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1. Indledning  

 
Dette tillæg nr. 3 til den gældende ”Spildevandsplan 2010 -2019 for Herlev 
Kommune” omhandler muligheden for almen overtagelse af fællesprivate regn- og 
spildevandskloakker. 

  

Ifølge den gældende spildevandsplan er der en række grundejerforeninger i Herlev 
kommune med fællesprivate ledninger. Der er endvidere flere andels- og 
ejerforeninger, der også har fællesprivate ledninger, og eventuelt enkelte 
udmatrikulerede ejendomme. 

  

For at stille alle borgere lige og for at sikre en ensartet vedligeholdelse af 
kloakledningerne i Herlev Kommune, vil dette tillæg til spildevandsplanen give 
grundejerforeninger med private ledninger mulighed for at ansøge Herlev Kloak A/S 
om at overtage ledningerne på en række vilkår. 

 

I forbindelse med overtagelse af ledningerne vil der være en udgift for den enkelte 
grundejerforening, men derefter vil Herlev Kloak A/S overtage ansvaret og 
udgifterne til drift og vedligeholdelse af ledningerne. 

 
Denne plan giver mulighed for at Herlev Kloak A/S overtager ledninger til 0 kr.  

 

I forbindelse med en overtagelse af kloakker vil kommunen og Herlev Kloak A/S 
indgå i en dialog med foreningerne om overholdelse af afledningskoefficienten for 
det givne område. 

 
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. 

  
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, med senere ændringer, 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 ændrer ikke ved afledningen af spildevand, 



men alene ejerforholdene til ledningerne, og har derfor ikke indflydelse på målene i 
de statslige vandplaner.  

 

Vurderingen af om kloakledninger er et fællesprivat anlæg er lavet ud fra 
nedenstående oplysninger: 

• Landvæsenskommisionskendelse fra etableringen af det enkelte kloakanlæg, 
herunder hvem der har betalt for etableringen. 

• Vedligeholdelse af kloakanlægget, herunder om kommunen/forsyningen har 
vedligeholdt ledningerne i væsentligt omfang. 

• Tinglysning af ejerforholdet til ledningerne. 
• Angivelse i spildevandsplan som privat anlæg. 

 

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 lovbekendtgørelsens § 3, stk.1, nr.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. Vilkår for almen overtagelse af kloakker. 
Jævnfør Spildevandsplan 2010-19 er der en række grundejerforeninger i Herlev 
Kommune, der har fællesprivate spildevandsanlæg. Grundejerforeningerne skal 
derfor selv sørge for drift og vedligeholdelse af regn- og spildevandsledninger 
indenfor foreningens område.  

Herlev Kloak A/S kan i henhold til betalingsvedtægten for Herlev kommunes 
Kloakforsyning § 7 overtage fællesprivate spildevandsanlæg, når 
Kommunalbestyrelsen gennem en spildevandsplan har truffet beslutning om det. 

 

For at Herlev Kloak A/S kan overtage kloakledninger er der nogle vilkår, som bør 
være opfyldt: 

• Ledningerne skal, som hovedregel, være placeret i offentlige arealer. 
• Der skal være let adgang til drift og vedligeholdelse af ledningerne. 
• Ledningerne bør være i en stand, der svarer til standen af Herlev Kloak A/S´ 

ledninger af samme alder. 
• Ledningerne bør opfylde den gældende afløbsnorm for tidspunktet for 

etablering. 
• Herlev Kloak A/S´ vil overtage ledningerne ved matrikelgrænsen, og uden 

kompensation til grundejerne. 
• Hver enkelt ejendom skal have egen vandmåler for afregning 

 

Som grundlag for overtagelse af ledningerne bør grundejerforeningen mm. 
fremkomme med en række oplysninger. 

• Digital kortlægning af ledninger til indlægning i Gis-system 



• Kloakledningerne bør være TV-inspiceret, for dokumentation af ledningernes 
stand. 

• Ledningerne skal eventuelt repareres/renoveres for at opnå den samme stand 
som Herlev Kloak A/S´ ledninger. 

• Alle grundejere skal underskrive ansøgning om overtagelse. 

 

I forbindelse med overtagelsen vil der være en dialog med grundejerforeningerne 
mm. om overholdelse af afledningskoefficienten for de enkelte ejendomme. 

Herlev Kommune vil løbene ændre BBR for de enkelte ejendomme, når Herlev Kloak 
A/S har overtaget ledningerne.  

 

4. Berørte ejendomme. 
 
I henhold til gældende spildevandplan og vurdering af ejerskab har 16 
grundejerforeninger fællesprivate kloakker. Grundejerforeningerne med 
fællesprivate ledninger fremgår af bilag 1. 
 
Der kan endvidere være enkelte andels- eller ejerforeninger, der opfylder kravene 
for overtagelse af kloakledninger, og som ønsker, at Herlev Kloak A/S´ overtager 
kloakledningerne. 
 
5. Tidsplan. 
 
Ansøgninger om almen overtagelse af kloakker behandles i den rækkefølge de 
indkommer. Det vil være Herlev Kloak A/S, der afgør, i hvilken takt ansøgningerne 
om overtagelse behandles. 

Overtagelsen af et kloakanlæg sker, når der foreligger en aftale mellem Herlev Kloak 
A/S og de enkelte ejere.  

Projektet kan igangsættes efter vedtagelse i Kommunalbestyrelsen, og forventes at 
ske i perioden 2013 - 2020.  

 

6. Økonomi. 
Udgifter til fremskaffelse af nødvendige oplysninger og eventuelle reparationer af 
ledninger afholdes som udgangspunkt af ansøger, efter nærmere aftale.  
 

Der vil ikke være betalingen af tilslutningsbidrag, da de berørte ejendomme allerede 
er tilkoblet det almene kloaknet.  

 

Der vil være et arbejde i Herlev Kloak A/S med at overtage ledningerne. Arbejdet 
skønnes at udgøre 50 timer pr. sag. Hvis alle grundejerforeninger samt ejer- og 
andelsforeninger søger om almen overtagelse af kloakledninger vil det samlet set 
give en arbejdsbyde på 1,5 årsværk for Herlev Kloak A/S. 

 



Efter overtagelsen vil der være en udgift for Herlev Kloak A/S til løbende drift og 
vedligeholdelse samt til renoveringer, hvor det er påkrævet.  

 

7. Arealafgivelse og ledningsservitutter. 
Ledninger der overtages, vil som hovedregel være placeret 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.  

 

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. 3 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 13. september 2012, 
og er herefter gældende.  

 

Bilag: 
1Skema med grundejerforeninger med fællesprivate kloakledninger. 

2Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. 

 

Senest opdateret: 9. august 2012 


