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1. Indledning  
Dette tillæg nr. 2 til den gældende ”Spildevandsplan 2010 -2019 for Herlev 
Kommune” omhandler kloakering af 3 ejendomme på Valnæsvej og 
Gammelgårdsvej. 

Den gældende spildevandsplan indeholder en liste over 104 ukloakerede 
ejendomme. I Herlev Kommune er det kun området i og omkring 
Hjortespringskilen, der har ejendomme, der er beliggende udenfor det 
offentlige kloakopland. 

En række af de ukloakkerede ejendomme omkring Skinderskovvej, 
Tibbevangen, Krebsdammen og Smallebyvej planlægges kloakeret indenfor 
planperioden jfr. Spildevandsplan 2010-2019 og i Tillæg nr. 1 til 
spildevandsplan 2010-2019. 

Det er ikke planlagt at udvide det kloakerede opland med de ukloakerede 
ejendomme på Valnæsvej, Gråpilevej, Gammelgårdsvej og østlige del af 
Klausdalsbrovej. 

Spildevandsrensning uden for kloakopland varetages af grundejer selv. Er 
rensningen ikke god nok, kan det have en negativ indvirkning på søer og 
vandløb. Derfor udlagde regionplan 2005 områder med krav til rensning af 
spildevand fra ejendomme i det åbne land.  

Oplandet til Tibberup Å er i Regionplan 2005 udlagt med rensekrav til SO, 
dvs. skærpet krav til reduktion af organisk stof samt krav til 
ammoniakreduktion. De fastlagte målsætninger i Regionplan 2005 til 
Tibberup Å er ikke opfyldt, og udsivning af spildevand fra ukloakerede 
ejendomme kan være en medvirkende årsag til dette. 

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. Staten er derfor i gang med at 
udarbejde vandplaner for alle vandområder i Danmark. Et forslag til de 
statslige vandplaner var i høring i vinteren 2010/2011. De fastlagte 
målsætninger til Tibberup Å i forslag til vandplanerne er ikke opfyldt. 

I december 2011 kom de endelige statslige vandplaner. Der er ingen ænd-
ringer for Tibberup Å i forhold til det forslag, der var lagt frem til høring. 

Spildevandsforholdene på ejendomme, der ikke planlægges kloakeret, skal 
vurderes, hvis de ligger i et område med krav til rensning. Der kan gives 
påbud om forbedret rensning, hvis følgende forhold er opfyldt: 

1. Ejendommens afløbsforhold og udledning skal være fastlagt   
2. Ejendommens udledning bidrager til forurening af nedstrøms 

vandområder 
3. Nedstrøms vandområder ikke opfylder den fastlagte målsætning 



3 
 

Desuden kan der gives påbud, hvis der er tale om uhygiejniske forhold. 

Påbud om forbedret spildevandsrensning, der gives til ejere af helårsboliger, 
skal følges af et tilbud fra kommunen om kontraktligt medlemskab af 
kloakforsyningen. Medlemskabet indebærer, at kommunen forestår 
udførelse, drift og vedligeholdelse af anlæg, der opfylder påbuddet, og ejer 
betaler tilslutningsbidrag og vandafledningsafgift jf. betalingsreglerne. 
Alternativt kan ejeren vælge selv at etablere og drive den påbudte 
renseforanstaltning, og afholde de dermed forbundne 
etableringsomkostnings- og driftsomkostninger. 

 

2. Planlægningsgrundlag 
Hvis kommunen ønsker at ændre en eksisterende spildevandsplan 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, Lovbek. nr. 876 af 26. juni 2010.  
• Bek.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.  

De endelige statslige vandplaner, der kom i december 2011, giver ikke 
anledning til ændringer i dette tillæg til spildevandsplanen. 

Tillægget til Spildevandsplanen er vurderet i henhold til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer, lovbek. 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 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. 
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3. Kloakering af 3 ejendomme på 
Gammelgårdsvej og Valnæsvej 

I marts 2011 blev der lavet en vurdering af spildevandsforholdene på 10 
ejendomme på Valnæsvej, Gråpilevej, Gammelgårdsvej og den østlige del af 
Klausdalsbrovej. Vurderingen blev lavet på baggrund af oplysninger fra 
ejerne og tilsyn lavet i 1998-99. Hvor det var nødvendigt, blev der lavet et 
opfølgende tilsyn.  

Efter vurdering af ejendommenes kloakforhold har 4 ejendomme fået påbud 
om forbedret rensning. 3 af ejendommene er helårsboliger som tillige har 
fået tilbud om kontraktligt medlemskab af Herlev Kloak A/S. Alle 3 
helårsboligere har taget imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab af 
forsyningen. Den sidste ejendom er et sommerhus, hvor grundejer skal 
etablere en løsning på egen grund, der lever op til rensekravet. 

Ved dette tillæg planlægges de 3 ejendomme kloakeret for at fjerne 
udledningen af spildevand fra ejendommene. De berørte ejendomme 
fremgår af bilag 1.  

Der vil blive anlagt en gravitationsledning med stik til Gammelgårdsvej 72. 
Valnæsvej 12 og 17 vil blive serviceret enten via gravitationsledning eller 
med en trykledning med et stik med en minipumpestation til hver af 
ejendommene.  

Alle hovedledninger inkl. pumpestationer ejes og drives af Herlev Kloak A/S. 

Når stikket er etableret er der ifølge miljøbeskyttelsesloven tilslutningspligt 
for den enkelte grundejer. Tilslutningen skal være sket senest 90 dage efter, 
at stikket er etableret. 

Der må kun tilsluttes spildevand fra ovenstående ejendomme til 
ledningssystemet. Regnvand skal håndteres på egen grund. 

I henhold til Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber 
Lovbek. 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.  

Den forholdsvis lille spildevandsmængde, som ved dette projekt ledes til 
Måløv Renseanlæg, vurderes ikke at påvirke renseanlægget negativ. Samlet 
set bliver den tidligere udledning af urenset spildevand til å-systemet ændret 
til, at spildevandet fremover ledes til rensning i Måløv Renseanlæg inden 
udledning til Tibberup Å. 
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4. Tidsplan 
Anlægsarbejderne igangsættes efter vedtagelse i Kommunalbestyrelsen og 
forventes at ske i 2012.  

 

5. Økonomi  
Udgifter til etablering af det nye offentlige spildevandskloaknet med 
tilhørende stik afholdes af Herlev Kloak A/S.  

Udgifter til de interne kloakledninger på ejendommen, afholdes af 
grundejer.  

Herlev Kloak A/S får ifølge betalingsvedtægten en indtægt ved 
kloakeringerne i form af tilslutningsbidrag. Idet der kun tilsluttes spildevand 
til den offentlige kloak opkræves 60 % af standardtilslutningsbidraget 
svarende til kr. 33.554 kr. inkl. moms (2011) per ejendom. 

Tilslutningsbidraget for kloakering af de 3 ejendomme udgør således ca. 
100.662 kr. inkl. moms. 

Den foreslåede kloakering skønnes at medfører en samlet anlægsudgift for 
forsyningen på 400.000 til 700.000 kr. eks. moms. 

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. 

Herlev Kloak A/S afholder el-udgifter til minipumpestationer på de enkelte 
ejendomme.  
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6. Arealafgivelse og ledningsservitutter 
Ledninger placeres på kommunale vejarealer, og der skal derfor ikke 
tinglyses ledningsservitut på disse arealer.  
 

På den enkelte ejendom tinglyser Herlev Kloak A/S adgangsret til drift og 
vedligeholdelse af minipumpestationer. Udgifter til tinglysning afholdes af 
Herlev Kloak A/S.  

Ejendomme, der planlægges kloakeret fremgår af nedenstående tabel. 

 

Adresse Matrikel nr. 

Gammelgårdsvej 72 Hjortespring 7r 

Valnæsvej 12 Hjortespring 7q 
Valnæsvej 19 Hjortespring 7v 

 

7. 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. 2 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 22. februar 
2012, og er herefter gældende.  

 
 
Bilag: 

1. Kort over planlagte regnvands- og spildevandskloakeringen.  

2. Skema for miljøscreening. 
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Bilag 1 Oversigtskort over ejendomme der kloakeres. 

 

 

 

 


