
 
 

 Sammenfattende redegørelse efter høring af miljørapport for Tillæg 03 til 
Spildevandsplan 2017 
 
Den sammenfattende redegørelse1 skal i henhold til § 13 stk. 2 i Bekendtgø-
relse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projek-
ter (VVM) besvare følgende fire spørgsmål: 
 
1) Hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet, 
 
Hele udgangspunktet for projektet bag Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017 er 
ønsket om at forbedre vandmiljøet i søer, vandløb og havet ved at reducere 
overløb af urenset spildevand. Der er i arbejdet ikke identificeret væsentlige 
negative miljøpåvirkninger, men der er opgaver i projektet, hvor man må vælge 
mellem forskellige teknologier, der kan have forskellige effekter for miljøet.  
 
Separatkloakering sikrer reduktion af fosforudledninger i overensstemmelse 
med vandområdeplanernes målbelastninger. Projektet er dermed ikke til hin-
der for målopfyldelse i målsatte søer og vandløb. Statens vandområdeplaner 
sætter mål for miljøtilstanden i flere af kommunens vandløb og søer. Der er 
udpeget overløbsbygværker, hvor der skal ske en indsats, og der er angivet 
reduktionsmål for udledninger, der anses nødvendige for målopfyldelse. Tillæg 
03 indebærer reduceret belastning fra fælleskloakken til Dumpedalsrenden, 
Søllerød Sø, Vejlesø og Furesø. 
 
De konkrete miljøpåvirkninger vil blive undersøgt nærmere i detailprojekterin-
gen og overvåget i anlægs- og driftsfasen. I valg mellem teknologier vil der 
blive tilstræbt det bedst mulige vidensgrundlag og søgt proportionalitet mellem 
indsats og effekt. 
 
2) Hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentligheds-
fasen, er taget i betragtning, 
 
Miljørapporten og forslag til Tillæg 03 er udarbejdet sideløbende, hvorfor det 
har været muligt at drøfte/afklare de relevante miljømæssige problemstillinger 
undervejs.  
 
Forslag til Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017 er miljøvurderet og miljørappor-
ten inkl. ikke-teknisk resumé har været offentliggjort i otte uger fra d. 25. marts 
til 20. maj 2021 på kommunens hjemmeside. Forvaltningen har modtaget 13 
høringssvar til Tillæg 03 fra foreninger, organisationer og borgere. Høringssva-
rene er samlet i notatet ”Høringsnotat til spildevandstillæg 03.  
 
Der er i høringssvarene ikke indkommet bemærkninger direkte til miljørappor-
ten, men der er kommet bemærkninger til miljøforhold i Tillæg 03. Bemærknin-
gerne vedrører: Udledning af miljøfremmede stoffer til recipienter, rensning af 
regnvand inden udledning, mulighed for og fremme af nedsivning, stigende 
vandstand i recipienterne. 
 
Bemærkningerne til miljøforholdene er identiske med de opmærksomheds-
punkter, som kommunen og Novafos har haft undervejs i projektet, og som der 
derfor er arbejdet med og taget højde for. 
 

                                                      
1 Ved den endelige godkendelse eller vedtagelse af planen eller programmet skal myndigheden inddrage miljø-
rapporten, som er udarbejdet efter § 12, herunder miljøpåvirkninger, som ikke i øvrigt varetages efter den miljø-
lovgivning, i henhold til hvilken planen eller programmet tilvejebringes, resultaterne af en eventuel høring af an-
dre stater efter § 38 og udtalelser fra andre myndigheder og offentligheden efter § 32. 
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Et høringssvar har givet anledning til, at der ændres i formuleringer i Tillæg 03 
i forhold til, hvilke anlæg Novafos kan anlægge. Novafos kan ikke anlægge stik 
på private ejendomme, men der åbnes mulighed for, at Novafos kan anlægge 
en offentlig regnvandskloak parallelt med en eksisterende offentlig fælleskloak 
henover private matrikler. 
 
Et andet høringssvar har givet anledning til at præcisere, hvad kommunen og 
Novafos forstår ved klimatilpasning; sikring af, at funktionskravet til kloakkerne 
i Spildevandsplan 2017 kan overholdes også i 2120. 
 
3) Hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller det godkendte eller ved-
tagne program er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været 
behandlet 
 
Kommunen vurderer, at der er udført grundige tekniske og økonomiske analy-
ser, som viser, at fuld separering af afløbssystemet er den eneste realistiske 
løsning, idet de fysiske og tekniske rammer ikke gør det muligt at opbevare, 
transportere eller rense mere opblandet spildevand. Hvis problemerne med 
overløb skal løses, skal der derfor fjernes 70-80 % af regnvandet fra spilde-
vandskloakkerne. Samtidigt har recipienterne brug for regnvandet. 
 
Der er undersøgt fire alternativer med stigende andel af separering; fælles klo-
akering, vejvandseparering, delvist separering og fuld separering. Ikke at fore-
tage sig noget, er ikke et alternativ, da kommunen er forpligtet til at påse, at 
statens vandområdeplaner opfyldes, herunder især at Novafos’ mange overløb 
af urenset spildevand til vandområderne reduceres. 
 
Udbygning af kloaksystemet med fortsat fælleskloakering er ikke teknisk muligt 
indenfor en 15-20-årig horisont. Så længe ville det tage at etablere et nyt ren-
seanlæg, der kunne modtage og håndtere de større mængder opblandet spil-
devand. Sådan en løsning ville ikke være energimæssig bæredygtig, og samti-
digt ville søer og vandløb ikke modtage det regnvand, som er en forudsætning 
for, at de kan blive skyllet igennem bl.a. for oplagret fosfor og med tiden opnå 
en bedre miljøtilstand. 
 
Vejvandseparering og delvist separering er ikke mulige løsninger, da der skal 
fjernes 70-80 % af regnvandet fra spildevandskloakken, hvis man skal undgå 
overløb til recipienterne. Vejvandet udgør i Holteområdet ca. 30 % af regnvan-
det, hvilket ikke er nok. Hvis man skal foretage en delvis separering, må man 
gøre det frivilligt for grundejerne, for at stille alle lige. Tidligere forsøg med fri-
villig tilslutning i andre kommuner viser, at 3-10 % vælger at tilslutte sig. 
 
På de ejendomme, hvor nedsivningsforholdene er egnede, kan grundejerne 
ansøge om og få en nedsivningstilladelse og dermed kan man vælge denne 
løsning fremfor tilslutning. Det er ikke nødvendigvis en billigere løsning, men i 
flere høringssvar fremhæves det naturlige i lokal håndtering af regnvandet. 
Kommunen og Novafos har valgt ikke at basere afløbsstrategien på lokalned-
sivning, da området ligger lavt og der allerede nu ses problemer med stigende 
terrænnært grundvand. 
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4) Hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet 
af planen eller programmet  
 
Miljøfremmede stoffer til recipienterne 
  
• Rudersdal Kommune vil i samarbejde med Novafos følge med i den natio-

nale udvikling omkring vurdering af og rensning for miljøfremmede stoffer i 
regnvand. 

• Rudersdal Kommune vil gennemføre kampagner overfor borgere og virk-
somheder, der gør opmærksom på konsekvenserne, når forurenet vand 
ledes til regnvandskloakkerne og dermed recipienterne. Det gælder både 
forurening fra belægninger og bygningsdele og fra aktiviteter på befæ-
stede arealer. 

• Rudersdal Kommune vil forebygge fejlkoblinger, så der ikke ledes spilde-
vand til regnvandsledningerne. 

• Rudersdal Kommune vil vurdere, om der er behov for ved vandprøver at 
tjekke, at alle tilslutninger er foretaget korrekt. 

 
Overvågning af grundvandsstanden 
 
• Rudersdal Kommune vil i samarbejde med Novafos vurdere, om der skal 

sættes grundvandsmålere på det terrænnære grundvand.  
• Rudersdal Kommune og Novafos vil sammen vurdere behovet for, at der i 

den videre projektering bruges modeller til at forudse stigninger i den ter-
rænnære grundvandsstand. 

• Rudersdal Kommune vil følge med i KL og DANVA’s arbejde i forhold til at 
påvirke staten til at vedtage en ny lovgivning, der fastlægger ansvaret for 
det terrænnære grundvand mere hensigtsmæssigt og giver en offentlig in-
stans – gerne Novafos - mulighed for at håndtere det. 
 

Overvågning af vandstand i recipienterne 
 
• Rudersdal Kommune vil løbende følge Miljøstyrelsens målinger af vand-

standen i de recipienter, der modtager øgede regnmængder med kloakse-
pareringen.  

• Det vil blive vurderet, om der er behov for at etablere flere vandstandsmå-
lere. En model kan være at sætte målepæle ud i Furesø, så borgere også 
løbende kan følge med i vandstanden i søen.  

 
 


