
Velkommen til informationsmøde

Informationsmøde om klimatilpasning og separatkloakering i Holte, 
Dronninggård og Øverød
Vi beder om, at din mikrofon og dit kamera er slukket 
Der bliver tid til spørgsmål efter pausen
Hvis du har tekniske problemer - Ring til vores tekniske hotline tlf. 7268 2460
Vær opmærksom på at mødet bliver optaget, så det efterfølgende kan ses af 
borgere, der ikke kan deltage.



Velkommen
Informationsmøde om klimatilpasning og separatkloakering i Holte, Dronninggård og Øverød tirsdag 
d. 20. april 2021 

Court Møller, Formand for Miljø- og Teknikudvalget



Velkommen til informationsmøde

Informationsmøde om klimatilpasning og separatkloakering i Holte, 
Dronninggård og Øverød
Vi beder om, at din mikrofon og dit kamera er slukket 
Der bliver tid til spørgsmål efter pausen
Hvis du har tekniske problemer - Ring til vores tekniske hotline tlf. 7268 2460
Vær opmærksom på at mødet bliver optaget, så det efterfølgende kan ses af 
borgere, der ikke kan deltage.



Vi kan ikke se hinanden…
Dem der lytter med

- Medarbejdere fra Novafos og 
Rudersdal Kommune

- Rådgivere
- Teknisk assistance til afvikling af 

mødet

På mødet deltager

Rudersdal Kommune

- Teknik- og Miljøudvalget
- Øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen
- Iben Koch, Teknisk direktør
- Anja Whittard Dalberg, Områdechef Teknik og Miljø
- Lis Ravn, konst. Afdelingschef for Klima, Natur og 

Miljø

Novafos

- Arne Kristensen, Kommunekoordinator
- Bettina Kreiberg, Projektleder



Program
1. Velkommen 

v. Formand for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller

2. Klimatilpasning ved separering af regn og spildevand i 
Holte, Dronninggård og Øverød 
v. Bettina Kreiberg, Novafos

3. Tillæg til spildevandsplanen for Holte, Dronninggård og 
Øverød og grundejers forpligtigelser 
v. Lis Ravn, Rudersdal Kommune

4. Pause

5. Spørgsmål & debat
Ordstyrer Court Møller 

6. Opsamling og afrunding  
v. Court Møller 



Klimatilpasning af kloakkerne
- Kloakkerne er nedslidte og for små allerede i dag til at håndtere kraftig regn 
- Fremtidens klimaforandringer medfører endnu større risici for oversvømmelser
- Spildevand blandet med regn stuver op i kældre
- Sundhedsrisiko ved kontakt med spildevand



- Kloakkerne er gamle, de fleste er mere end 70 år
- Kloakker skal renoveres
- Novafos har TV-inspiceret kloakkerne
- Dårlig stand med meget indsivning af grundvand

Renovering af kloakker



Rene søer og vandløb
- 94 overløb fra kloakken til vandmiljøet i Rudersdal Kommune
- Overløb med spildevand fra kloakkerne er primær årsag til søer med 

dårlig vandkvalitet
- Fosfor er ophobet i søerne, skal skylles ud med regnvand
- Vi vil have rene søer og vandløb 



Søllerød Sø

Vejlesø

Furesøen



Seneste nyt: Ændringer i overløbsmængder 2021-
ift 2016-model



Overløbsmængder 2021- ift. 2016-model
Vandområde 2021 model (m3/år) 2016 model (m3/år)

Dumpedalsrenden 21700 19500

Kajerød Å 32600 19600

Kikhanerenden 23100 31300

Magemoserenden 105000 53700

Mølleåen 41100 20800

Usserød Å 3580 6520

Furesø 106000 45300

Birkerød Sø 5540 6580

Sjælsø 165000 33500

Søllerød Sø 21200 9460

Vejlesø 31000 28500

Øresund 118000 39600



Separatkloakering er dyrt, men nødvendigt
Udgifterne til separatkloakering er store, men det er billigere end 
at udbygge fællessystemet. 

Klimatilpasningen og renoveringen af kloakkerne betales over 
spildevandstaksterne af alle tilsluttede i Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune og Novafos må ikke give lån til eller betale 
for arbejde på privat grund.

Undtagelse:

Der gives lån til pensionister til kloakudgifter efter samme regler 
for indefrysning af ejendomsskat



Klik her for at tilføje Dato/sted

Klik her for at tilføje Navn/titel

Informationsmøde 20. april 2021

Klimatilpasning ved separering 

af regn- og spildevand i Holte, 

Dronninggård 

og Øverød

Tirsdag 20. april 2021

Bettina Kreiberg, Planlægger – afløb og klimatilpasning



Indhold 1. Fremtidens afløbssystem i Holte, 

Dronninggård og Øverød

2. Separatkloakering på offentlige 

og private matrikler

3. 1. etape: Holte Centrum og 

Rudegård

4. Proces og tidsplan

5. Dialog med grundejere  



Fremtidens 
afløbssystem i Holte, 
Dronninggård og 
Øverød



Status på afløbssystemet

Fremtidens afløbssystem i Holte, Dronninggård og Øverød

Der bor mange flere mennesker i byområderne i Rudersdal Kommune, end da kloaksystemet blev 
anlagt. Samtidig har klimaforandringerne betydet hyppigere og kraftigere regn. Det sætter 
afløbssystemet under pres. 

Kloaksystemet er ikke stort nok til mængden 

af regn og spildevand.

En stor del af kloaksystemet er mere end 70 år 

gammelt. 

Når der ikke er plads i kloaksystemet, sker der 

overløb med blandet spildevand og 

regnvand til søerne. Overløb gennem mange 

år har ført til ophobning af fosfor i søerne og 

dårligt vandmiljø. 

Det giver også risiko for oversvømmelser af 

kældre, haver og veje med uhygiejnisk 

spildevand. 



Overløb og 
oversvømmelse

Vandsystemerne i Holte, Dronninggård og Øverød 
hænger sammen.

• Transportledningen til og kapacitet på 
Mølleåværket er for lille.

• Det medfører oversvømmelser i Holte. 

• Det giver også mange overløb med blandet 
spildevand og regnvand til Søllerød Sø, Vejlesø og 
Furesø.



Mål for fremtidens 
afløbssystem

Færre oversvømmelser

• Afløbssystemet skal forberedes på fremtidens 
regnmængder, og borgere og vigtig offentlig 
infrastruktur skal sikres mod oversvømmelser. 

Renere vandmiljø

• Rudersdal Kommune skal opfylde mål i statens 

vandområdeplaner om at forbedre vandmiljøet.

• Politikerne vedtog Spildevandsplan 2017 med fokus på 
at forbedre vandmiljøet i kommunen.

Robust afløbssystem

• Afløbssystemet skal renoveres og vedligeholdes, så det 
er klar til de næste 70-100 år. 

Fremtidens afløbssystem i Holte, Dronninggård og Øverød



Novafos har undersøgt fire typer afløbssystemer

Fællessystem
Opgradering af eksiste-
rende regnvands- og 
fællessystemer.

Vej-separering
Afkobling af veje fra fælles-
system til regnvandssystem 
og dimensionering af regn-
vandssystem til vejvand.
Fællessystemet opgraderes.

Delvis-separering
Afkobling af veje og nød-
vendigt overfladeareal fra 
fælles (for at fællessystemet 
ikke skal øges) til regnvands-
systemet, som dimensione-
res til den afkoblede 
mængde.

Fuld separat kloakering
Afkobling af alt regnvand 
fra fællessystem. Etablering 
af nyt regnvandssystem.

Fremtidens afløbssystem i Holte. Dronninggård og Øverød 



Konklusion: 
Separatkloakering er 
eneste mulige løsning

Klimatilpasning, hygiejne og vandmiljø

• Ingen oversvømmelse af kældre fra afløbssystemet

• Ingen uhygiejnisk vand på terræn og i søerne

• Større gennemstrømning af søerne, udskylning af fosfor 
og på sigt renere vand. 

• Giver mulighed for grønne løsninger

Økonomi

• Økonomien i renovering af fællessystem og etablering 
af separatsystem er ens. 

• Borgerne får en udgift til at adskille spildevand og 
regnvand på egen grund.

Praktiske forhold 

• Åbne bassiner kræver plads på overfladen

Fremtidens afløbssystem i Holte, Dronninggård og Øverød



Separatkloakering på offentlige 
og private matrikler 



I dag: Spildevand og regnvand i samme ledning
I fremtiden: Spildevand for sig – regnvand for sig

Separatkloakering på offentlige og private matrikler

S



Andre måder at skille
regnvand og spildevand

• Traditionelt skilles spildevand og regnvand ad ved at 
lægge rør i vejen. Analysen har taget udgangspunkt i 
den traditionelle metode. 

• I enkelte områder kan separering muligvis ske på andre 
måder. Det kan være ved at transportere regnvand fra 
tage og overflader i grøfter eller lignende. 

• Novafos vil analysere alternative løsninger i næste fase 
og gå i dialog med de enkelte grundejerforeninger og 
vejlaug om mulighederne. 

Separatkloakering på offentlige og private matrikler



Fra fælleskloakeret til separatkloakeret på private 
fællesveje

• Novafos etablerer og finansierer ny regnvandsledning 
der skal håndtere regnvand fra både de private 
matrikler og vejen.

• Novafos reetablerer vejen efter endt arbejde:

• Har hele vejen været opgravet, reetablerer Novafos det hele.

• Har vejen været delvist opgravet, reetablerer Novafos den del 

af vejen der har været opgravet.

• Vejbrønde og stik der håndterer regnvand fra vejen 

• Ved separatkloakering etablerer Novafos nye stik til håndtering 

af regnvand fra veje.

Separatkloakering på offentlige og private matrikler



Ansvar og opgaver

Separatkloakering på offentlige og private matrikler 

Novafos’ ansvar og opgaver: 
• Vedligeholde og udbygge kloaksystemet på 

offentlige veje og arealer.

• Lægge nye regnvandsledninger, som 

grundejerne skal tilslutte sig.

• Må ifølge lovgivningen ikke udføre arbejde eller 

betale for arbejde på private matrikler. 

Grundejers ansvar og opgaver:
• Vedligeholde kloaksystem på egen grund.

• Separatkloakere på egen grund og tilslutte sig 

Novafos’ ledninger, hvis politikerne vedtager, at 

et område skal separatkloakeres. 

• Planlægge og betale for arbejdet. 



1. etape: Holte Centrum 
og Rudegård 2022 - 2030



1. etape: Holte Centrum 
2022 - 2030

• Novafos etablerer vandrensningsanlæg ved Holte Havn 
fra 2022 – 2024. 

• Novafos separatkloakerer på veje og offentlige arealer 
fra 2025.

• Det forventes, at grundejerne kan slutte sig til Novafos’
ledninger fra 2025 - 2030. 

• Rudersdal Kommune sender brev til grundejerne om, 
hvornår de senest skal have separatkloakeret. 

1. etape af separatkloakering: Holte Centrum og Rudegård

1. etape: Holte Centrum



1. etape: Rudegård
2024 – 2030

• Når hele Rudegård er separeret, vil vi reducere 
overløbene til Furesøen med 30 %. 

• Novafos separatkloakerer på offentlige veje og arealer 
fra 2024

• Det forventes, at grundejerne kan slutte sig til Novafos’
ledninger fra 2025 - 2030. 

• Rudersdal Kommune sender brev til grundejerne om, 
hvornår de senest skal have separatkloakeret. 

1. etape af separatkloakering: Holte Centrum og Rudegård

1. etape: Rudegård



Vandrensningsanlæg 
ved Holte Havn

• Vandrensningsanlægget skal forbedre vandkvaliteten i 
Vejlesø. 

• Anlægget skal også rense op efter en forurening i søen i 
2018, da en spildevandsledning knækkede. 

• Når separatkloakering er gennemført i 2030, skal 
anlægget rense regnvand, inden det ledes til søen.

• Vandrensningsanlægget er det første konkrete projekt i 
klimatilpasningen af Holte. 

• Novafos forventer at tage anlægget i brug i løbet af 
2023. 

• Se kort film om anlægget på www.rudersdal.dk

Visualisering af vandresningsanlæg set fra Vejlesøvej

Vandrensningsanlæg ved Holte Havn

Vandresningsanlæg skal placeres ved Holte Havn

http://www.rudersdal.dk/


Proces og tidsplan



Proces og tidsplan for Holte, Dronninggård og Øverød

2021

Byrådet vedtager 
separatkloakering i 
området og start 

på 1. etape

2021 - 2022

Novafos 
planlægger 

etaper, rækkefølge 
og tidsplan

2022 – 2024

Novafos 
planlægger 

anlægsarbejdet i 1. 
etape

2025 – 2030

Novafos 
separatkloakerer 1. 

etape 

2022 – 2040 

Novafos 
planlægger og 

separatkloakerer 
næste etaper

Proces og tidsplan 

S



Proces og tidsplan for 1. etape

2021

Byrådet vedtager 
separatkloakering 
i området og start 

på 1. etape

2021 - 2022

Novafos indleder 
dialog med 

grundejere i 1. 
etape

2022 – 2024

Novafos 
planlægger 

anlægsarbejdet 
for 1. etape

2025 – 2030

Novafos 
separatkloakerer 

1. etape 

Proces og tidsplan 

S



Planer for afløbssystemet i 
resten af Rudersdal 
Kommune

• Samme metode som Holte, Dronninggård og Øverød

• Politisk beslutning forventes i foråret 2022

• Novafos forventer at klimatilpasse og renovere 
afløbssystemet i flere områder samtidig. Ellers kan det 
ikke lade sig gøre at nå i mål til tiden.

Proces og tidsplan 

Novafos og Rudersdal Kommune 

udarbejder planer for klimatilpasning og 

renovering af kloaksystemet i 

kommunens 14 områder. Hver plan 

tager udgangspunkt i de lokale forhold. 



Dialog med grundejere



Dialog med grundejere 
og andre interessenter

Følgegruppe for Holte, Dronninggård og Øverød mødes hver 2. 

måned:

• Dialog om projektet, tidsplan og kommunikation om 

projektet.

Novafos indleder dialog med grundejerforeninger og vejlaug i 

efteråret 2021 - 2022: 

• Hvilke lokale forhold skal Novafos være særligt 

opmærksomme på, når vi planlægger de konkrete etaper?

• Hvad er mulighederne for private fællesveje?

• Hvad hvis jeg skal bygge om, før Novafos ledninger er klar, 

eller hvis jeg gerne vil separatkloakere nu?

• Hvordan læser jeg en kloaktegning? Hvad skal jeg være 

opmærksom på? 

Koordinering med andre projekter

• Anlægarbejdet koordineres med andre arbejder i 

kommunen. 

Dialog med grundejere



Tak



Tillæg til spildevandsplanen for Holte, Dronninggård
og Øverød og grundejers forpligtigelser 
v. Lis Ravn, konst. Afdelingschef Klima, Natur og Miljø



Spildevandstillæg 03
Tillæg til Spildevandsplan 2017

Spildevandstillægget er aktuelt i høring til den 20. 
maj 2021

Principiel beslutning om at separere regnvand og 
spildevand i Holte, Dronninggård og Øverød i 
perioden 2022 -2040

Konkret plan for separatkloakering i de første to 
delområder; Rudegård og Holte Centrum



Spildevandstillæg 03 som rammeplan

Tillægget fungerer som en rammeplan for omlægning af kloakeringsformen fra fælleskloak til 
separatkloak i Holte, Dronninggård og Øverød.
Principiel beslutning om, at regnvand skal skilles fra spildevand.
Novafos kan dermed komme i gang med at planlægge, hvor bassiner, tekniske anlæg og rør 
skal placeres for at separere regnvand fra spildevand.
Placeringen af bassiner og øvrige spildevandstekniske anlæg samt præcis tidshorisont for de 
øvrige delområder i Holte, Dronninggård og Øverød vil følge af nye tillæg til spildevandsplanen 
i de kommende år.
Spildevandstillægget er det juridiske grundlag for at påbyde grundejere at adskille spildevand 
og regnvand i separate systemer på egen grund. 



Etape 1: Rudegård og Holte Centrum
Tidsperiode: 2022-2030

Rudegård afleder regnvand til 
regnvandsbassin, som 
anlægges ved Vasevej

Holte Centrum afleder til Actiflo
vandrensningsanlæg ved Holte 
Havn, der etableres i 2022-
2023

Separering af regnvand og 
spildevand udføres i perioden 
2025-2030

Holte CentrumRudegård



Grundejers forpligtelser
Grundejer er forpligtet til at omlægge egen kloak til 
separatkloak og tilslutte sig Novafos’ rør.

Adskillelsen af regnvand og spildevand kommer til at 
foregå over de næste 20 år i hele området. 

Minimum 5 år før separering skal være udført på din 
matrikel, får du en individuel meddelelse herom i e-Boks.  

Økonomi
Overslag på 60.000 kr. inkl. moms for en gennemsnitlig 
villa.

- Inkluderer gravearbejde, rørarbejde og retablering
- Inkluderer ikke udgifter til nye belægninger e.l.



Grundejere i Rudegård og Holte Centrum
Afvent yderligere nyt brev i din e-Boks om, at Novafos går i 
gang i dit område.

Her og nu kan du forberede følgende:

- Få overblik over dit kloaksystem. Find tegninger i 
byggesagsarkivet www.filarkiv.dk.

- Ingen tegninger? Kontakt autoriseret kloakmester, som 
kan hjælpe med kortlægning af kloakkerne på din 
ejendom.

http://www.filarkiv.dk/


Nybyggeri og ombygning

Gør som du hidtil ville have gjort, men du kan med 
fordel ifm. et byggeprojekt, større gravearbejder, 
renovering af kloak, indkørsel eller lign. omlægge din 
kloak til separatkloak i samme omgang. 

Der kan være penge at spare ved at omlægge, hvis 
du alligevel skal i jorden og arbejde. 

Hvis det kan vente, så afvent meddelelse i din e-
Boks.



Nedsivning af regnvand på egen grund og 
eksisterende anlæg
Du kan stadig søge om tilladelse til nedsivning af regnvand på egen grund.

Mange steder i kommunen er der højtstående grundvand eller dårlig nedsivningsevne, hvilket gør 
nedsivning vanskelig og kan bidrage til yderligere forsumpning i områderne.  

Levetid på faskiner anslås at være 10-30 år, afhængig af vedligeholdelse og dimensionering. 

Hvis du allerede har et anlæg? 

- Vi kan ikke tage stilling til ældre nedsivningsanlæg på nuværende tidspunkt. 
- Vent med at henvende dig om ældre anlæg, til du har modtaget brev om, at der er 5 år til, at din 

ejendom skal være separeret. 
- I mellemtiden kan du med fordel fremskaffe dokumentation for dit anlæg.



Dispensation
Der gives som udgangspunkt ikke dispensation. Kun i særlige tilfælde kan der 
dispenseres for hele eller dele af en separering. Det drejer sig om ejendomme, hvor 
det er teknisk meget svært, fx:

- Kælderskakter
- Indvendige tagnedløb
- Dybtliggende omfangsdræn
- Bagsiden af rækkehusbebyggelse
- Særlig kompliceret byggeri
- Lyskasser
- Særligt vanskelige terrænforhold

Ansøgning om dispensation gennemgår en konkret individuel vurdering. Du kan 
ansøge når du har modtaget brev om, at der er 5 år til at du skal have separeret på 
egen grund. 



Høringssvar
Tillægget er i høring til d. 20. maj 2021 kl. 23:59. 

Du kan via vores hjemmeside læse tillægget og det øvrige høringsmateriale 
https://www.rudersdal.dk/hoeringer/forslag-til-tillaeg-03-til-spildevandsplan-2017-i-
hoering

Høringssvar skal være skriftlig og sendes til tom@rudersdal.dk eller til Rudersdal 
Kommune, Klima, Natur og Miljø, Øverødvej 2, 2840 Holte. 

Efter høringsperioden er slut, samles høringssvar og tillægget fremlægges 
Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse på deres møde i juni. 

Vedtagelse offentliggøres på vores hjemmeside:
www.rudersdal.dk/klimatilpasning-af-kloakkerne

https://www.rudersdal.dk/hoeringer/forslag-til-tillaeg-03-til-spildevandsplan-2017-i-hoering
mailto:tom@rudersdal.dk


Tidsplan for den videre proces

Marts – maj 2021

Politisk behandling af tillæg til 
SPV (24.03)

Offentlig høring

Informationskampagne 

Borgermøde

Juni 2021

Politisk behandling af indkomne 
høringssvar ifbm. vedtagelse af 

Tillæg til spildevandsplanen 

August –

Dialog med grundejer-
foreninger og vejlaug om 

Etape 1



PAUSE



Spørgsmål og svar
Court Møller, Formand for Miljø- og Teknikudvalget



Hvem?Dispen-
sationTidsplan

Økonomi

Miljø

Indflyd-
else

Teknik Hvornår?

Hvordan?

Hvorfor?
Spørgsmål: Anvend ”Ræk hånden op”-funktion i Teams
Vi tænder for din mikrofon og dit kamera ved spørgsmål
Præsenter dig selv



Opsamling og afslutning

Court Møller, Formand for Miljø- og Teknikudvalget



Tak for i dag

Se flere spørgsmål og svar på vores hjemmeside: 
rudersdal.dk/omraadeplaner


