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Baggrund 
I forbindelse med udarbejdelsen af den kommende spildevandsplan er Halsnæs Kommune og Halsnæs 

Forsyning A/S enige om, at området omkring Maglemosegrøften udløb skal analyseres nærmere, med 

henblik på at danne grundlag for en beslutning om evt. kloakering. På baggrund af hhv. Halsnæs Forsynings 

kendskab til området, samt kommunens badevandsanalyser, taget i nærheden af Maglemosens udløb, 

formodes det, at Maglemosegrøften påvirkes af urenset eller dårligt renset spildevand.  

Med denne analyse, kortlægges de faktiske afledningsforhold fra husene omkring Maglemosegrøften, som 

beslutningsgrundlag for en eventuel senere kloakering. 

 

Afgrænsning og datagrundlag 
Afgrænsningen af området for analysen er vist på nedenstående kort: 

 

Figur 1 - Afgrænsning af område 

Området afgrænses mod nord af Kattegat, mod øst af allerede kloakeret opland, mod vest af Hyllingebjerg 

(højere beliggende område, hvor der ikke vurderes at være problemer) og mod syd af en afstand svarende 

til, at vandløbet løber nogenlunde midt igennem den bebyggede del af området. 

Området rummer i alt 181 ejendomme. Der er dog to ejendomme (Søvej 29 og 31) der ligger inden for 

området, men som er tilslutte kloakken. Dette viste sig først, da der blev trukket data på afløbskoderne, og 

der er ikke nødvendigvis korrigeret for dette i analysen. 



  
 
Til selve analysen, er følgende data anvendt:  

 Information om kloakeringsforhold (afløbskoder) i GIS fra Bygnings-og Boligregistret (BBR) 

 Boringsdata i GIS fra GEUS (Jupiter database)  

 Vandløbslag i GIS  

 Vandløbsmidter og kystlinje fra Kortsyningen  

 Antal givne tilladelser (til beregning af anlægsalder - fra BBR) 

 Driftsforhold ved data fra tømningsordning (EnviTrix) 

 Afstand til grundvand – data fra klimatilpasning.dk 
 

 

Recipient - Maglemosegrøften 

 

Figur 2 - Recipient 

Ved områdets afgrænsning mod kysten er der en forholdsvis stejl skrænt/klit, og terrænet falder herfra ned 

mod Maglemosegrøften. I analysen er det derfor antaget, at eneste recipient er Maglemosegrøften.   

 

Åbent vandløb:   

Rørlagt vandløb: 



  
 

Afstand til grundvand 
Grundvandsdata er hentet fra klimatilpasning.dk1, og har et forholdsvis lavt detaljeringsniveau, da data er 

vist i celler af 500x500 m. Som det også fremgår af nedenstående figurer, er der områder uden data. Det 

må dog lægges til grund, at afstanden til grundvandet her, ligner niveauet i de tilstødende celler.  

 

Figur 3 - Afstand til højeste grundvandsstand - nuværende klima (1991-2010) 

 

Figur 4 - Afstand til højeste grundvandsstand - tør klimamodel (2021-2050) 

                                                             
1
 Yderligere information om modellen, data og usikkerheder findes på 

https://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/grundvand/se-grundvandskort/ 

 



  
 

Vandboringer 
Der findes ikke længere aktive vandboringer i området. 

Afløbstyper 

 

Figur 5 - Afløbstyper 

For at kunne beregne den teoretiske næringsstofbelastning af Maglemosegrøften, inddeles afløbskoderne 

fra BBR i tre afløbstyper, som vist i nedenstående tabel.  Ejendomme, hvor spildevandet ledes til samletank 

(afløbskode 20 og 21) er ikke regnet med. 

 
Tabel 1 - Afløbstyper til teoretisk beregning af nærings 

Grunden til, at afløbskoderne samles i disse tre kategorier er, at rensegraden på den måde kan henføres til 

de forudsætninger, der er beskrevet i metodeafsnittet og tabel 3. 

Afløbstype Antal Afløbskoder 

Nedsivning til sivedræn 12 104 og 108 

Mekanisk rensning nedsivningsanlæg 142 30, 503, 75 og 80 

Mekanisk rensning med 
nedsivningstilladelse 

15 29 

I alt 169  



  
 

Metode  
Den egentlige placering af nedsivningsanlæggene er ikke kendt, derfor er der foretaget en tematisering af 

afstandene mellem adressepunkter. Dette vurderes at give et realistisk billede af afstandene, da 

nedsivningsanlægget typisk er placeret tæt ved sommerhuset.  Det kan med rette antages, at 

nedsivningsanlæg ikke vil ligge under bygninger, veje eller nær beplantning.  

Afstand mellem nedsivningsanlæg  
Det vejledende afstandskrav er mindst 50 meter til andre nedsivningsanlæg. Forklaringen er, at afstanden 

er at sikre den bedst mulige spredning af spildevandet og for at undgå forsumpning.  

Til vurdering af egnetheden for nedsivning i forhold til afstand mellem nedsivningsanlæg er der gjort 

følgende:  

• Nedsivning er uegnet, hvis afstanden er mindre end 50 meter, som er det vejledende krav.  

• Nedsivning er egnet, hvis afstanden er større end 80 meter. Dette er baseret på det vejledende 

afstandskrav tillagt 2 gange udstrækningen af sivestrenge, som typisk er på 15 meter.  

 

Afstand til recipient 
Til vurdering af egnetheden for nedsivning i forhold til afstand til recipienten (Maglemosegrøften), er der 

gjort følgende:  

• Nedsivning er uegnet, hvis afstanden er mindre end 25 meter, som er det lovgivningsmæssige krav.  

• Nedsivning er egnet, hvis afstanden er større end 40 meter. Dette er baseret på afstandskravet tillagt 

udstrækningen af sivestrenge, som typisk er på 15 meter.  

 

Afstand til højeste grundvandsstand  
Spildevandsbekendtgørelsen2 angiver, at bunden af et nedsivningsanlæg skal placeres mindst 1 meter og så 

vidt muligt 2,5 meter over højeste grundvandsstand, som typisk forekommer i det tidligere forår. Hvis 

afstanden til grundvandet ikke er tilstrækkelig, vil spildevandet blive afledt mere eller mindre udrenset. Står 

grundvandet periodevis i terræn, vil der desuden være uhygiejniske forhold med e-coli bakterier på stedet, 

da det vil være opblandet med spildevand.  

Sivedrænene placeres typisk i frostfri dybde 0,6-0,8 meter under terræn, hvorfor afstanden fra terræn til 

grundvandsspejlet skal være mindst 1,6 meter for at overholde afstandskravet på mindst 1 meter til 

grundvandet. Dette krav er fastsat, for at sikre den bedst mulige nedbrydning af forurenende stoffer i 

spildevandet. Hvis afstanden fra terræn til grundvand er mindre, skal nedsivningsanlægget bygges op i en 

sandmile oven på terræn.  

                                                             
2 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210019 



  
 
Til vurdering af egnetheden for nedsivning i forhold til afstand fra terræn til grundvandet er baseret på 

følgende antagelse:   

• Nedsivning er uegnet, hvis afstanden er mindre end 1,6 meter. Dette er baseret på det 

lovgivningsmæssige afstandskrav til grundvand på 1,0 meter plus dybde til sivedræn på 0,6 meter.  

 

Afstand til vandboringer  
Et nedsivningsanlæg skal placeres 300 meter fra en drikkevandsboring og 150 meter fra en have-

vandingsboring. I nogle tilfælde kan der accepteres en afstand på 75 meter, hvis grundvandsstrømningen 

fra nedsivningsanlægget bevæger sig væk fra boringen, så risikoen for forurening af vandindvindingen er 

mindre.  

 

Driftsproblemer  
Alle nedsivningsanlæg har en bundfældningstank inden spildevandet løber ud i sivestrengene. 

Bundfældningstanken tømmes én gang årligt. I den forbindelse noterer tømningsentreprenøren, hvis der 

har været problemer i forbindelse med tømningen. 

Der er udført en kortlægning af driftsproblemer siden 1. januar 2014 ud fra kommentarer fra 

tømningsordningen af bundfældningstanke. Huse udenfor projektområdet er frasorteret ud fra 

beliggenhed. Følgende bemærkninger er undersøgt:  

 Spildevand på jorden  

 Tank i dårlig stand  

 T-stykke defekt eller mangler  

 Vand løber retur fra udløb  

 Ingen bund i tank  

 Indtrængende grundvand 

 Skilleplader defekte 

 Tilstoppet afløb 

 Tank overfyldt 

 Tømning af sivebrønd  

 Tank ikke fundet  
 
  

  



  
 

Udledning af biologisk iltforbrug (BI5), kvælstof (N) of fosfor (P)  
Halsnæs Kommune har oplyst, at belastningen fra sommerhusene svarer til 1 personækvivalent (PE) pr. år i 

gennemsnit. Tabel 2 viser beregningsforudsætningerne for udledningen af biologisk iltforbrug (BI5), 

kvælstof (N) og fosfor (P) via spildevandet jf. Spildevandsbekendtgørelsen per PE og per år.  

 

 

 

 

 

Tabel 2 - Beregningsforudsætninger for spildevand jf. Spildevandsbekendtgørelsen 

Tabel 3 viser beregningsforudsætningerne for rensegraden af biologisk iltforbrug (BI5), kvælstof (N) og 

fosfor (P), idet det er forudsat at både ”Nedsivning til sivedræn” og ”Mekanisk rensning med nedsivning 

med tilladelse” lever op på rensekravene til SOP (Skærpet krav til reduktion af organisk stof og fosfor samt 

nitrifikation (N) jf. ”Vejledning for nedsivningsanlæg op til 30 PE” revision 16. oktober 20003, mens 

”Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg” vurderes at have en lavere rensning, da disse anlæg vurderes 

at være ældre. Rensningen fra disse anlæg er vurderet ud fra gennemsnitstal fundet for udledning fra 

ejendomme udenfor kloakeret opland i punktkilderapport4. 

Tabel 3 - Beregningsforudsætninger for rensegrad 

 

 

  

                                                             
3
 https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1999/87-7909-308-6/pdf/87-7909-308-6.pdf 

4 https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2004/87-7614-482-8/html/default.htm 

Parameter Mængde Enhed 

PE 1,0 Pr. sommerhus 

BI5 21,9 kg/PE/år 

N 4,4 kg/PE/år 

P 1 kg/PE/år 

Q 105 l/PE/døgn 

Afløbstype og rensegrad BI5 N P 

Nedsivning til sivedræn 95 % 90 % 90 % 

Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg 74 % 66 % 67 % 

Mekanisk rensning med nedsivning med tilladelse 95 % 90 % 90 % 



  
 

Resultater 

Afstand mellem nedsivningsanlæg  
Kun to af de 181 ejendomme har en afstand på mere end 50 m til nærmeste nabo (fra adressepunkt til 

adressepunkt), med hhv. 66 og 103 m. Det vil sige, at der kun er én ejendom, der i denne sammenhæng kan 

betragtes som egnet til nedsivning (mere end 80 m til nærmeste adressepunkt) og 179 betragtes som 

uegnet. Der er i gennemsnit 27 m mellem adressepunkteren. 

 

 

 

 

Tabel 4 - Fordeling af egnede og ikke egnede nedsivningsanlæg som følge af afstand til nærmeste andet nedsivningsanlæg 

 

Afstand til recipient 

 

Figur 6 - Maglemosegrøften med hhv. 25 og 40 m bufferzone 

Egnet til nedsivning 
ift. afstand til nabo 

Antal [stk.] Antal [%] 

Egnet 1 0,5 

Måske egnet 1 0,5 

Ikke egnet 179 99 



  
 
10 ejendomme (6 %) er beliggende indenfor 25 m fra recipienten og 25 ejendomme (14 %) inden for 40 m 

fra recipienten.  

Afstand til højeste grundvandsstand 
Som det fremgår i metodeafsnittet, kan der med de grundvandsdata, der er benyttet til denne analyse, ikke 

drages konklusioner på ejendomsniveau. Generelt kan det dog antages, at afstanden til højeste 

grundvandsstand under nuværende klima befinder sig 0-2 m under terræn og under 1 m fra terræn ved 

fremtidsscenariet ”tør klimamodel”. 

Afstand til vandboringer  
Der findes ingen aktive vandboringer med drikkevandskvalitetskrav inden for 300 m fra området. 

Driftsproblemer  
Inden for området er det dog kun tre af ovennævnte bemærkninger, der har fundet anvendelse. Det 

vurderes dog, at tømmefirmaernes registrering af driftsproblemer på nedsivningsanlæggene i perioder har 

været meget mangelfuld, således at det reelle tal vurderes meget højere.   

 

 

 

Tabel 5 - Driftsproblemer registreret ifm. Tømningsordningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 - Placeringen af de ejendomme, hvor der tidligere er registreret driftsproblemer 

Driftsproblemer Antal [stk.] Antal [%] 

T-stykke mangler eller defekt 2 1 

Vand løber retur fra udløb 14 8 

Tilstoppet afløb 6 3 



  
 

 

Opgørelse af teoretisk udledning til Maglemosegrøften (Kattegat)  
Tabel 6, 7 og 8 viser, at udledningen af biologisk iltforbrug (BI5) er 838,14 kg/år, og udledningen af kvælstof (N) er 

224,31 kg/år, mens udledningen af fosfor (P) er 49,56 kg/år. 

 

Tabel 6 - Udledte mængder af biologisk iltforbrug (BI5) 

 
Tabel 7 - Udledte mængder af kvælstof (N) 

 
Tabel 8 - Udledte mængder af fosfor (P) 

  

Afløbstype Antal Urenset 
spildevand 

[kg/år] 

Rensegrad [%] Udledte mængder 
[kg/år] 

Nedsivning til 
sivedræn 

12 262,8 95 13,14 

Mekanisk rensning 
nedsivningsanlæg 

142 3109,8 74 808,55 

Mekanisk rensning 
med 
nedsivningstilladelse 

15 328,9 95 16,45 

I alt 169 3701,5  838,14 

Afløbstype Antal Urenset 
spildevand 

[kg/år] 

Rensegrad [%] Udledte mængder 
[kg/år] 

Nedsivning til 
sivedræn 

12 52,8 90 5,28 

Mekanisk rensning 
nedsivningsanlæg 

142 624,8 66 212,43 

Mekanisk rensning 
med 
nedsivningstilladelse 

15 66 90 6,6 

I alt 169 743,6  224,31 

Afløbstype Antal Urenset 
spildevand 

[kg/år] 

Rensegrad [%] Udledte mængder 
[kg/år] 

Nedsivning til 
sivedræn 

12 12 90 1,2 

Mekanisk rensning 
nedsivningsanlæg 

142 142 67 46,86 

Mekanisk rensning 
med 
nedsivningstilladelse 

15 15 90 1,5 

I alt 169 169  49,56 



  
 

Konklusion 
Den overordnede konklusion på undersøgelsen er, at næsten alle sommerhuse i området har problemer med at 

overholde de vejledende afstandskrav til enten hinanden, recipient eller grundvand. 142 af de 181 sommerhuse har 

mekanisk rensning med nedsivningsanlæg uden tilladelse (tilladelsen er ikke påkrævet) eller tilsvarende. Det viser, at 

der er mange ældre sommerhuse, hvor nedsivningsanlæggene sandsynligvis er etableret for mere end 20 år siden. Et 

nedsivningsanlæg har typisk en levealder på 20 år. Det kan derfor ikke forventes, at disse anlæg har en optimal 

rensning, da bindingskapaciteten i jorden for længst er opbrugt.  

Nærværende undersøgelse viser endvidere, at 99% af sommerhusene ikke overholder de vejledende afstandskrav 

mellem nedsivningsanlæg, som er mindst 50 meter til andre nedsivningsanlæg. 6 % af sommerhusene nedsiver for tæt 

på Maglemosegrøften, hvor nedsivning betragtes som uegnet, hvis afstanden er mindre end 25 meter.  

I forhold til afstand fra terræn til grundvand, kan der, på grund den forholdsvis ringe detaljeringsgrad i data, kun gøres 

nogle overordnede betragtninger. Meget kunne dog godt tyde på, at afstanden mellem sivedræn og grundvandsspejl, 

ikke kan overholde kravet på mindst 1 m. Dette gælder især, når der kigges på fremtidsscenariet, hvor der forventes 

højere grundvandsstand som følge af øget nedbør.     

Undersøgelsen viser endvidere, at der har været driftsproblemer med tømningen ved 12% af sommerhusene; oftest i 

forhold til at vandet løber retur fra udløbet. Dette tal er dog sandsynligvis højere 

Belastningsopgørelsen for de nuværende forhold viser, at der udledes 838,14 kg BI5/år (biologisk iltforbrug), 224,31 kg 

kvælstof/år og fosfor 49,56 kg fosfor/år til Maglemosegrøften og videre til Kattegat fra områdets 181 sommerhuse. 

Denne kan reduceres til under 10% for alle parametre, hvis området spildevandskloakeres.  

Det anbefales på den baggrund, at sommerhusene bliver spildevandskloakerede, da der med de lokale forhold må 

forventes en utilstrækkelig rensning samt risiko for uhygiejniske forhold og negativ påvirkning af badevandskvaliteten 

ved Liseleje strand.   

Ved spildevandskloakering af områderne kan spildevandsrensningen foretages på Melby renseanlæg, hvor der med 

mindre investeringer kan skabes den fornødne kapacitet. Denne løsning skal etableres og finansieres af Halsnæs 

Forsyning med brugerbetaling af grundejerne.  

På baggrund af erfaringer fra tidligere kloakeringsprojekter i dette sommerhusområde, ligger et konservativt skøn på 

investeringen på 100.000 kr. pr. ejendom ekskl. moms. Dette giver en samlet investering på ca. 18,8 mio. kr. hvoraf de 

ca. 5,6 kan hentes i tilslutningsbidrag. 

 

 

 


