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Indholdsfortegnelse  



Spildevandsplan 2012-2015, Rudersdal Kommune

Bilag 1: Strategisk miljøvurdering - screening



Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2016, Rudersdal Kommune 1

Indledning og formål

Ifølge DMI vil den dimensionsgivende 10-årsregn stige ca. 30 % indenfor de næste 100 år 

som følge af klimaforandringer. Nærværende tillæg til spildevandsplan 2013-16 for Ruderdal 

Kommune har til formål at fremtidssikre kloakkernes funktion og derigennem blandt andet 

mindske overløb til vandmiljøet.  

Med dette tillæg indføres følgende klimatilpasningsinitiativer:

   
- Opdatering af dimensioneringsforudsætninger 
- Strategi for adskillelse af overfladevand og spildevand 
- Indarbejdelse af serviceniveau i risikoområderne udpeget i klimatilpasningsplanen
- Beskrivelse af medfinansieringsprojekter 

Herudover ajourføres tidplanen for tiltag af hensyn til vandmiljøet.

Eventuelle spørgsmål til nærværende tillæg kan stilles til pr. mail til Tom@rudersdal.dk eller 

på tlf.: 46 11 24 00.

mailto:Tom@rudersdal.dk
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Lovgrundlag
Håndtering af spildevand i Rudersdal Kommune er underlagt en række bindinger, dels direkte i love 

og bekendtgørelser, dels i anden statslig og kommunal planlægning. Det lovmæssige grundlag for 

udarbejdelse af spildevandsplaner fremgår af § 32 i Miljøbeskyttelsesloven (LBK1317 af 19/11 

2015) samt af Kapitel 3 og 4 i spildevandsbekendtgørelsen (LBK nr 153 af 25/02/ 2016).

Forhold til anden planlægning

Vandplan
Tillægget vurderes ikke at være i strid med den statslige vandplan, som blev udarbejdet af 

Naturstyrelsen, idet den indeholder krav om reduktion af regnbetingede udledninger til vandløb.

Kommuneplan
Tillægget vurderes ikke at være i strid med Kommuneplan 2013 samt ”Klimatilpasning”- tillægget. 
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Dimensioneringsforudsætninger 

Maksimale befæstelsesgrader

Fastsættelse af maksimale befæstelsesgrader i Spildevandsplanen udgør en del af kommunens 

administrationsgrundlag i forbindelse med afgørelser og tilladelser efter spildevandslovgivningen. 

Det er kommunens hensigt løbende at indføje maksimale befæstelsesgrader i fremtidige 

lokalplaner, således at de også kan indgå i afgørelser og tilladelser efter byggelovgivningen.

Arealanvendelsen fremgår af den til enhver tid gældende kommuneplan.

De maksimale befæstelsesgrader anvendes ved fastsættelsen af den maksimale afledning af tag-

og overfladevand til spildevandssystemet, og gælder principielt alt byggeri i kommunen.

På baggrund af klimaændringerne og de øgede nedbørsmængder er der et stigende behov for at 

stille skærpede krav til afledningen af tag- og overfladevand for at undgå overbelastning af 

spildevandssystemet. De maksimale befæstelsesgrader gælder kun fremadrettet og altså kun for 

nybyggeri eller tilbygning og vil derfor ikke have økonomiske konsekvenser for eksisterende 

byggeri.

Med nærværende tillæg til spildevandsplanen skærpes og forenkles fastsættelsen af de maksimale 

befæstelsesgrader som anført i tabel 1.

Arealanvendelse

Maksimal befæstelsesgrad

      Plan

Boligområder

Åben lav 0,25

Tæt lav 0,3

Etageboliger 0,4

Blandet 0,4

Erhverv 0,4

Centerområder 0,5

Områder til offentlige formål 0,4

Blandet bolig og erhverv 0,4

Rekreative områder Maksimal bebyggelsesprocent i lokalplan

Landområder Maksimal bebyggelsesprocent i lokalplan

Tekniske anlæg  0,4

Tabel 1 - De maksimale befæstelsesgrader

De maksimale befæstelsesgrader er som udgangspunkt gældende på ejendomsniveau svarende til 

definitionen i spildevandsforsyningens betalingsvedtægt: 

Ved en ejendom forstås et matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen 

skal holdes samlet.
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Forsyningen beregner fortsat det reducerede areal på kloakoplandsniveau, baseret på de faktiske 

forhold. Afløb fra vejarealer indregnes heri. Disse afløbskoefficienter benyttes ved beregning af 

udledningsmængder fra regnbetingede udløb og fra renseanlæg.

Anlæg til lokal afledning af regnvand

Spildevandskomiteen anbefaler at anlæg til lokal afledning af regnvand (LAR-anlæg) bør give 

samme sikring mod oversvømmelse som spildevandssystemerne. Rudersdal Kommune stiller på 

den baggrund krav om, at anlæg til lokal afledning af regnvand som minimum skal dimensioneres 

med en gentagelsesperiode for overløb 1 gang hvert 10. år.  

Herudover fastsætter Rudersdal Kommune med nærværende tillæg, at Spildevandskomiteens 

senest opdaterede LAR- dimensionerings-regneark1 skal anvendes til dimensionering af faskiner. 

Endvidere stilles der krav om, at der skal foreligge en nedsivningstest, der dokumenteret jordens 

nedsivningsevne jf. kommunens hjemmeside.

Nedsivningstesten erstatter det i spildevandsplanen 2013-16 kort med angivelse af områder med 

mulighed for nedsivning. Kortet kan ikke anvendes, til en lokal vurdering af jordens 

nedsivningsevne, og udgår således af spildevandsplanen.

Rudersdal Kommune ønsker at værne om og beskytte grundvandskvaliteten. Undersøgelser har 

dokumenteret at salt som anvendes ved glatførebekæmpelse ikke bliver tilbageholdt i de øverste 

jordlag; men trænger ned i grundvandet, hvilket på sigt vil kunne medføre en forringelse af 

grundvandskvaliteten. Derfor forudsætter kommunen i forbindelse med nedsivningstilladelse til veje 

og parkeringspladser, at der ikke anvendes salt til glatførebekæmpelse. 

Dimensionering af kloaknettet

Der skal ved dimensionering af kloaknettet tages højde for de forventede klimaforandringer. 

Når kloaknettet dimensioneres, skal der derfor indregnes en klimafaktor i beregningerne, således at 

nyanlæg af ledninger bliver dimensioneret for et 10 års regnskyl, der falder indenfor ledningernes 

forventede levetid.

                                               
1 Dimensionering af LAR-anlæg 
Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark 2015
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Strategi for adskillelse af overfladevand 
og spildevand 

Som alternativ til en traditionel udvidelse af kapaciteten i fælleskloakken er det muligt at afkoble 

regnvand fra fælleskloakken enten ved etablering af et 2-strengssystem eller øget lokal afledning af 

regnvand (LAR-løsninger). Der er følgende fordele ved at foretage afkobling af regnvand fra 

fælleskloakken frem for at udvide kapaciteten af afløbssystemet: 

 Risikoen for opstuvning af fælleskloakeret vand i kældre og på terræn i forbindelse med 

skybrud reduceres.

 Reduceret pumpning af regnvand til gavn for forsyningssikkerheden

 Mængden af vand til renseanlæggene reduceres, og driften af renseanlæggene bliver dermed 

mere stabil, idet regnvand frakobles og udledes lokalt.

 Overløb fra fællessystemer med urenset spildevand til vandløb og søer reduceres.

 Anvendes LAR-løsninger kan regnvandet anvendes rekreativt i lokalområdet.

Samlet vurderes det, at adskillelse af regn- og spildevand normalt vil medføre en reduktion i

miljøpåvirkninger fra overløb og færre driftsomkostningerne og flere rekreative muligheder.

Områdeplaner

Strategien for afkobling af regnvand fra afløbssystemet i fælleskloakerede områder skal fremover 

indarbejdes i forsyningens valg af løsning for udbygning af afløbssystemet. Udbygningen af 

spildevandsforsyningens afløbssystem vil foregå over de næste 50-100 år. Der er således tale om 

en langtidsplan.

Forsyningen skal i forbindelse med fremtidige renoveringer og udbygninger af kapaciteten på 

afløbssystemet vurdere, om det er mest hensigtsmæssigt at anvende strategien for afkobling af 

regnvand, eller om området fortsat skal være fælleskloakeret. Valg af strategi for et givet område 

forventes først at ske, når Forsyningen har gennemført en analyse af det enkelte område.

Konkret betyder dette, at Forsyningen løbende skal udarbejde områdeplaner, som skal redegøre 

for valg af strategi og tidsplan i de områder, hvor der skal ske en renovering eller udvidelse af

kapaciteten af afløbssystemet i 2018 eller senere.
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2 strengs-modellen

I de fælleskloakerede oplande føres regnvandet i dag sammen med husspildevandet i ét 

rørsystem. Princippet i en 2 strengs-model er, at den ene streng fører regnvand og den anden 

husspildevand. I fælleskloakerede oplande vil der derfor skulle anlægges en supplerende ledning til 

transport af vejvand samt tag- og overfladevand.

Grundejere i form af borgerne, boligforeninger og virksomheder skal opfordres til at afkoble 

regnvandet på egen grund, men de vil ikke for nærværnede blive påbudt at ændre på afvandingen.

I områder, hvor spildevandsforsyningen planlægger at anvende 2 strengs-modellen, skal 

spildevandsforsyningen informere herom i god tid med henblik på, at borgere gennem frivillige 

aftaler kan indgå i 2 strengs-modellen.

Vejvand

Anvendes 2 strengs-modellen til håndtering af vejvand alene, vil kun en del af regnvandet blive 

frakoblet fællessystemet. Denne løsning kan implementeres uden brug af påbud til private 

grundejere om ændring af kloakken på egen grund. 

Såfremt strategien for afkobling vurderes mest hensigtsmæssig, skal det vurderes om vejvand kan 

håndteres ved LAR-løsninger, eller om det skal ledes til en lokal recipient. I vurderingen skal 

behovet for rensning af vejvandet før udledning inddrages.  

Byggemodninger

I den vedtagne spildevandsplan 2013-16 er der krav om, at al tag- og overfladevand i forbindelse 

med nybyggeri skal håndteres på egen matrikel, hvor det er muligt. Dette suppleres i nærværende 

tillæg med en bestemmelse om, at hvor LAR ikke er muligt, skal afvandingen af tag- og 

overfladevand på egen matrikel ske i separate rør til skel.

Udtrædelse af kloakfællesskabet

I Rudersdal Kommune er der mulighed for frivilligt at afkoble tag- og overfladevand og nedsive på 

egen grund, såfremt betingelserne herfor, er overholdt. Betingelserne fremgår af kommunes 

hjemmeside.  

Rudersdal Kommune og forsyning har indgået en aftale om, at forsyningen skal varetage en 

oplysnings- og motivationskampagne i forhold til forbrugerne i hele kommunen i perioden 2016-

2020, således at disse i videst muligt omfang vælger at afkoble tag- og overfladevand og etablere 

egne LAR-løsninger. 

Det forventes at der via en målrettet kommunikations- og motivationsindsats kan skabes grundlag 

for, at flere forbrugere vil vælge at afkoble tag- og overfladevand fra kloakken og etablerer egne 
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LAR-løsninger. Forbrugernes afkobling af tag- og overfladevand vil aflaste forsyningens

fælleskloakerede system.
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Serviceniveau i risikoområderne 
udpeget i Rudersdal Kommunes 
klimatilpasningsplan

Rudersdal Kommune har udarbejdet en klimatilpasningsplan hvori der er udpeget 11 risikoområder 

og 5 indsatsområder. Ifølge Klimatilpasningsplanen skal der foretages undersøgelser af 

risikoområderne, og ud fra undersøgelsernes resultater udføres klimatilpasning i områderne i 

perioden 2016-2020. Risikoområder fremgår af kommunens klimatilpasningsplan.

Rudersdal Kommune har vedtaget at hæve serviceniveauet for risikoområderne udpeget i 

Kommunes Klimatilpasningsplan. Serviceniveauet skal forstås som en målsætning, der skal 

benyttes som dimensioneringsgrundlag ved projektering af nye spildevandstekniske anlæg. 

Baggrunden for målet er, at kommunen ønsker at sikre værdier mod skadesvoldende 

oversvømmelser op til en 100 års regnhændelse.

Det vedtagne serviceniveau er gældende på offentlige tilgængelige arealer i risikoområderne lyder:

”Èn gang hvert 10. år må opstuvet spildevand nå terrænniveau og én gang hvert 100 år må det 

gennemsnitlige vandspejl overstige 10 cm over terræn, med undtagelse af de steder, der specifikt 

er udpeget til opmagasinering af overfladevand.”

For hvert risikoområde foretages en vurdering af skadesomkostningerne ved en overskridelse af de 

10 cm. Der er mulighed for, på baggrund af nærmere stedspecifikke undersøgelser, at tillade 

højere vandstand, hvis væsentlige samfundsmæssige interesser taler herfor.

Steder som specifikt er udpeget til opmagasinering af overfladevand, er undtaget fra ovenstående. 

Det betyder, at der på grænsen mellem det offentlige og private rum nogle steder kan stå mere end 

10 cm vand på terræn gennemsnitligt. 

Projektforslag for risikoområder

Spildevandsforsyningen skal i 2016-2020 inden for risikoområder gennemføre en forundersøgelse 

og tv-inspektion samt lave en kalibrering og kvalitetssikring af de afløbsmodeller, som skal 

anvendes ved udarbejdelse af projektforslag for spildevandstekniske anlæg. 

Projekterne skal udarbejdes med udgangspunkt i det serviceniveau, der er fastlagt for 

risikoområderne.

Når der foreligger projektforslag for spildevandstekniske anlæg, skal spildevandsforsyningen via 

dialog med Rudersdal Kommune beslutte, hvilke projekter, som skal gennemføres. 
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Rudersdal Kommune og forsyningen skal så vidt muligt samarbejde om realisering af 

projektforslag, således at den kommunale klimatilpasningsindsats tidsmæssigt og økonomisk 

koordineres med forsyningens indsats i forhold til de spildevandstekniske anlæg. 
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Medfinansieringsprojekter

Rudersdal Kommune har i 2014 vedtaget en klimatilpasningsplan, hvori der blandt andet er 

udpeget 5 indsatsområder. For 2 af disse områder forligger der nu en aftale mellem forsyningen og 

kommunen om gennemførelse af såkaldte medfinansieringsprojekter. 

Trørød - vejprojekt

For at afhjælpe de hyppige aflastninger til Maglemoserenden fra fælleskloakken, er det besluttet at 

afkoble en del af vejvandet fra kloakken på Holmebjerg, Viekær og Ellesletten. Regnvandet på 

Holmebjerg og Viekær skal nedsives fra regnbede, som er etableret på begge vejstrækninger. 

Regnbedene renser regnvandet via filterjord, og nedsives herefter. Regnvandet på Ellesletten vil 

via sandfangsbrønde blive ledt til Maglemoserenden. 

Regnbedene på Holmebjerg er dimensioneret til, også at kunne håndtere vejvandet fra de private 

fællesveje Klinteager og Præsteager. Derudover er der åbnet op for, at borgere, som har svært ved 

at håndtere regnvandet på egen grund bl.a. pga. matriklens udformning / anvendelse, kan ansøge 

kommunen om tilladelse til at lede en del af overfladevandet til regnbedene.

Bistrup Erhvervsby – åbning af rørlagt vandløb

Kommunen har fået udarbejdet et forslag til regulering af det rørlagte afløb fra søen på matr. nr. 

144 a Birkerød By, Bistrup, Bregnerødvej 140. Afløbet fra søen er omfattet af regulativet for 
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Kajerød Å og betegnet ”Sideløb til Kajerød Å” i regulativet. Sideløbet er i alt ca. 330 m og rørlagt de 

første 175 m. Forslaget indebærer etablering af et nyt åbent vandløb fra søen ved Bregnerødvej til 

den eksisterende åbne del af sideløbet til Kajerød Å med det formål at klimasikre området mod 

oversvømmelser.
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Økonomi og tidsplan
Økonomi og tidsplanen fra Spildevandsplan 2013-2016 er ajourført og revideret, se tabellen 

herunder. Udgifterne til indsatser i forhold til vandmiljøet har været højere end forventet og derfor er 

indsatser angivet i spildevandsplan 2013-16 forsinkede. 

               

Det er hensigten, at den samlede ramme for anlægsinvesteringer øges fra 33,6 mio. til 55 mio. kr.

pr. år fra 2016 og frem. Rudersdal kommune har desuden i 2014 vedtaget en klimatilpasningsplan, 

og aktiviteterne herfra vil også medføre forøgede anlægsudgifter.

Aktivitetsplan 2016 2017 2018-20 20-26

Indsatser i forhold til vandmiljøet
Reduktion af overløb (UD01) til Usserød å i henhold til vandplan 
2009-15

Reduktion af overløb (UC30400, UC26000, UC 22000) til Søllerød Sø

Bassin ved Rundforbi renseanlæg

Reduktion af overløb til Dumpedalsrenden (UA18)

Reduktion af overløb (MO463 og M0765) til Maglemoserenden

Reduktion af overløb (UB03) til Kajerød å

Reduktion af overløb til Kighanerenden (UI07000) 

Reduktion af overløb til Sjælsø

Analyser/undersøgelser

Overløbsmålinger 

Kloakrenovering

Renovering i henhold til strategi

Opfyldelse af serviceniveau og klimatilpasning i henhold til 
klimatilpasningsplan

Motivationskampagne, forundersøgelse i risikoområder

Birkerød Erhvervsby

Holte, Høsterkøb, Nærum, 

Andre aktiviteter

Revision af spildevandsplan samarbejde mellem RK og RF

Tabel 2 Aktivitetsplan i 2016 til 2024

I tabellen er indsatserne af hensyn til miljøet angivet i prioriteret rækkefølge og erstatter de 

prioriteringer af indsatser overfor vandmiljøet, som fremgår af bilag 7 til Spildevandsplan 13-16. 

Detaljeret aktivitetsplan fastlægges år for år i et samarbejde mellem Rudersdal Kommune og 

forsyningen.
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Strategisk miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 1832 af 16/12 

2015 skal den offentlige myndighed foretage en strategisk miljøvurdering (SMV) af en 

spildevandsplan herunder tillæg hertil for at undersøge indvirkningen på miljøet.

Tillægget er blevet screenet, og det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. 

Tillægget fastsætter ikke rammer, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. Desuden viser

screeningen, at tillægget ikke har væsentlige negative påvirkninger, men at der derimod vil være en 

række gavnlige miljømæssige virkninger ved realisering af tillægget. 

Hovedformålet med tillægget - at begrænse mængden af regnvand i kloakkerne - vil overordnet set 

medføre færre overløb og færre opstuvninger i kloaksystemet. Desuden vil energiforbruget til 

pumpning og rensning af spildevand formindskes.  

SMV-screeningen er vedlagt som bilag 1.

Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovens § 16, stk. 2, kan afgørelsen om ikke at udarbejde en 

miljøvurdering påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klage til Natur- og Miljøklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, 

ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 18 b, stk. 2-4, i lov om Natur- og 

Miljøklagenævnet. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved 

anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for 

myndigheden.

Høringssvar kan sendes til TOM@rudersdal.dk

Bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Rudersdal Kommune senest d xx.xx.xx

mailto:TOM@rudersdal.dk
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Behandling af tillægget til 
spildevandsplanen

Nærværende forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2013-16 er i henhold til 

spildevandsbekendtgørelsens § 6 2 drøftet med forsyningen. 

Forslaget offentliggøres på Rudersdal kommunes hjemmeside med oplysning om, at der inden for 

en frist på mindst 8 uger efter offentliggørelsen er adgang til at kommentere det fremlagte forslag til 

tillæg over for Kommunalbestyrelsen. 

Kommunalbestyrelsen behandler indkomne bemærkninger og vedtager derefter tillægget endeligt 

og offentliggør ligeledes dette på kommunens hjemmeside. Vedtagelsen kan ikke ankes til anden 

administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene inden 6. mdr. efter vedtagelsen eller 

offentliggørelsen heraf.

                                               
2 BEK nr 153 af 25/02/2016




