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1 Baggrund 
I forslaget til lokalplan LK 83 er der planlagt et nyt bosted for autister på Åsen i Hvalsø, som vil få 

navnet Ny Højtoft. Bostedet vil blive etableret på den sydlige del af matrikel 10i, Kirke Hvalsø By, 

Kirke Hvalsø.  

 

Matriklen ligger udenfor kloakopland i spildevandsplanen. For at bostedet kan få ret og pligt til at lede 

deres spildevand til kloak, skal der derfor laves et tillæg til spildevandsplanen, hvor bostedet medtages i 

kloakopland. Herved får spildevandsforsyningen, Fors A/S, pligt til at føre kloak ind på bostedets grund, 

hvorefter bostedet har pligt til at tilslutte sig kloakken.  

 

Bostedet vil med dette tillæg få sit eget kloakopland, som vil få oplandsnummeret HV45 i 

spildevandsplanen. Kloakoplandet vil blive spildevandskloakeret, så bostedet skal selv håndtere sit 

regnvand lokalt på grunden. 

 

Tillægget ændrer desuden kloakopland HV43 (jf. tillæg 8), så det også kommer til at omfatte 

ejendommen Åsen 2 B. Denne ejendom har hidtil ligget udenfor kloakopland. 

 

Kommunalbestyrelsen har den 25. maj 2021 vedtaget at sende Forslag til tillæg 18 til spildevandsplanen 

ud i 8 ugers offentlig høring.  

 

Forslaget har været i offentlig høring i perioden 27. maj – 22. juli 2021. 

 

Tillægget er endeligt godkendt 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 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 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 omfattet af miljømål i gældende vandområdeplan. Tillægget vil derfor ikke være i konflikt 

med vandområdeplanen. 

 

2.2.2  Kommuneplan og lokalplan 
Bostedet vil blive omfattet af kommuneplantillæg 19, samt lokalplan LK 83. Da tillægget til 

spildevandsplanen udarbejdes sideløbende med disse, samt i konsensus hermed, så vurderes tillægget 

ikke at være i konflikt med hverken kommune- eller lokalplan. Se også afsnit 2.2.3. 

 

2.2.3  Klimatilpasningsplan 

Tillægget vil ikke være i konflikt med kommunens klimatilpasningsplan (afsnit 5.1 i kommuneplanen), 

da regnvand vil skulle håndteres lokalt fremfor at blive ledt til forsyningens kloak. 

 

2.2.4  Vandforsyningsplan 
Bostedet vil blive tilsluttet Hvalsø Vandværk. Vandværket planlægger at etablere en ny 

indvindingsboring i området nær det nye autismecenter. Afstanden mellem denne boring og 

autismecenterets nedsivningsanlæg til regnvand skal være minimum 25 meter. Se også afsnit 4.6. 

 

3 Indhold 
På den sydlige del af matrikel 10i, Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø er der i Lokalplan LK 83 planlagt et 

nyt bosted for autister, som vil få navnet Ny Højtoft. Bostedet vil få adresse på Åsen, 4330 Hvalsø. 

 

Området, hvor bostedet vil blive etableret, ligger udenfor kloakopland i spildevandsplanen. Med dette 

tillæg til spildevandsplanen medtages bostedet i opland til spildevandskloak. Herved får Fors A/S pligt 

til at føre kloakstik ind på bostedets grund, hvorefter bostedet vil få pligt til at tilslutte sig dette stik, jf. 

§§ 32b, hhv. 28 stk. 4, i Miljøbeskyttelsesloven. 

 

Bostedet vil få sit eget kloakopland, som vil få oplandsnummeret HV45 i spildevandsplanen.  

 

Det nye kloakopland vil blive spildevandskloakeret, så bostedet skal selv håndtere sit regnvand på 

grunden. Regnvandet vil som udgangspunkt skulle nedsives lokalt, men kan også ledes til lokale 

recipienter, jf. dog afsnit 4.7 samt figur 2.  

 

Det nye kloakopland er skitseret i figur 1.  
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Figur 1. Kortet til højre viser de nuværende kloakoplandsforhold i spildevandsplanen. Kortet til venstre viser det nye 

kloakopland HV45 med den udformning, som det vil få ud fra lokalplanens beskrivelse af byggeriets omfang og 

udstrækning. I bunden af kortet ses det planlagte kloakopland HV44 (spildevandskloakeret, jf. tillæg 14), hvor det nye 

boligområde Hyllegård Høje etableres. Yderst til højre på kortet ses et par af de ejendomme på Åsvejen, som medtages 

i opland til separatkloak iht. Tillæg 8. 

 

Kloakoplandets afgrænsning er sammenfaldende med selve bostedets afgrænsning. Det er således kun 

det byggeri, som der er planlagt for i lokalplan LK 83, som vil blive omfattet af kloakopland HV45. 

 

Kloakopland HV45 vil få et totalt areal på 1,6 hektar. Da regnvandet håndteres lokalt i kloakoplandet, 

sættes dets reducerede areal til 0 hektar. 

 

Da der ikke forventes at ske udstykning af matrikel 10i som følge af bostedets etablering, så vil Fors 

A/S kun være forpligtet til at føre 1 kloakstik til spildevand ind på bostedets grund.  

 

Når kloakstikket er ført ind på grunden, så påhviler det bygherre at tilslutte bostedets spildevandsafløb – 

dvs. fra WC, køkken, bad, vaskeri m.m., men altså ikke regnvand fra tage og befæstede arealer – til 

kloakstikket. Tilslutningen skal udføres af en autoriseret kloakmester. Se også kapitel 6. 

 

3.1 Ændring af kloakopland HV43 
Tillæg 18 medtager desuden ejendommen Åsen 2 B, 4330 Hvalsø, i opland til separatkloak. Denne 

ejendom ligger ligeledes på matrikel 10i, men forventes udmatrikuleret i forbindelse med at den 

byggemodnes. Ejendommen har hidtil ligget udenfor kloakopland. 

 

Åsen 2 B vil blive omfattet af kloakopland HV43, som er oprettet i medfør af tillæg 8.  

 

Ændringen af kloakopland HV43 ses i figur 2. 
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Figur 2. Kortet til venstre viser de nuværende forhold omkring kloakopland HV43, som omfatter ejendommene Åsvejen 

1A – 7 (ulige nr.) samt 24 – 40 (lige nr.). Jf. tillæg 8 til spildevandsplanen. Ejendommen Åsen 2 B ses i kortets nederste 

venstre hjørne. Med dette tillæg til spildevandsplanen vil denne ejendom blive medtaget i kloakopland HV43, som er 

separatkloakeret. Ændringen af kloakoplandet ses på kortet til højre. 

 

Ændringen af kloakopland HV43 vil øge dets totale areal, fra 4 hektar til 4,2 hektar. 

 

4 Miljømæssige forhold 

4.1 Afledte regn- og stofmængder 
Da regnvandet vil blive håndteret lokalt i kloakopland HV45, sættes de afledte mængder af regnvand og 

stof fra dette opland til 0.  

 

4.1.1 Ændret kloakopland HV43 
Med ændringen af kloakopland HV43 vil de forventede afledte mængder regn og stof fra dette opland 

blive ændret som vist i tabel 1. Der tages udgangspunkt i en afløbskoefficient på 0,7, svarende til 

erhvervsgrund, samt regn- og stofmængderne angivet i tillæg 8. 

 

 Årlig afledt mængde 

(tillæg 8) 

Årlig afledt mængde 

(tillæg 8 + 18) 

Regnvand 13.890 m3 14.890 m3 

COD 382 kg 482 kg 

Kvælstof 17 kg 21 kg 

Fosfor 2,1 kg 2,6 kg 

Tabel 1. Første kolonne viser de mængder regnvand og stof, som med tillæg 8 forventes afledt fra kloakopland HV43. 

Kolonnen til højre viser de forventede regn- og stofmængder fra kloakoplandet, som medtagelsen af Åsen 2 B i 

kloakopland HV43 vil medføre. Regnvandet samt stoffet vil blive ledt til Hvalsø Renseanlæg via eksisterende 

fælleskloak. 
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4.2 Afledte spildevands- og stofmængder 

Af bygherres projektbeskrivelse fremgår det, at bostedet vil bestå af 36 lejligheder, hvor der i hver 

lejlighed vil kunne bo 1 person med autisme. Desuden vil der blive etableret et seniorhus med plads til 8 

personer med autisme. Hertil kommer de ansatte på bostedet.  

Den forventede spildevandsbelastning fra bostedet skønnes til i alt 50 PE (person enheder). 

I tabel 1 er antallet af PE omregnet til årlige mængder afledt spildevand samt stof. 

 

 Mængde pr. år 

Spildevand 2.750 m3 

Organisk stof (BOD) 1.495 kg 

Organisk stof (COD) 2.300 kg 

Total-N 220 kg 

Total-P 36 kg 
Tabel 1. De forventede mængder spildevand samt stof, som årligt vil blive afledt fra kloakopland HV45 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 fra det nye bosted vil blive ledt til Hvalsø Renseanlæg. Hvalsø renseanlæg er i den 

gældende udledningstilladelse, meddelt december 1998, godkendt til en spildevandstilførsel svarende til 

11.517 PE (80 %-fraktil).  

 

Fors A/S skønner den nuværende spildevandsbelastning på Hvalsø Renseanlæg til ca. 8.000 PE. Hértil 

kommer en forventet spildevandsbelastning på 575 PE fra det nye boligområde på Hyllegård Høje (jf. 

tillæg 14). 

 

Der skønnes således en ledig restkapacitet i renseanlægget på lidt under 3.000 PE. 

 

På denne baggrund vurderer administrationen, at spildevandet fra det nye bosted godt vil kunne rummes 

indenfor Hvalsø Renseanlægs restkapacitet. 

 

4.2.1 Ændret kloakopland HV43 

Medtagelsen af Åsen 2 B i kloakopland HV43 vurderes at indebære en forøgelse af den forventede 

spildevandsmængde med 5 PE, fra oplandet. Denne ændring ses ligeledes at kunne rummes indenfor 

Hvalsø Renseanlægs godkendte kapacitet. 
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4.3 Natura 2000-områder 
Kloakopland HV45 vil ikke ligge helt eller delvist indenfor udpegede Natura 2000-områder. Bostedets 

lokale håndtering af regnvand forventes ligeledes ikke at påvirke Natura 2000-områder. Tillægget vil 

derfor ikke være i konflikt med Natura 2000-områder. Se tillæggets VVM-afgørelse, jf. afsnit 8.1, for 

uddybende argumentation. 

 

4.4 Bilag IV-arter 
Kloakopland HV45 vil ikke ligge indenfor, eller i umiddelbar nærhed af, arealer hvor der er registreret 

bilag IV-arter, jf. habitatsdirektivet. Tillægget vurderes derfor ikke at være i konflikt med bilag IV-arter. 

Se tillæggets VVM-afgørelse, jf. afsnit 8.1, for uddybende argumentation. 

 

4.5 Kystnærhedszonen 
Kloakopland HV45 vil ikke ligge indenfor Kystnærhedszonen, hverken helt eller delvist. Tillægget vil 

derfor ikke være i konflikt med Kystnærhedszonen.  

Hertil skal i øvrigt nævnes, at tillægget udelukkende vedrører nyanlæg under terræn. Tillægget medfører 

således ikke synlige, permanente anlæg på terræn, eller permanente ændringer på terræn i øvrigt. 

 

4.6 Grundvandsinteresser 
Kloakopland HV45 vil ligge indenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men udenfor 

sårbart indvindingsopland (NFI). Kloakoplandet vil i øvrigt ligge udenfor indvindingsopland til 

vandværker.  

 

Ved at håndtere regnvandet lokalt, så bevares det naturlige hydrologiske kredsløb i området desuden i 

videst muligt omfang. 

 

Nærmeste aktive drikkevandsboringer er boringerne DGU-nr. 205.650 samt 205.100, som begge er 

beliggende på Hvalsø Vandværks grund, på adressen Åsvejen 4, 4330 Hvalsø. Afstanden fra 

kloakoplandet og til disse boringer er ca. 880 meter.  

I Spildevandsbekendtgørelsens2 § 38 er der fastsat en minimumsafstand til drikkevandsboringer på 25 

meter fra anlæg til nedsivning af regnvand. I forhold til de eksisterende boringer, så er afstanden altså 

ikke en hindring for, at bostedet kan nedsive sit regnvand lokalt. 

I forhold til den af Hvalsø Vandværk planlagte, nye indvindingsboring nær autismecenteret (se også 

afsnit 2.2.4) så skal det ved etableringen af såvel autismecenterets anlæg til LAR, som den nye boring, 

påses at denne minimumsafstand vil være overholdt. 

 

4.7 Beskyttede og fredede områder 
Kloakoplandet vil ikke ligge – hverken helt eller delvist – indenfor arealer som følger: 

• Fredninger, herunder fremsatte fredningsforslag, for så vidt angår natur, landskab eller kultur. 

 
2 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 2292 af 30. december 

2020 
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• Gældende beskyttelseslinjer, i medfør af §§ 15 – 19 i Naturbeskyttelsesloven. 3 

 

Kloakoplandet vil dog grænse op til en naturbeskyttet sø samt mose, se figur 2. Hvis disse ønskes 

anvendt i bostedets lokale afledning af regnvand, så kræver det en dispensation efter § 3 i 

Naturbeskyttelsesloven. 

 
Figur 3. Luftfoto over området hvor bostedet vil blive etableret, med angivelse af beskyttede naturtyper. Rød skravering 

angiver naturbeskyttet mose, blå skravering angiver naturbeskyttet sø. Luftfotoet er taget i foråret 2019. 

 

5 Berørte lodsejere 
Tillægget vil berøre følgende matrikler: 

 

Matrikel nr. Ejerlav Lodsejers adresse  

10i Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø 

Tabel 3. Den matrikel, som tillægget vil berøre. Lodsejers adresse er hentet fra BBR den 18. november 2020.  

 

6 Økonomi 
Fors A/S skal føre 1 kloakstik til spildevand ind på bostedets matrikel, nr. 10i. 

 

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

spildevandskloak. Der skal betales 1 tilslutningsbidrag pr. tilsluttet boligenhed. 

 

 
3 Lov om naturbeskyttelse, nr. 240 af 13. marts 2019 
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Bygherre skal desuden forestå arbejdet med at tilslutte bostedets spildevandsafløb til Fors A/S’ 

kloakstik. Dette arbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester. 

 

Bygherre skal derudover etablere anlæg til lokal afledning af bostedets regnvand, inde på bostedets 

matrikel. 

 

6.1 Ændret kloakopland HV43 
Såfremt der ikke er ført kloakstik frem til skel på ejendommen Åsen 2 B, så skal Fors A/S gøre dette i 

forbindelse med at ejendommen byggemodnes. Der skal føres både et regn- og et spildevandsstik frem 

til skel.  

Når kloakstikkene er ført frem til skel, skal bygherre betale tilslutningsbidrag til Fors A/S efter den takst 

for tilslutning til separatkloak, som er gældende på det tidspunkt hvor kloakstik føres frem til skel. 

 

Findes der allerede eksisterende kloakstik på ejendommen som ovenfor beskrevet, skal bygherre dog 

ikke betale tilslutningsbidrag, medmindre Fors A/S kan dokumentere en evt. restance, da dette ellers må 

betragtes som værende betalt på det tidspunkt hvor kloakstikkene blev ført ind på ejendommen. 

Det samme gør sig gældende, hvis der på ejendommen kun er et fælleskloakstik. I så fald skal Fors A/S 

desuden føre et kloakstik frem til skel fra den hovedkloak ude i vejen, hvor stikket måtte mangle. 

I det omfang, at der på ejendommen allerede måtte findes eksisterende kloakstik, kan bygherre 

tilsvarende ikke forlange disse erstattet med nye stik, herunder en anden placering af stikkene. 

Bygherre skal desuden forestå arbejdet med at tilslutte bostedets regn- og spildevandsafløb til deres 

respektive kloakstik. Dette arbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester. Regnvand kan alternativt 

nedsives lokalt på grunden, i faskiner, regnbede el.lign. 

 

7 Tidsplan 
Kloakopland HV45 vil kunne oprettes, så snart Tillæg 18 er endeligt vedtaget i Kommunalbestyrelsen. 

Selve bostedet forventes etableret i løbet af 2021 - 2022.  

 

8 Miljøvurdering 
Tillæg til spildevandsplaner er omfattet af krav om miljøvurdering iht. § 8 i Miljøvurderingsloven.4 

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.  

 

 
4 Lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 973 af 25. juni 2020  
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8.1 VVM-screening af tillægget 
Lejre Kommune har miljøscreenet tillægget i henhold til Miljøvurderingsloven.  

På baggrund af miljøscreeningen har kommunen truffet afgørelse om, at der ikke er behov for en 

miljøvurdering af tillægget.  

Afgørelsen er annonceret på Lejre Kommunes hjemmeside den 27. maj 2021, med en klagefrist på 4 

uger. Ved klagefristens udløb var afgørelsen ikke blevet påklaget. 

 

http://www.lejre.dk/

