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1. Indledning 

Halsnæs Kommune ønsker at undersøge de faktiske afledningsforhold for sommerhusene langs 

Roskilde Fjord i områderne Månedalen (Kregme), Grævlingehøj, Ølsted Strandhus og Ølsted 

Nordstrand, samt Sydstrand.  

 

Opgaven omfatter kortlægning af afstand fra terræn til højeste grundvandsstand, afstand mellem 

nedsivningsanlæg, afstand til recipient (kyst, vandløb og dræn) samt afstand til indvindingsborin-

ger. Desuden omfatter opgaven kortlægning af driftsproblemer ud fra kommentarer fra tømnings-

ordningen af bundfældningstanke, konklusion af de samlede nedsivningsforhold samt opgørelse 

af teoretisk belastning af Roskilde Fjord mht. biologisk iltforbrug, kvælstof og fosfor. 

 

1.1 Baggrund 

Halsnæs Kommune er i gang med forberedelserne til den nye spildvandsplan og ønsker i den 

forbindelse at kortlægge de faktiske afledningsforhold fra sommerhusene langs Roskilde Fjord 

som beslutningsgrundlag for en eventuel senere kloakering. 

 

1.2 Formål 

Opgavens formål er således at, kortlægge de faktiske afledningsforhold fra sommerhusene langs 

Roskilde Fjord, herunder deres udledning til Roskilde Fjord, som beslutningsgrundlag for en even-

tuel senere kloakering. 
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2. Konklusion 

Der er kortlagt i alt 2.176 sommerhuse i de fem lokalområder Månedalen (Kregme), Grævlingehøj, 

Ølsted Strandhuse, Ølsted Nordstrand og Sydstrand. Den overordnede konklusion på undersø-

gelsen er at næsten alle sommerhuse har problemer med at overholde de vejledende afstands-

krav til enten hinanden, vandboringer, recipient eller grundvand. 1599 sommerhuse har mekanisk 

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

mange ældre sommerhuse, hvor nedsivningsanlæggene sandsynligvis stammer fra etableringen i 

1960-1970’erne. Det betyder, at disse anlæg kan være op mod 50-60 år gamle. Et nedsivningsan-

læg 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 98% af sommerhusene ikke overholder de vejle-

dende afstandskrav mellem nedsivningsanlæg, som er mindst 50 meter til andre nedsivningsan-

læg. 23% af sommerhusene overholder heller ikke de vejledende afstandskrav til vandboringer, 

som er 300 meter til drikkevandsboringer og 150 meter til private boringer, og 3% af sommerhu-

sene nedsiver for tæt på enten kyst eller vandløb og dræn, hvor nedsivning betragtes som uegnet, 

hvis afstanden er mindre end 25 meter.  

I forhold til afstand fra terræn til grundvand, viser undersøgelsen, at nedsivningsanlæggene over-

holder de vejledende afstandskrav til det primære kalkmagasin, men at der kan være et sekun-

dært magasin som ligger over det primære magasin, hvor afstandskravet ikke er overholdt. Af-

standskravet er på mindst 1 meter mellem sivedræn og grundvandsspejl. Orbicon har ikke kend-

skab til udbredelsen af eventuelle sekundære magasiner og kan derfor ikke undersøge overhol-

delse af afstandskrav ift. disse. 

Undersøgelsen viser endvidere, at der har været driftsproblemer med tømningen ved 20% af 

sommerhusene; oftest i forhold til at vandet løber retur fra udløbet.  

Belastningsopgørelsen for de nuværende forhold viser, at der udledes 9.536 kg BI5/år (biologisk 

iltforbrug) 2.559 kg kvælstof/år og fosfor 566 kg fosfor/år til Roskilde Fjord fra de 1959 sommerhu-

se langs Roskilde Fjord. Denne belastning til Roskilde Fjord kan reduceres til under 10% for alle 

parametre, hvis området spildevandskloakeres.   

Orbicon anbefaler, at sommerhusene bliver spildevandskloakerede, især fordi alle sommerhusene 

har problemer med at overholde de vejledende afstandskrav til enten hinanden, vandboringer eller 

recipienter, hvorfor rensningen ikke er optimal, men også fordi dette medfører en unødvendig 

belastning af Roskilde Fjord, hvor miljømålet ikke er opfyldt. Miljøtilstanden i Roskilde Fjord af-

hænger af kvælstofbelastningen og der er fastlagt et indsatsbehov på 10,5 ton kvælstof, som skal 

reduceres for fjorden kan opfylde miljømålet /1/.   

Ved spildevandskloakering af områderne kan spildevandsrensningen foretages på Halsnæs For-

synings renseanlæg i fx Melby under forudsætning af, at der er kapacitet til dette. Denne løsning 

skal etableres og finansieres af Halsnæs Forsyning med brugerbetaling af grundejerne.  

Investeringen i spildevandskloakering af sommerhusene til Roskilde Fjord med i alt 2.176 stk. 

vurderes at være rentabel, idet den beregnede nettonutidsværdi er positiv med de anvendte en-

hedspriser og takster jf. Halsnæs Forsynings takster for 2019. Der er anvendt en skønnet an-

lægsudgift til kloakeringen af sommerhusene på godt kr. 60.000 ekskl. moms per styk ud fra erfa-

ringstal på lignende kloakeringer i Stillinge Strand og Vig Lyng. Nettonutidsværdien er positiv indtil 

en anlægsomkostning på kr. 90.000 ekskl. moms per sommerhus. 
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3. Datagrundlag 

 

Orbicon har modtaget følgende data fra Halsnæs Kommune: 

 Sommerhusplacering og information om kloakeringsforhold (afløbskoder) i GIS 

- fra Bygnings-og Boligregistret (BBR) 

 Boringsdata i GIS 

- fra GEUS’ Jupiter database 

 Vandløbslag i GIS 

 Drænkort, som orbicon har digitaliseret  

 Vandløbsmidter og kystlinje   

- fra Kortsyningen 

 Antal givne tilladelser de seneste år (til beregning af anlægsalder) 

 Driftsforhold ved data fra tømningsordning 

 

3.1 Sommerhuse, placering og kloakeringsforhold 

Der er totalt 2.176 sommerhuse i de fem områder. Heraf er der 1.959 sommerhuse med eget 

nedsivningsanlæg eller sivebrønd. Tabel 1 viser antal af sommerhuse i hvert delområde totalt og 

med nedsivningsanlæg, samt deres areal.   

 
Tabel 1: Antal af alle sommerhuse og sommerhuse med nedsivningsanlæg med deres areal. 

Navn 
Antal af alle  
sommerhuse 

Antal af huse med 
nedsivningsanlæg 

Areal [ha] 

Månedalen 448 404 74 

Grævlingehøj 333 308 53 

Strandhuse  
(Kildebakkerne) 

155 133 53 

Ølsted Nordstrand 361 302 55 

Ølsted Sydstrand 879 812 140 

Total  2.176 1.959 375 

 

Mekanisk rensning ved nedsivningsanlæg uden tilladelse er mest anvendt i området og udgør 

74% af alle afløbstyper. Tabel 2 viser antal af afløbstyper i projektområdet, hvor Figur 1 illustrerer 

deres placering. 
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Tabel 2: Alle afløbstyper i projektområdet. 

Afløbskode Afløbstype 
Antal 
[stk.] 

Antal  
[%] 

0 Ukendt 72 3,3 

10 Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg 7 0,3 

20 Afløb til samletank 58 2,7 

21 
Afløb til samletank for toiletvand og mekanisk rensning af 
øvrigt spildevand 

24 1,0 

29 Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse 210 9,7 

30 
Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke 
påkrævet) 

1.599 73,5 

32 
Mekanisk og biologisk rensning (ældre anlæg uden rense-
klasse) 

1 0,05 

75 
Blandet afløbsforhold på ejendommen (er specificeret på 
bygningen) 

1 0,05 

80 Anden type afløb 19 0,9 

90 Ingen udledning 23 1,1 

103 SOP: Minirenseanlæg med nedsivning i faskine 2 0,1 

104 SOP: Nedsivning til sivedræn 139 6,4 

105 SOP: Samletank 6 0,3 

108 SOP: Beplantede filteranlæg med nedsivning i faskine 1 0,05 

190 SOP: Andet 1 0,05 

204 SO: Minirenseanlæg med udledning til markdræn 2 0,1 

503 
Øvrige renseløsninger: Ældre nedsivningsanlæg med nedsiv-
ning til sivebrønd 

8 0,4 

701 Intet afløb 3 0,1 

Total  2.176 100 

 

1599 sommerhuse har mekanisk rensning med nedsivningsanlæg uden tilladelse (tilladelsen er 

ikke påkrævet). Det viser, at der er mange ældre sommerhuse, hvor nedsivningsanlæggene 

sandsynligvis stammer fra etableringen i 1960-1970’erne. Det betyder, at disse anlæg kan være 

op mod 50-60 år gamle. Et nedsivningsanlæg har typisk en levealder på 20-30 år. Det kan derfor 

ikke forventes, at disse anlæg har en optimal rensning, da bindingskapaciteten i jorden for længst 

er opbrugt. 
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Figur 1: Oversigt over afløbstyper i de fem områder. 
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3.2 Recipienter: Kyst, vandløb og dræn 

Figur 2 viser placeringen af kystlinje, vandløb og kendte dræn i projektområdet.  

 

 
Figur 2: Placering af kystlinje, vandløb og dræn i projektområdet. 
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3.3 Grundvandsstand  

I 2008- 2009 har Orbicon udført kortlægning af den primære akvifer i kalkmagasinet. Med ud-

gangspunkt i dette er der udarbejdet et tema for afstanden til grundvandsstanden, idet Orbicon 

ikke har kendskab til udbredelsen af eventuelle ovenliggende sekundære magasiner og kan derfor 

ikke undersøge overholdelse af afstandskrav ift. disse.  

 

Der findes ingen oplysninger om nedsivningsanlæggene er udført i sandmile. Dette ville have 

betydet, at terrænkoten kunne tillægges 0,6 meter for disse anlæg. 

 

3.4 Vandboringer  

Boringsdata er rekvireret fra GEUS’ Jupiter database. Der findes 81 vandboringer og fem forskel-

lige typer i og omkring projektområdet, se Tabel 3. Figur 3 illustrerer placeringen af vandboringer-

ne.  

 
Tabel 3: Boringer fra Jupiter database. 

Vandboringstype Antal [stk.] 

Markvanding/gartneri 6 

Privat husholdning 11 

Vandforsyningsboring 23 

Vandværksboring 13 

Ukendt 28 

Total 81 
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Figur 3: Oversigt over vandboringer i projektområdet.  
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3.5 Driftsproblemer 

Orbicon har modtaget data om de registrerede driftsproblemer i kommunen fra tømningsdataba-

sen. Tabel 4 viser antal af sommerhuse med pågældende driftsproblemer. Tabellen viser udtræk 

som gælder for hele kommunen, hvor den inkluderer sommerhuse, som ligger uden for projektom-

rådet. Tømningsdata er indsamlet gennem perioden fra den 1/1-2015 til den 24/4-2019, altså over 

godt fire år. Tømningsordningen kører som udgangspunkt hvert andet år i sommerhusområderne.  

 
Tabel 4: Opsummering af driftsproblemer for sommerhuse i hele Halsnæs Kommune. 

Driftsproblemer Antal [stk.] 

Spildevand på jorden 2 

Tank i dårlig stand 20 

T-stykke defekt eller mangler 153 

Vand løber retur fra udløb 664 

Ingen bund i tank 17 

Tømning af sivebrønd 35 

Tank ikke fundet 99 

Total 990 

 
Tabellen viser, at de fleste driftsproblemer skyldes vand løber retur fra udløb, hvilket kan indikere 
at grundvandet står højt i sivedræn, hvorfor det løber retur, eller udløbet er stoppet.  
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4. Metode 

QGIS 3.6 Noosa er anvendt til kortlægning og Surfer 16 er anvendt til at generere overfladekort af 

grundvandsstand med gridstørrelse på 20 x 20 meter. Den egentlige placering af nedsivningsan-

læggene er ikke kendt, derfor er der foretaget en tematisering af afstandene mellem adressepunk-

ter. Dette vurderes at give et realistisk billede af afstandene, da nedsivningsanlægget typisk er 

placeret tæt ved sommerhuset. 

 

4.1 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 vej-

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

meter. 

 

4.2 Afstand til recipienter: Kyst, vandløb og dræn 

Til vurdering af egnetheden for nedsivning i forhold til afstand til recipienterne kyst vandløb og 

dræn er der gjort følgende: 

 

 Nedsivning er uegnet, hvis afstanden er mindre end 25 meter, som er det lovgivnings-

mæssige krav.  

 

 Nedsivning er egnet, hvis afstanden er større end 40 meter. Dette er baseret på af-

standskravet tillagt udstrækningen af sivestrenge, som typisk er på 15 meter. 

 

4.3 Afstand til højeste grundvandsstand 

Figur 4 viser, at grundvandsspejlet i projektområdet falder fra omkring 4 meter DVR90 til ca. -4 

meter DVR90 lokalt omkring Ølsted Vandværks indvinding, hvor nulgrænsen langs kysten træk-

kes ind omkring.  
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Figur 4: Oversigtskort af grundvandsstand i projektområdet. Den mørkegrønne viser den laveste grund-
vandsstand, mens den lysegule viser den højeste grundvandsstand. 

Spildevandsbekendtgørelsen 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 uhygiejni-

ske forhold med e-coli bakterier på stedet, da det vil være opblandet med spildevand. 
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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 forure-

nende stoffer i spildevandet. Hvis afstanden fra terræn til grundvand er mindre, skal nedsivnings-

anlægget bygges op i en sandmile oven på terræn.  

 

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

gjort følgende: 

 

 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. 

 

 Nedsivning er egnet, hvis afstanden er større end 2,0 meter. Dette er baseret på et tillæg 

af den målte oktober grundvandsstand til den maksimale grundvandsstand i det tidlige 

forår på 0,2 meter samt et tillæg til grundvandsstanden i 2050 på 0,2 meter. Grund-

vandsstanden vil stige på grund af klimaforandringer som følge af den forventede stigen-

de nedbørsmængde. 

 

4.4 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 grundvands-

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

vandindvindingen er mindre. 

 

Til vurdering af egnetheden for nedsivning i forhold til afstand til vandboringer er der gjort følgen-

de: 

 

 Nedsivning er uegnet, hvis afstanden er mindre end 300 meter til drikkevandsboringer el-

ler 150 meter til private vandboringer. 

 

 Nedsivning er egnet, hvis afstanden er større end 300 meter til drikkevandsboringer og 

150 meter til private vandboringer. 

 

4.5 Driftsproblemer  

Der er udført en kortlægning af driftsproblemer ud fra kommentarer fra tømningsordningen af 

bundfældningstanke. Huse udenfor projektområdet er frasorteret ud fra beliggenhed. Følgende 

bemærkninger er tematiseret: 

 

 Spildevand på jorden 

 Tank i dårlig stand 

 T-stykke defekt eller mangler 

 Vand løber retur fra udløb 

 Ingen bund i tank 

 Tømning af sivebrønd 

 Tank ikke fundet 
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4.6 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 5 viser beregningsforudsætningerne for udledningen af biologisk 

iltforbrug (BI5), kvælstof (N) og fosfor (P) via spildevandet jf. Spildevandsbekendtgørelsen per PE 

og per år /2/. 

 
Tabel 5: Beregningsforudsætninger for spildevand jf. Spildevandsbekendtgørelsen. 

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 

 

 

Tabel 6 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” revi-

sion 16. oktober 2000 /3/, 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 punktkilde-

rapport /4/. 

 
Tabel 6: Beregningsforudsætninger for rensegrad. 

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% 
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5. Resultater  

 

5.1 Afstand mellem nedsivningsanlæg 

Udvalgte nedsivningsanlægstyper er vist i Figur 5. Det ses, at mekanisk rensning med nedsiv-

ningsanlæg med tilladelse er mest brugt i området. 

 

 
Figur 5: Oversigt over alle nedsivningsanlægstyper i projektområdet.  
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Afstanden mellem nedsivningsanlæg er tematiseret i Figur 6. Tabel 7 til Tabel 11 viser hvordan 

afstandskravet er opfyldt for hvert delområde. Tabel 12 opsummerer det samlede resultat fra alle 

delområder. Undersøgelsen viser, at det vejledende afstandskrav, i stort set alle områder, ikke 

kan overholdes (98%), idet kun 5 anlæg vurderes at kunne overholde afstandskravet. Dermed 

vurderes det at rensningen af spildevandet ikke er optimal. 

 

 
Figur 6: Afstand mellem nedsivningsanlæg.  
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Tabel 7: Egnethed for nedsivning i forhold til afstand mellem nedsivningsanlæg i Ølsted Sydstrand. 

Afstandskrav mellem anlæg Farve Afstand [meter] 
Antal 

[stk.] 

Antal 

[%] 

Uegnet Rød ≤ 50 806 99 

Måske egnet Gul 50 til 80 5 1 

Egnet Grøn ≥ 80 1 0 

 

Tabel 8: Egnethed for nedsivning i forhold til afstand mellem nedsivningsanlæg i Ølsted Nordstrand. 

Afstandskrav mellem anlæg Farve Afstand [meter] 
Antal 

[stk.] 

Antal 

[%] 

Uegnet Rød ≤ 50 299 99 

Måske egnet Gul 50 til 80 3 1 

Egnet Grøn ≥ 80 0 0 

 
Tabel 9: Egnethed for nedsivning i forhold til afstand mellem nedsivningsanlæg i Ølsted Strandhuse. 

Afstandskrav mellem anlæg Farve Afstand [meter] 
Antal 

[stk.] 

Antal 

[%] 

Uegnet Rød ≤ 50 127 95 

Måske egnet Gul 50 til 80 6 5 

Egnet Grøn ≥ 80 0 0 

 
Tabel 10: Egnethed for nedsivning i forhold til afstand mellem nedsivningsanlæg i Grævlingehøj. 

Afstandskrav mellem anlæg Farve Afstand [meter] 
Antal 

[stk.] 

Antal 

[%] 

Uegnet Rød ≤ 50 308 100 

Måske egnet Gul 50 til 80 0 0 

Egnet Grøn ≥ 80 0 0 

 
Tabel 11: Egnethed for nedsivning i forhold til afstand mellem nedsivningsanlæg i Månedalen. 

Afstandskrav mellem anlæg Farve Afstand [meter] 
Antal 

[stk.] 

Antal 

[%] 

Uegnet Rød ≤ 50 386 96 

Måske egnet Gul 50 til 80 14 3 

Egnet Grøn ≥ 80 4 1 
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Tabel 12: Egnethed for nedsivning i forhold til afstand mellem nedsivningsanlæg for hele projektområdet. 

Afstandskrav mellem anlæg Farve Afstand [meter] 
Antal 

[stk.] 

Antal 

[%] 

Uegnet Rød ≤ 50 1.926 98 

Måske egnet Gul 50 til 80 28 1 

Egnet Grøn ≥ 80 5 0 

 

5.2 Afstand til recipienter: Kyst, vandløb og dræn 

Selvom badevandskvaliteten er overholdt ved målestationerne, kan der lokalt være problemer 

med badevandet i fjorden. Hvis afstanden mellem nedsivningsanlæg til recipienten ikke er mindst 

25 meter, kan det være sundhedsfarligt. Terrænet falder typisk mod en recipient. Derfor vil ned-

sivningsanlæggene typisk være placeret på den del af grunden, som ligger tættest ved recipien-

ten.  

 

Samlet set viser undersøgelsen, at få sommerhuse ikke overholder afstandskravet til recipienter-

ne kyst, vandløb og dræn. Resultaterne er vist på Figur 7 - Figur 10 og Tabel 13 - Tabel 16. 

 

Kun 3 sommerhuse i Månedalen ligger tættere end 25 meter fra kysten og kun 3 sommerhuse 

ligger mellem 25 og 40 meter fra kysten; 2 i Månedalen og 1 i Grævlingehøj området. Næsten alle 

sommerhuse overholder afstandskravet til vandløb, idet kun et sommerhus i Ølsted Nordstrand 

ligger tættere end 25 meter på et vandløb, og 5 ligger mellem 25 og 40 meter fra et vandløb i 

Grævlingehøj og Ølsted Nordstrand områderne. De er flere sommerhuse der ligger tæt på dræn. 

Det er især i Ølsted Sydstrand området, hvor Orbicon har digitaliseret flere dræn. Der kan således 

godt være dræn i de øvrige områder som endnu ikke er kortlagt og der kan derfor være flere 

sommerhuse der kan have problemer med at opfylde afstandskrav til disse. 
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Figur 7: Oversigtskort af afstand til kyst. 
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Figur 8: Oversigtskort af afstand til vandløb. 
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Figur 9: Oversigtskort af afstand til dræn. 
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Figur 10: Samlet oversigtskort af afstand til recipienterne: Kyst, vandløb og dræn.  
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Tabel 13: Egnethed for nedsivning i forhold til afstand til kyst. 

Afstandskrav til kyst Farve 
Afstand [me-

ter] 
Antal [stk.] Antal [%] 

Uegnet Rød ≤ 25 3 0 

Måske egnet Gul 25 til 40 3 0 

Egnet Grøn ≥ 40 1.953 100 

 
Tabel 14: Egnethed for nedsivning i forhold til afstand til vandløb. 

Afstandskrav til vand-

løb 
Farve 

Afstand [me-

ter] 
Antal [stk.] Antal [%] 

Uegnet Rød ≤ 25 1 0 

Måske egnet Gul 25 til 40 5 0 

Egnet Grøn ≥ 40 1.953 100 

 
Tabel 15: Egnethed for nedsivning i forhold til afstand til dræn. 

Afstandskrav til dræn Farve 
Afstand [me-

ter] 
Antal [stk.] Antal [%] 

Uegnet Rød ≤ 25 97 5 

Måske egnet Gul 25 til 40 64 3 

Egnet Grøn ≥ 40 1.798 92 

 
Tabel 16: Samlet egnethed for nedsivning i forhold til afstand til kyst, vandløb og dræn. 

Samlet vurde-

ring 
Farve 

Afstand [me-

ter] 
Antal [stk.] Antal [%] 

Uegnet Rød ≤ 25 101 5 

Måske egnet Gul 25 til 40 72 4 

Egnet Grøn ≥ 40 1.786 91 
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5.3 Afstand til grundvandsstand 

Resultatet fra undersøgelsen af afstand til grundvandet, viser ingen problemer med at overholde 

afstandskravet for nogen sommerhuse. Resultaterne er vist på Figur 11 og Tabel 17. Der ses, at 

afstanden til det primære magasin er tilstrækkelig, men der kan være sekundære magasiner som 

ligger over det primære magasin, som kan skabe problemer med afstandskravet til grundvands-

standen.  

 
Tabel 17: Egnethed for nedsivning i forhold til afstand til grundvandet. 

Egnethed for 

nedsivning 
Farve 

Terræn til GVS 

[meter] 

Antal 

[stk.] 

Antal 

[%] 

Uegnet Rød ≤ 1,6 0 0 

Måske egnet Gul 1,6 til 2,0 0 0 

Egnet Grøn ≥ 2,0 1.959 100 
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Figur 11: Afstand fra nedsivningsanlæg til grundvandsstand. 
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5.4 Afstand til vandboringer 

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

vandingsboring.  

 

Der findes to private husholdnings vandboringer i Ølsted Sydstrand område og der findes ingen 

sommerhuse som ligger inden for 150 meter, se Figur 12 og Tabel 18 . Figur 13 viser resultatet i 

afstandskrav mellem nedsivningsanlæg og drikkevandsboringer inden for 300 meter. Drikke-

vandsboringer er her defineret som vandforsyningsboringer, vandværksboringer og ukendte bo-

ringer (se evt. Figur 3). Tabel 19 til Tabel 23 viser resultater af afstandskrav for 300 meter for 

hvert delområde, hvor Tabel 24 viser opsummerede resultater fra alle delområder. I alt 354 (23%) 

sommerhuse med nedsivningsanlæg er placeret indenfor 300 meter fra en drikkevandsboring.  
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Figur 12: Afstand mellem nedsivningsanlæg og private husholdninger. 
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Figur 13: Afstand mellem nedsivningsanlæg og drikkevandsboringer.  
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Tabel 18: Egnethed for nedsivning i forhold til afstand mellem nedsivningsanlæg og private husholdning for 
hele projektområdet. 

Afstandskrav  Farve 
Afstand 

[meter] 

Antal 

[stk.] 

Antal 

[%] 

Uegnet Rød ≤ 150 0 0 

Egnet Grøn > 150 1.959 100 

 

Tabel 19: Egnethed for nedsivning i forhold til afstand mellem nedsivningsanlæg og drikkevandsboringer i 
Ølsted Sydstrand. 

Afstandskrav  Farve 
Afstand 

[meter] 

Antal 

[stk.] 

Antal 

[%] 

Uegnet Rød ≤ 300 83 10 

Egnet Grøn > 300 729 90 

 

Tabel 20: Egnethed for nedsivning i forhold til afstand mellem nedsivningsanlæg og drikkevandsboringer i 
Ølsted Nordstrand. 

Afstandskrav  Farve 
Afstand 

[meter] 

Antal 

[stk.] 

Antal 

[%] 

Uegnet Rød ≤ 300 2 1 

Egnet Grøn > 300 300 99 

 

Tabel 21: Egnethed for nedsivning i forhold til afstand mellem nedsivningsanlæg og drikkevandsboringer i 
Ølsted Strandhuse. 

Afstandskrav  Farve 
Afstand 

[meter] 

Antal 

[stk.] 

Antal 

[%] 

Uegnet Rød ≤ 300 79 59 

Egnet Grøn > 300 54 41 

 

Tabel 22: Egnethed for nedsivning i forhold til afstand mellem nedsivningsanlæg og drikkevandsboringer i 
Grævlingehøj. 

Afstandskrav  Farve 
Afstand 

[meter] 

Antal 

[stk.] 

Antal 

[%] 

Uegnet Rød ≤ 300 0 0 

Egnet Grøn > 300 308 100 
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Tabel 23: Egnethed for nedsivning i forhold til afstand mellem nedsivningsanlæg og drikkevandsboringer i 
Månedalen 

Afstandskrav  Farve 
Afstand 

[meter] 

Antal 

[stk.] 

Antal 

[%] 

Uegnet Rød ≤ 300 190 47 

Egnet Grøn > 300 214 53 

 
Tabel 24: Egnethed for nedsivning i forhold til afstand mellem nedsivningsanlæg og drikkevandsboringer for 
hele projektområdet. 

Afstandskrav  Farve 
Afstand 

[meter] 

Antal 

[stk.] 

Antal 

[%] 

Uegnet Rød ≤ 300 354 23 

Egnet Grøn > 300 1.605 77 

 

5.5 Samlede nedsivningsforhold 

I forbindelse med etablering af et nedsivningsanlæg er der forskellige krav, som skal overholdes 

for at sikre tilstrækkelig rensning af spildevandet, så det ikke skaber problemer med uhygiejniske 

forhold og påvirkning af recipienter og grundvand.  

 

Der skal primært overholdes krav til afstand mellem anlæggene, til kyst, vandløb og dræn, samt til 

grundvand, men der er også afstandskrav til vandboringer, bygninger, skel, veje, beskyttet natur 

m.m. Tabel 25 giver et samlet overblik. 

 
Tabel 25: Overblik af samlet egnethed for nedsivning. 

 Tematisering Enhed Uegnet Måske egnet Egnet 

Afstandskrav mellem  

nedsivningsanlæg 

Antal [stk.] 1.926 28 5 

Antal [%] 98 1 0 

Afstand til recipient 
Antal [stk.] 101 72 1.786 

Antal [%] 5 4 91 

Afstand til grundvandsspejl 
Antal [stk.] 0 0 1.959 

Antal [%] 0 0 100 

Afstand til vandboringer 
Antal [stk.] 354 0 1.605 

Antal [%] 23 0 77 

I alt 
Antal [stk.] 1.945 11 3 

Antal [%] 99 1 0 

 

Nærværende undersøgelse viser, at 98% af sommerhusene ikke overholder de vejledende af-

standskrav mellem nedsivningsanlæg. 23% af sommerhusene overholder heller ikke de vejleden-

de afstandskrav til vandboringer og 3% af sommerhusene nedsiver for tæt på enten kyst eller 

vandløb og dræn. 
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Samlet set viser undersøgelsen, at næsten alle sommerhuse (1.945) har problemer med at over-

holde de vejledende afstandskrav til enten hinanden, recipienter, grundvandsspejl eller vandbo-

ringer. Det er kun 3 sommerhuse som overholder alle vejledende afstandskrav.  

 

5.6 Undersøgelse af driftsproblemer i projektområdet 

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

Bundfældningstanken tømmes oftest hvert andet år i sommerhusområderne. I den forbindelse 

noterer tømningsentreprenøren, hvis der har været problemer i forbindelse med tømningen.  I 

relation til nedsivningsforholdene er der i Figur 14  til Figur 20 tematiseret bemærkningerne vist i 

Tabel 26. 

 
Tabel 26: Oplevede driftsproblemer i projektområdet. 

Driftsproblemer 
Antal 

[stk.] 

Antal 

[%] 

Spildevand på jorden 2 0,5 

Tank i dårlig stand 11 2,6 

T-stykke defekt eller mangler 76 18 

Vand løber retur fra udløb 273 64 

Ingen bund i tank 6 1,4 

Tømning af sivebrønd 10 2,4 

Tank ikke fundet 46 11 

I alt 424 100 

 

Der findes 1.959 sommerhuse med nedsivningsanlæg med bundfældningstank. Tabel 26 viser, at 

der er 424 registrerede driftsproblemer, som dog kun er registeret ved 388 forskellige sommerhu-

se, hvilket svarer til knapt 20% altså ca. omkring hvert femte sommerhus.  

 

Det oftest forekommende problem er, at vandet løber retur fra udløbet, hvilket kan indikere at 

grundvandet står højt og løber retur fra sivedrænene. De samlede driftsproblemer er vist på  Figur 

21.  
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Figur 14: Driftsproblemer: Spildevand på jorden.  
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Figur 15: Driftsproblemer: Tank i dårlig stand. 
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Figur 16: Driftsproblemer: T-stykke defekt eller mangler. 
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Figur 17: Driftsproblemer: Vand løber retur fra udløb. 



 

 

Projektnummer: 3691900061  

Dokument ID: Endelig udgave  

Version: 02 38/45 
 

 
Figur 18: Driftsproblemer: Ingen bund i tank. 
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Figur 19: Driftsproblemer: Tømning af sivebrønd. 
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Figur 20: Driftsproblemer: Tank ikke fundet. 
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Figur 21: Samlede driftsproblemer, hvor 1 svarer til spildevand på jorden; 2 til tank i dårlig stand; 3 til T-
stykke defekt eller mangler; 4 til vand løber retur fra udløb; 5 til ingen bund i tank; 6 til tømning af sivebrønd; 
7 tilt tank ikke fundet. 
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5.7 Opgørelse af teoretisk udledning til Roskilde Fjord 

Tabel 27 til Tabel 29 viser, at udledningen af biologisk iltforbrug (BI5) er 9.536 kg/år, og udlednin-

gen af kvælstof (N) er 2.559 kg/år, mens udledningen af fosfor (P) er 566 kg/år.   

 
Tabel 27: Udledte mængder af biologisk iltforbrug (BI5). 

Afløbstype  Antal 

Udrenset 

spildevand 

[kg/år] 

Rensegrad 

[%] 

Udledte 

mængder 

[kg/år] 

Nedsivning til sive-

dræn 

142 3.110 95 155 

Mekanisk rensning 

nedsivningsanlæg 

1607 35.193 74 9.150 

Mekanisk rensning  

nedsivning tilladelse 

210 4.599 95 230 

I alt 

 

1959 42.902  9.536 

 
Tabel 28: Udledte mængder af kvælstof (N). 

Afløbstype  Antal 

Urenset 

spildevand 

[kg/år] 

Rensegrad 

[%] 

Udledte 

mængder 

[kg/år] 

Nedsivning til sive-

dræn 

142 625 90 62 

Mekanisk rensning  

nedsivningsanlæg 

1607 
N 

66 2.404 

Mekanisk rensning 

nedsivningstilladelse 

210 62 90 92 

I alt 

 

1959 2.404  2.559 

 
Tabel 29: Udledte mængder af fosfor (P). 

Afløbstype  Antal 

Urenset 

spildevand 

[kg/år] 

Rensegrad 

[%] 

Udledte 

mængder 

[kg/år] 

Nedsivning til sive-

dræn 

142 142 90 14 

Mekanisk rensning 

nedsivningsanlæg 

1607 1.607 67 530 

Mekanisk rensning 

nedsivning tilladelse 

210 210 90 21 

I alt 

 

1959 1.959  566 
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Den teoretisk opgjorte udledning på godt 2,5 ton kvælstof skal ses i forhold til et fastlagt indsats-

behov på 10,5 ton kvælstof, som skal reduceres for Roskilde Fjord kan opfylde miljømålet /1/. 

Heraf må det vurderes at kvælstofbelastningen fra sommerhusene har betydning for Roskilde 

Fjords miljøtilstand. 
  



 

 

Projektnummer: 3691900061  

Dokument ID: Endelig udgave  

Version: 02 44/45 
 

5.8 Økonomi 

Der er udført en simpel Cost-Benefit analyse for at vurdere om kloakeringen er en rentabel inve-

stering. Her beregnes samlede udgifter og indtægter over en 75 års periode. Der er ikke medtaget 

afskrivninger på de nye kloakker, idet det forventes, at kloakkerne i gennemsnit har en levetid på 

75 år. Tabel 30 viser de anvendte nøgletal i beregningerne. Tabel 30 viser de anvendte nøgletal i 

beregningerne. 

 
Tabel 30. Nøgletal til beregning af Cost-Benefit for sommerhuskloakering, alle beløb er ekskl. moms. 

Nøgletal Beløb Enhed Reference 

Antal sommerhuse  2.176 stk. Dette projekt 

Tilslutningsbidrag 
husspildevand 

30.964 kr. / stk. Halsnæs Forsyning 

Vandforbrug 40 m3 / stk. / år Halsnæs Forsyning 

Vandafledningsafgift 40 kr. / m3 Halsnæs Forsyning 

Fast bidrag 591 kr. / stik / år Halsnæs Forsyning 

Rensning og transport 20 kr. / m3 Skønnet 

Kloakering 60.727 kr. / stk. 
Gennemsnit for to projekter  

(Stillinge Strand og Vig Lyng) 

Rente 1,77 % 2019, lang rente 

 

Tabel 31 viser de samlede anlægsomkostninger samt årlige udgifter af kloakeringen. Tabel 32 

viser de samlede indtægter fra tilslutningsbidrag, samt det årlige vandafledningsbidrag. 
 
Tabel 31: Udgifter. 

Udgifter Beløb Enhed 

Anlægsomkostning for kloakering 132,1 Mio. kr. 

Årlige driftsomkostninger (rensning og transport) 1,7 Mio. kr. / år 

 
Tabel 32: Indtægter. 

Indtægter Beløb Enhed 

Samlede indtægter fra tilslutningsbidrag 67,4 Mio. kr.  

Samlede årlige indtægter fra vandledningsbidrag  4,8 Mio. kr. / år 

 

Resultaterne er sammenfattet i beregning af nettonutidsværdien i Tabel 33. De samlede indtægter 

(264 mio. kr.) er højere end de samlede udgifter (204 mio. kr.). Dermed vurderes investeringen at 

være rentabel.  
 
Tabel 33: Nettonutidsværdi. 

Resultat Mio. kr.  

Samlede udgifter, nutidsværdi -204 

Samlede indtægter, nutidsværdi 264 

Nettonutidsværdi  60 
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