. 

• at tillægget ikke vil berøre områder registreret som beskyttet natur efter § 3 i 

naturbeskyttelsesloven.2  

• at tillægget ikke vil berøre beskyttelseslinjer fastsat efter §§ 15 – 19 i 

naturbeskyttelsesloven. 

• at tillægget ikke vil indebære varige, synlige terrænændringer. 

• at den valgte løsning til afledning af sanitært spildevand (kloakering, med 

tilslutning til spildevandsforsyningens renseanlæg) fra området er den sundheds- 

samt miljømæssigt bedst tilgængelige.  

• at separatkloakering ud fra de geotekniske undersøgelser af jorden i området 

vurderes som den eneste teknisk holdbare løsning, i forhold til at minimere de gener 

som – selv under almindelig hverdagsregn – ellers ville opstå, som følge af 

utilstrækkelig afvanding af området. 

 

Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 

Tillægget omfatter ikke anlægsarbejder, eller varige ændringer på terræn i øvrigt, indenfor 

eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.  

Nærmeste Natura 2000-habitatområde er området ”Hejede Overdrev, Valborup Skov og 

Valsølille Sø”, lokations-ID SAC129, som ligger ca. 3 kilometer vest for boligområdet. 

Tilsvarende er nærmeste Natura 2000-fuglebeskyttelsesområde Ramsø Mose, lokations-ID 

SPA104, som ligger ca. 3,5 kilometer nordøst for boligområdet. 

 

Bilag IV-arterne stor vandsalamander, spidssnudet frø og en lang række flagermusarter 

findes udbredt forskellige steder i kommunen.  

Indenfor boligområdets afgrænsning ses der dog ikke at være registreret bilag IV-arter på 

hverken punkt- eller fladebasis.  

Nærmeste bilag IV-art er registreret i Lavringe Å, umiddelbart nedstrøms Hovedvejens 

krydsning af åen. Her er der den 20. april 2017 registreret odder. Afstanden fra boligområdet 

og til hvor registreringen er foretaget, er ca. 0,8 kilometer i østlig retning. 

 

 

 

                                                             
2 Lov nr. 240 af 13. marts 2019, om naturbeskyttelse 
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På denne baggrund vurderer vi, at tillægget ikke vil påvirke bilag IV-arter eller Natura 2000-

områder negativt. 

 

Ovenstående oplysninger om Natura 2000-områder, samt bilag IV-arter, er hentet fra 

Miljøportalens Arealinformation3 den 18. marts 2020. De angivne afstande er i 

fugleflugtslinje. 

 

Beskrivelse af tillægget  

Tillæg 13 til Spildevandsplan 2016-2023 omhandler spildevandskloakering af et kommende 

nyt boligområde på Vingen i Osted. Matrikel 8gz, Osted By, Osted. 

Etableringen af boligområdet fremgår af Lokalplan 30 (Margrethesminde-området). 

Boligområdet vil i fuldt udbygget form bestå af 24 boliger. 

Området ligger i det planlagte spildevandskloakerede kloakopland OS36. Med dette tillæg 

til spildevandsplanen vil det nye boligområde få sit eget, separatkloakerede kloakopland, 

som vil få oplandsnummeret OS40.  

Herved vil spildevandsforsyningen (Fors A/S) være forpligtet til at føre både spildevands- 

og regnvandskloakstik ind på området, og bygherre vil være forpligtet til at betale 

tilslutningsbidrag for separatkloak.  

Da der vil være tale om lejeboliger, så vil der ikke ske nogen videre udmatrikulering af 

boligområdet. Fors A/S skal derfor kun føre 1 spildevands- og 1 regnvandsstik frem til 

boligområdet, fra deres respektive hovedkloakker i Baunemosen. 

Regnvandet vil blive ledt til forsyningens eksisterende regnvandsbassin ved boligområdet 

Flintebjerg, ca. 300 meter mod sydvest. Her vil regnvandet blive forsinket, samt renset, inden 

det ledes ud i Tokkerup Å. 

Husspildevandet vil blive ledt til Osted Renseanlæg, hvor det vil blive renset mekanisk, 

biologisk samt kemisk, inden det ledes til Tokkerup Å. Fors A/S oplyser, at spildevandet fra 

boligområdet – som vil svarer til ca. 55 person enheder – kan rummes indenfor 

renseanlæggets godkendte kapacitet. 

Kloakopland OS40 ses i figur 1. Kloakopland OS40 er som ovenfor nævnt en del af det 

eksisterende kloakopland OS36, og tillægget medtager således ikke nye arealer i 

kloakopland. 

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

https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
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Figur 1. Det nye, spildevandskloakerede kloakopland OS40, hvor det nye boligområde er planlagt etableret. 

Kloakoplandet har tidligere været en del af det omkringliggende kloakopland OS36, der er planlagt spildevandskloakeret. 

Signaturforklaringerne er som følger: 

 

 

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. 
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Anden lovgivning end miljøvurderingsloven 

Der skal meddeles en tilslutningstilladelse til regnvandet, iht. Miljøbeskyttelseslovens § 28 

stk. 3. 

 

Du kan klage over afgørelsen 

Afgørelsen kan påklages inden for 4 uger, efter at afgørelsen er offentliggjort. Se 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 31. december 2020. 

 

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 du?  

Du klager via Klageportalen, som du finder inde på Nævnenes Hus. Klik her for at åbne 

Nævnenes Hus. Klagen skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 

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. 

 

 

 

http://www.nmkn.dk/
http://www.nmkn.dk/
http://www.nmkn.dk/
http://www.nmkn.dk/
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En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.  

 

Når du klager skal du desuden betale et klagegebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Gebyrets størrelse fremgår af nævnets hjemmeside. Du betaler gebyret med betalingskort i 

Klageportalen, når du indgiver din klage. Virksomheder og organisationer kan derudover 

bestille en faktura pålydende klagegebyret, ligeledes inde på Klageportalen. 

Din klage betragtes kun som indgivet rettidigt, hvis du enten har betalt klagegebyret, eller 

bestilt en faktura, senest ved klagefristens udløb. 

 

Du får klagegebyret retur, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage. 

 

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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