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1. Indledning  
 
Dette tillæg nr. 1 til den gældende ”Spildevandsplan 2010 -2019 for Herlev 
Kommune” omhandler etablering af regnvandskloak for ny boligbebyggelse på 
Gammel Klausdalsbrovej 500, matr. nr. 22n og 22d, som planlægges etableret i 2011 - 
2012, samt spildevandskloakering af Tibbevangen og rideskolen på Krebsdammen. 
Der åbnes endvidere op for en håndtering af regnvand via grøfter. 

  

Den gældende spildevandsplan indeholder plan for kloakering vest for Herlev 
Privatskole i forbindelse med evt. ny bebyggelse. Ved opførelse af nye boligområder 
skal der ifølge spildevandsplanen separatkloakeres, og regnvand forudsættes 
håndteret lokalt, så det bidrager til grundvandsdannelsen eller søges udnyttet til 
rekreative formål. 

 

Da grunden Gammel Klausdalsbrovej 500 dels er forurenet og dels består af ler og 
moræneler, er det meget vanskeligt at nedsive regnvandet på grunden. Samtidigt er 
der tilladt en høj bebyggelsesgrad på ejendommen. Da mulighederne for lokal 
håndtering af overfladevandet således er meget begrænsede, må bortskaffelse af 
regnvand foregå ved afledning via kloakforsyningen. 

 

En del af Tibbevangen er i spildevandsplan 2010-2019 planlagt spildevandskloakeret i 
perspektivperioden, mens der ikke er planlagt kloakering af Rideskolen og den 
resterende del af Tibbevangen. For at mindske udsivning af spildevand fra området 
planlægges det kloakeret for spildevand i planperioden. Området er i Regionplan 
2005 udpeget til forbedret rensning af spildevandet fra spredt bebyggelse. Ved dette 
tillæg planlægges området kloakeret for at mindske udledningen fra de ukloakerede 
ejendomme. 

 
Denne plan giver mulighed for at afledningen af regnvandet fra Gammel 
Klausdalsbrovej på et senere tidspunkt kombineres med et projekt, hvor regnvand 
fra Golfbanen og afløb fra en række søer kobles af det overbelastede 
regnvandssystem. Hermed reduceres belastningen af regnvandssystemet. Det vil 
dermed medvirke til at forbedre kvaliteten i vandmiljøet, som generelt set ikke er 
god nok. En grøfteløsning kan endvidere forbedre de rekreative interesser i 
kommunen, og forsinke regnvandet.  

 

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 et forslag til vandplaner. De fastlagte 
målsætninger i forslag til vandplanerne til Tibberup å er ikke opfyldt, og udsivning af 
spildevand fra ukloakerede ejendomme samt regnvandsudledningerne kan være en 
medvirkende årsag til dette.  

 



Afledningskoefficienten for Gammel Klausdalsbrovej 500 fastsættes til 1/6, og med et 
dimensioneringsgrundlag på 140 l/s/ha. Det forudsættes at vand fra 
parkeringsarealer renses inden afledning til regnvandssystem. 

 
2. Planlægningsgrundlag 
 
Lovgrundlag:  
 
Hvis kommunen ønsker at ændre en eksisterende spildevandsplan – herunder 
afledningsforholdene inden for et opland, må Kommunalbestyrelsen vedtage tillæg 
til eller revision af spildevandsplanen. Plantillægget er det retslige grundlag for 
projektet, da der forud for en kloakering skal foreligge en spildevandsplan, der 
angiver, hvilke områder, der skal kloakeres samt en tidsplan.  

 
Det lovmæssige grundlag for udarbejdelsen af tillægget til spildevandsplanen er.  
 
• Lov om Miljøbeskyttelse, Lovbekendtgørelse nr. 876 af 26. juni 2010.  
• Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter 
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.  
 
Ifølge ovenstående Lov om Miljøbeskyttelse, må et tillæg til spildevandsplan ikke 
stride mod Vandplanen. Dette tillæg til spildevandsplanen er derfor udarbejdet på 
baggrund af målene i forslag til vandplaner, som forventes at danne grundlag for de 
kommende recipientkrav.  
 
Tillægget til Spildevandsplanen er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af 
planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009. Tillægget 
til spildevandsplanen fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser, og er 
omfattet af bekendtgørelsens § 3, stk.1.1. Kommunen 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. Regnvandsafledning fra Gammel Klausdalsbrovej 500. 
 
Den berørte ejendom er beliggende i spildevandsopland 707 E, og fremgår af bilag 1. 
Alle afløbsledninger og grøfter inkl. pumpestationer ejes og drives af Herlev Kloak 
A/S. Der vil blive anlagt en regnvandsledning fra boligbebyggelsen Gammel 
Klausdalsbrovej 500, der leder til regnvandssystemet. 

 
Jævnfør Spildevandsplan 2010-19 skal matr.nr. 22d og 22n af Hjortespring, delopland 
707E tilsluttes det offentlige afledningssystem for spildevand og regnvand skal 
håndteres på egen grund. Regnvandet skal desuden søges udnyttet til rekreative 
interesser. Teknisk Forvaltning har på grund af vanskelige jordbundsforhold samt 
jordforurening vurderet at mulighederne for nedsivning på grunden er meget 
begrænsede. Regnvandet fra ejendommen Gammel Klausdalsbrovej 500 kan derfor 
ledes til det offentlige regnvandssystem. 



 
Placering af eksisterende regnvandsledninger i Klausdalsbrovej er pt. ikke indmålt, 
men jævnfør driftsafdelingens erfaringer, er kapaciteten i ledningen opbrugt.  
 
Herlev Kloak har vurderet, at det ikke er muligt at tilføre større vandmængder til 
eksisterende ledninger, da det ikke kan afvises, at det giver 
oversvømmelsesproblemer, både som opstuvning på Gammel Klausdalsbrovej 500 og 
ved olieudskilleren udfor Papyrotex. 
 
Kloakering af Gammel Klausdalsbrovej 500 for regnvand kan løses ved fremføring af 
ny regnvandsledning med tilslutning til eksisterende ledning i Skinderskovvej. 
Tilledning af øgede mængder af regnvand til det eksisterende system vil kræve 
større kapacitet i et mindre stykke af den eksisterende regnvandsledning. I 2006 blev 
der anlagt en ny olieudskiller på Tibbevangen. Denne er ikke dimensioneret for 
ekstra regnmængder, og der skal derfor anlægges en ny olieudskiller. Desuden skal 
der anlægges ekstra bassinvolumen til forsinkelse ved udløb. 

 
I henhold til Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber nr. 633 af den 
7. juni 2010 er grundejeren forpligtiget til selv at udføre og betale de nødvendige 
ændringer på egen grund samt tilslutte regnvandet til det offentlige 
regnvandssystem.  

 

Afledningskoefficienten på Gammel Klausdalsbrovej 500 sættes til 1/6, og 
dimensioneres ud fra en regnintensitet på 140 l/s/ha. Drænvand, tagvand og 
overfladevand i øvrigt er indeholdt i afledningskoefficienten på 1/6. Det forudsættes, 
at vand fra parkeringsarealer og eventuelt forurenet drænvand renses før afledning 
til kloaksystemet. 
 

4. Fremrykning af kloakering af Tibbevangen mm. 
 
Ved bebyggelse af ejendommen Gammel Klausdalsbrovej 500, skal Herlev Kloak 
fremføre stik til kloakering af matr.nr. 22d og 22n af Hjortespring, delopland 707E i 
Spildevandsplan 2010-19.  Fremføring af stik til Gammel Klausdalsbrovej 500 
forudsætter anlæg af ny ledning fra grunden med tilkobling til det eksisterende 
system i den nordlige ende af Tibbevangen.  
 
I spildevandsplanen er det prioriteret, at oplandet ved Skinderskovvej, delopland 
706A skulle kloakeres for spildevand i planperioden og at oplandet ved Tibbevangen, 
delopland 706 B samt Gammel Klausdalsbrovej 500 og grund ved Papyrotex, 
delopland 714 skulle kloakeres i perspektivperioden. Ved fremrykningen af byggeriet 
på Gammel Klausdalsbrovej 500, bliver det praktisk og økonomisk attraktivt, at koble 
oplandene 706 A og B samt Krebsdammen 23a og b på samtidigt.  
 
Ved dette tillæg til spildevandsplanen fremrykkes kloakeringen af Tibbevangen i 
kloakopland 706 B fra perspektivperioden til planperioden. Samtidigt lægges.de 
resterende ejendomme på Tibbevangen ind i kloakopland 706 B. Hele Tibbevangen 
kloakeres for spildevand, mens regnvand fortsat håndteres lokalt. Kloakeringen af 
rideskolen, Krebsedammen 23 a og b, indlemmes i kloakopland 706 A, og der 
kloakeres for spildevand, mens regnvand forsat håndteres lokalt. 



 
På ejendommene på Tibbevangen samt Krebsedammen 23 a og b, foregår 
spildevandsrensningen på nuværende tidspunkt på egen grund. Afledning af 
regnvand sker via eksisterende dræn og lokal nedsivning.  
 
De berørte arealer fremgår af bilag 1. 

 

I henhold til Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber nr. 633 af den 
7. juni 2010 er grundejeren forpligtiget til selv at udføre og betale de nødvendige 
ændringer på egen grund samt tilslutte spildevandet til det offentlige kloaksystem.  

 

5. Tidsplan 
 
Anlægsarbejderne igangsættes efter vedtagelse i Kommunalbestyrelsen og forventes 
at ske i perioden 2011- 2013.  

 

6. Økonomi  
 
Udgifter til etablering af det nye offentlige spildevandskloaknet med tilhørende stik 
afholdes af Herlev Kloak Forsyning.  
 
Udgifter til de interne kloakledninger og håndtering af regnvand på ejendommen, 
afholdes af grundejer.  

 

Betalingen af tilslutningsbidrag forefalder efter de normale betingelser i 
betalingsvedtægten. 
 

Herlev Kloak A/S får ifølge betalingsvedtægten en indtægt ved kloakeringerne i 
form af tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget for regnvandet fra Gammel 
Klausdalsbrovej udgør ca.1 mio. kr. 

Den foreslåede regnvandskloakering skønnes at medfører en samlet udgift på ca. 3 
mio. kr. 

 

Den foreslående spildevandkloakering er allerede medtaget i spildevandsplan 2010 – 
2019, men fremrykkes. 

 
Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når der foreligger mulighed for fysisk 
tilslutning af den enkelte ejendom. Tilslutningsbidraget reguleres hvert år og bliver 
opkrævet ved tilslutningsmuligheden for den enkelte ejendom efter årets gældende 
takster.  
 
Indtægterne ved vandafledningsbidrag er svarende til gældende takst.  

 



7. Arealafgivelse og ledningsservitutter 
 
Ledninger placeres på kommunale arealer, og der skal derfor tinglyses 
ledningsservitut på disse arealer. Der betales ikke erstatninger.  
På den enkelte ejendom tinglyser Herlev Kloak A/S adgangsret til drift og 
vedligeholdelse af denne. Udgifter til tinglysning afholdes af Herlev Kloak A/S.  
 
Kloakeringen vedrører en række ejendomme på Tibbevangen som fremgår af 
spildevandsplanen 2010-2010, yderligere ejendomme, der planlægges kloakeret 
fremgår af nedenstående tabel. 

 

Adresse Matrikel nr. 

Tibbevangen 36 Hjortespring 12bc 

Tibbevangen 39 Hjortespring 43e 

Tibbevangen 41 Hjortespring 43z 

Tibbevangen 49 Hjortespring 43l 

Tibbevangen 78 Hjortespring 43m 

Krebsdammen 23 a + b Hjortespring 40 



8. Ikrafttræden  
 
Forslaget til spildevandstillægget har været til gennemsyn i 8 uger med mulighed for 
at komme med eventuelle indsigelser og ændringsforslag.  
 
Beslutningen om at tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2010 - 2019 ikke skal 
miljøvurderes blev offentliggjort samtidig med planens høring, der indkom ingen 
klager.  

 

Planen blev endeligt vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 25. august 2011, og er 
herefter gældende.  

Bilag: 

1. Kort over planlagte regnvands- og spildevandskloakeringen.  
2. Skema for miljøscreening. 

 

 

Senest opdateret: 5. juli 2011 


