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1. Indledning  
 
Dette tillæg nr. 5 til den gældende ”Spildevandsplan 2010 -2019 for Herlev 
Kommune” omhandler kloakering af Haveforeningen, H/F Islegaard, 
Marielundvej 51, 2730 Herlev, beliggende i den sydlige del af Herlev 
kommune. 

Haveforeningen har i mail af den 3. marts 2016 anmodet Herlev Kommune 
om, at udarbejde et tillæg til spildevandsplan, så haveforeningen kan blive 
kloakeret.  
 
Haveforeningen har endvidere fremsendt et projekt for kloakeringen samt 
mail fra grundejer, NaturErhvervsstyrelsen, om tilladelse til kloakeringen. 
  
Danmark er forpligtet af Miljømålsloven til at iværksætte foranstaltninger, 
som skal sikre, at der generelt opnås en god tilstand i alle 
overfladevandsområder senest i 2015. Derfor har staten udarbejdet 
vandplaner, som omfatter vandløbene. En kloakering af H/F Islegaard vil ikke 
stride mod statens vandplaner. 



 

2. Planlægningsgrundlag 
 
Lovgrundlag  
 
Hvis kommunen ønsker at ændre en eksisterende spildevandsplan, må 
Kommunalbestyrelsen vedtage tillæg til eller revision af spildevandsplanen. 
Dette tillæg til spildevandsplanen er det retslige grundlag for kloakering af 
H/F Islegaard. 
 
Det lovmæssige grundlag for udarbejdelsen af tillægget til spildevandsplanen 
er:  
 
 Lov om Miljøbeskyttelse, nr. 358 af den 6. juni 1991, og Lovbekendtgørelse 

nr. 1317 af 19. november 2015. 
 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens 

kapitel 3 og 4. Bekendtgørelse nr. 153 af 25. februar 2016. 
 
Ifølge Lov om miljøbeskyttelse må et tillæg til spildevandsplan ikke stride mod 
de statslige Vandplaner. Dette tillæg til spildevandsplanen er derfor 
udarbejdet på baggrund af målene i vandplanerne, som danner grundlag for 
recipientkrav. Harrestrup Å er omfattet af Vandplan 2009-2015 for Køge Bugt, 
hovedopland 2.4. 
 
Jævnfør lov om miljøbeskyttelse må spildevandsplanen ikke stride mod 
kommuneplanen. Området for kloakeringen er i kommuneplan 2013-25 
udlagt som rekreativt område R1, kolonihaver. 
 
Tillægget til spildevandsplanen er vurderet i henhold til bekendtgørelse om 
Miljøvurdering af Planer og Programmer, lov nr. 316 af den 5. maj 2004 samt 
lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015. Tillægget til 
spildevandsplanen fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser, og 
er omfattet af bekendtgørelsens § 3, stk.1.1. Herlev Kommune har vurderet, at 
forslaget til tillæg til spildevandsplanen ikke vil medføre en væsentlig 
indvirkning på miljøet. Herlev Kommune har derfor ikke udarbejdet en 
miljøvurdering af planforslaget. Miljøscreeningen fremgår af bilag 2. 
 



 

3. Kloakering af H/F Islegaard 
 
Ved dette tillæg til spildevandsplan 2010-19 kloakeres Haveforeningen 
Islegaard i den sydlige del af Herlev kommune. 
 
Området, hvor haveforeningen er beliggende, er ejet af staten. 
NaturErhvervsstyrelsen har i mail af den 22. februar 2016 oplyst: ”at de giver 
HF Islegaard tilladelse til at søge kommunen om tilladelse til kloakering af 
kolonihaven.” 
 
Haveforeningen har i mail af den 3. marts 2016 fremsendt et projekt for 
kloakering. 
  
Ved kloakering af Haveforeningen, skal HOFOR Spildevand Herlev fremføre 
stik til grundgrænsen for afledning af spildevand, mens haveforeningen selv 
skal håndtere regnvandet. Kloakeringen gælder for matriklerne Herlev, 3a, 
3bi, 68 og 69. 
 
HOFOR Spildevand Herlev A/S har vurderet, at det er muligt at føre 
spildevandet til eksisterende spildevandsledning. 
 
Kloakoplandet får herefter betegnelsen delopland 326 i hovedopland Herlev 
Vest. Kloakoplandet fremgår af kortet i bilag 1. 
 
Alle afløbsledninger indenfor matriklerne ejes og drives af Haveforeningen 
Islegaard, mens HOFOR Spildevand Herlev A/S sikrer afledningen af spildevand 
fra grundgrænsen. Spildevandet ledes til Biofos Renseanlæg Avedøre. 
 
Jævnfør Spildevandsplan 2010-19 skal vandets naturlige kredsløb indtænkes, 
og regnvand søges håndteret lokalt. Ifølge kommunens vision og 
klimatilpasningsplan skal regnvandet desuden søges udnyttet til rekreative 
interesser. Der vil derfor ikke blive kloakeret for regnvand i 
kolonihaveområder, da de er begrænset bebygget og fremstår som grønne 
haver, hvor Herlev Kommune skønner, at lokal håndtering af regnvandet er 
mulig. 
 
 



 

4. Tidsplan 
 
H/F Islegaard oplyser, at de ønsker kloakeringen udført i 2016. 
 
Da der kan opstå uforudsete forsinkelser på større kloakeringsprojekter, skal 
H/F Islegaard i henhold til dette tillæg til spildevandsplan være tilsluttet den 
almene spildevandskloak senest ved udgangen af 2017. 



 

5. Økonomi  
H/F Islegaard afholder alle udgifter til kloakering på egne matrikler. HOFOR 
afholder udgifter for etablering af tilslutning til den almene kloak.  
 
H/F Islegaard betaler tilslutningsbidrag i form af de faktiske udgifter til HOFOR 
Spildevand Herlev.   



 

6. Ikrafttræden  
 
Forslaget til spildevandstillægget har været i offentlig høring i 8 uger med 
mulighed for at komme med eventuelle indsigelser og ændringsforslag.  
 
Beslutningen om at tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010 - 2019 ikke skal 
miljøvurderes blev offentliggjort samtidig med planens høring.  
 
Planen blev endeligt vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 25.08.2016, og 
er herefter gældende.  

 



 

Bilag: 
 

Bilag 1. Kort over kloakopland 326. 
 
  



 

Bilag 1. Kort over kloakopland nr. 326, HF Islegaard 
Kort generet fra web gis, Herlev Kommune den 7. marts 2016, 
målestoksforhold 1:4535. 
 
 

 


