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Forord 
Spildevandplan 2021-2031 skal afløse spildevandplan 2011-2021 i Halsnæs Kommune.  

En spildevandsplan skal udarbejdes for at give en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte 
spildevandshåndtering i kommunen. Spildevandsplanen skal desuden belyse de miljømæssige konsekvenser 
af denne spildevandshåndtering og de økonomiske konsekvenser for kloakforsyningen. Endelig er 
spildevandsplanen det retlige grundlag for tilslutning af eksisterende og nye ejendomme til offentlig kloak.1  

En del af det forberedende arbejde ved udarbejdelsen af spildevandsplanen er at gennemgå og vurdere alle 
overløb og ukloakerede boligområder i kommunen. En spildevandsplan skal forholde sig til kommuneplanen 
og vandområdeplanen. Nye eller ændrede udledninger skal vurderes i forhold til mål i vandområdeplanen.   

Spildevandplanen udarbejdes af Halsnæs Kommune i samarbejde med Halsnæs Forsyning.  

1. Skal der arbejdes med tiltag for at begrænse overløb på baggrund af en miljømæssig 
og økonomisk prioritering?  

I fælleskloakerede områder ledes husspildevand og tag- og overfladevand til samme ledning. Derfor kan 
kapaciteten i ledningssystemet blive overfyldt og medføre et overløb ved større regn hændelser. 

Halsnæs Forsyning har gennemgået alle overløb i kommunen. I 2019 var der fundet 19 overløbssteder fra 
fælleskloakerede områder i Halsnæs kommune. I 2020 blev der dog fundet 25 overløbssteder. Ved 13 af 
disse steder, er er der registeret aktuelle overløb fra.  

Nogle overløb er allerede blevet begrænset med indsatser, der blev vedtaget og gennemført med 
klimatilpasningsplanen fra 2013 samt eksisterende spildevandsplan. Nogle af indsatsenerne har bestået i at 
etablere eller udvide forsinkelses bassiner.  

Fremtidige indsatser til begrænsning af overløb prioriteres i første omgang ud fra den miljømæssige 
påvirkning. Det vil sige at foreslåede indsatser vurderes på baggrund af aktuelle udledt mængde, indholdet 
at forurenende stoffer og det modtagende vandområdes sårbarhed (recipientens robusthed).    

Tiltag til at begrænse overløb: 

 frakoble regnvand fra kommunale befæstede arealer og etablere bassiner til forsinkelse, 
nedsivning, fordampning eller udlede regnvand til eksisterende vådområder. 

 udvide eksisterende regnvands bassiner, og derved håndtere overfladevand fra større regn 
hændelser ved lokale forsinkelser. 

 opfordre borgere til at nedsive deres tag og overfladevand lokalt, der hvor 
nedsivningsforholdene er egnede. (Evt. tilbyde en tilbagebetalingsordning af 40 % 
tilslutningsbidraget ved afkobling af regnvand i fælleskloakerede områder.) 

 der skal sikres at arealer til nedsivning eller ”kontrollerede” oversvømmelser for overfladevand 
Ved planlægning af byggeri og befæstede arealer (maksimal befæstelsesgrad håndhæves jf. 
lokalplaner). 

I forbindelse med spildevandsplanen vil tiltag for at begrænse overløb blive prioriteret efter miljømæssige og 
økonomiske konsekvenser.  

                                                           
1 Jf. Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Kap. 3 om 
spildevandsplanens indhold.  
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2. Skal der arbejdes videre med kloakering omkring Maglemosegrøften i det nordlige 
Liseleje (ca. 180 ejendomme)? 

Badevandsanalyser ved Maglemosegrøftens udløb og Liseleje Strand har vist en delvis sammenhæng i 
udsving i analyseparametre for e. coli og enterokokker. Generelt måles der højere værdier ved grøftens 
udløb end på Liseleje Strand. 

I området står grundvandet højt. En del anlæg ligger mindre end 25 meter fra vandløb, som er 
afstandskravet i spildevandsbekendtgørelsen, jf. § 37, stk. 10. De dårlige nedsivningsforhold og nærliggende 
anlæg medfører, at uønskede stoffer sandsynligvis strømmer til vandløbet.   

De miljømæssige og økonomiske konsekvenser i området er blevet undersøgt. Størstedelen af 
nedsivningsanlæggene i oplandet er mere end 30 år gamle og mange af anlæggene ligger for tæt på 
hinanden (<50 meter) og 6 % af dem ligger for tæt på vandløbet (<25 meter). Selv ved etablering af nye 
nedsivningsanlæg er det vurderingen, at næringsstoffer vil strømme via vandløbet og videre til Kattegat. Det 
er estimeret, at næringsstofbelastningen fra området kan nedbringes til 10 % af den nuværende udledning 
ved at kloakere. 

Administrationens anbefaler, at det kloakeringsområde afgrænses af Kattegat mod nord, og at der medtages 
et område til ca. 300 meter syd for Maglemosegrøften.  Det er ca. 180 ejendomme. Forsyningen har 
skønnet, at det vil koste ca. 14 mio. kr. for Forsyningen at kloakere.  

De økonomiske konsekvenser for borgerne behandles i afsnit 3.4. 

Der fortsat ca. 420 sommerhusejendomme i Liselejeområdet sydøst for Maglemosegrøften, der ikke er 
kloakeret. Området Hyllingebjerg sydvest fra Maglemosegrøften er heller ikke medtaget i den forslåede 
kloakering (ca. 280 matrikler).  

 

Figur 1 - kort over forslåede kloakerings område omkring Maglemosegrøften. Området øst for er klokeret i dag. 
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3. Skal der arbejdes videre med kloakering af sommerhuse langs Roskilde Fjord (ca. 
2200 ejendomme)?  

3.1 Aktuelle forhold 
Sommerhusområderne langs Roskilde Fjord består af cirka 2.200 ejendomme, hvor størstedelen har gamle 
sivebrønde fra 60’/70’erne.  Anlæg ældre end 30 år er typisk sivebrønde. Sivebrønde lever ikke op til de 
nuværende krav til renseklasse, da nedsivningspunktet er lille og biologien i jorden bliver overmættet. 
Spildevandet fra køkkenafløbet (gråt spildevand) skal i dag udledes til septiktank/nedsivningsanlægget, men 
forsyningen oplyser, at i de gamle anlæg ledes ofte bare via et fedtfang ud i en faskine. Data fra 
tømningsordningen viser, at 20 % af sommerhusene har anlæg med driftsproblemer. Oftest på grund af at 
vandet løber retur til bundfældningstanken efter tømning, som er tegn på dårlig nedsivning eller tilstoppede 
sivedræn. 

Nedsivningsanlæg har en estimeret levetid på 20-30 år, hvorefter den biologiske omsætning (renseevne) i 
jorden er væsentlig nedsat og drift problemer kan opstå. Kun 5-10 % af ejendommene i områderne har 
spildevandsanlæg, der er nyere end 20 år. De mange nedsivningsanlæg langs fjorden udgør tilsammen en 
diffus udledning af næringsstoffer til Roskilde Fjord, hvor næringsstoffer strømmer gennem jorden og ud til 
fjorden. 

Endvidere er vurderingen, at mange sommerhuse bliver brugt hyppigere (herunder udlejninger) og en del 
vælger at bruge dem til helårs beboelse. Generelt er der ved ny- eller ombygning tendens til, at sommerhuse 
bliver bygget større end tidligere, og flere ønsker mulighed for flere bad- og toiletfaciliteter, samt at 
installere vaskemaskiner og opvaskemaskiner.  

3.1.1 Udledning af næringsstoffer 
I 2019 fik Administrationen udarbejdet en rapport af Orbicon, der ser på de miljømæssige og økonomiske 
konsekvenser af henholdsvis nedsivning og kloakering i området.  

Undersøgelsen viste, at der er en betydelig diffus tilstrømning til fjorden af kvælstof, fosfor og iltforbrugende 
stoffer  i forhold til fjordens miljømål. Den årlig afledning til Roskilde Fjord fra området er beregnet til cirka 
9,5 ton biologisk iltforbrugende stoffer (BOD), 2,5 ton kvælstof (N) og 0,5 ton fosfor (P).   

Samtidig viser rapporten, det er vanskeligt et etablere nye nedsivningsanlæg, hvor der, i henhold til de 
nuværende krav og vejledninger, ikke er tilstrækkelig afstand til vandboringer, dræn, vandløb, fjorden eller 
andre nedsivningsanlæg. Det må med meget stor sandsynlighed antages, at delvist urenset spildevand 
strømmer ud mod fjorden. 

Hvis området spildevandskoakeres, fjernes den unødvendige næringsstofs belastning fra sommerhusene til 
fjorden helt. Spildevandet fra området vil i stedet blive renset på Melby renseanlæg, hvor 
næringsstofbelastningen kan reduceres til under 10 % end det, der bliver udledt til fjorden i dag. Derudover 
vil det rensede spildevand fra området blive udledt i Kattegat, som anses for en mere robust recipient end 
fjorden.   

3.1.2 Vandplaner for Roskilde Fjord 
Roskilde Fjord har i dag en ringe miljøtilstand og har et mål for en god miljøtilstand i 2027. I de statslige 
vandplaner fra 2015 er det beskrevet, at indsatsbehovet for Isefjord og Roskilde Fjord er 10,5 ton kvælstof. 
Der er dog ikke udpeget konkrete indsatsplaner for sommerhusområder langs fjorden i de gældende 
statslige vandplaner. I 2021 forventes det, at Miljøministeren præsenterer Vandplan nr. 3. På baggrund af 
det offentliggjorte materiale til forberedelse af arbejdet med Vandplan 3, kan man se, at der blandt andet er 
et større fokus på danske fjorde og kystvandes miljøtilstande end i tidligere vandplanner. Der har i 
forbindelse med tidligere vandplaner ikke været statslige puljer til at understøtte tiltag. 
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3.1.3 Naturhensyn 
Store dele af Roskilde Fjord i Halsnæs Kommune er udpeget som Natura2000-område. Dette inkluderer 
sommerhusområderne ved Grævlingehøj, Store Havelse og Ølsted. På nogle af skrænterne ses i dag massive 
forekomster af planter, der trives med højt indhold af næringsstoffer som f.eks. brændenælde, dueurt og 
brombær. Det formodes, at udsivning fra spildevandsanlæggene i de bagvedliggende sommerhusområder 
har bidraget til dette. Hvis man nedbringer udsivning, vil det fremadrettet bidrage positivt henimod at sikre 
de Natura2000-udpegede arealer mod yderligere næringsstoftilførsel. Hvis man kloakerer, vil det fungere 
som en aktiv indsats i Halsnæs Kommunes arbejde for at opfylde Natura-2000 forpligtelserne for Natura-
2000 området Roskilde Fjord.   

3.2 Løsning med fortsat nedsivning af husspildevand  

3.2.1. Fysisk etablering 
Ifølge vejledningen til etablering af nedsivningsanlæg bør nedsivningsanlæg placeres mindst 50 m fra andre 
nedsivningsanlæg for husspildevand, for at undgå forsumpning og sikre spredning af spildevandet. Orbicon 
har opgjort, at der generelt ikke er mulighed for tilstrækkelig afstand mellem nedsivningsanlæggene.  

Der vil på nogle ejendomme formentlig også være udfordringer med at placere et nyt nedsivningsanlæg, da 
disse kræver mere plads end de eksisterende anlæg (sivebrønde). Internt på grunden skal der typisk placeres 
et anlæg med 2 til 3 sivestrenge med hver en længde på 15 m. Der skal være 5 m afstand til både skel og 
bygninger. Her er er der dog mulighed for at søge om dispensation. Ved etablering af et nedsivningsanlæg 
med sivestrenge, vil store dele af de private haver skulle graves op for at kunne lægge sivestrengene.  

Alternativt kan man lave et minirenseanlæg, som kræver mindre plads, men til gengæld er dyrere end et 
nedsivningsanlæg.  Når man etablerer et nyt anlæg, skal man så vidt mulig undgå at lægge det nye 
sivearealet oven på et tidligere siveareal. Et lokalt nedsivningsanlæg har en maksimal levetid på 30 år, og 
derfor skal man efter denne periode igen finde plads til et nyt anlæg.  

Ifølge spildevandsbekendtgørelsen skal der være 25 meter mellem nedsivning af husspildevand og vandløb 
(dræn).  Der er en del dræn i området, og ifølge Orbicon er der formentlig flere dræn, der blot ikke er 
registreret. Som prognoserne ser ud nu, må der i den nærmeste fremtid forventes generelle større 
udfordringer med vand ved både øget nedbør og deraf stigende grundvand. Administrationen vurderer, at 
det er sandsynligt, at der er flere, som ønsker at etablere dræn, hvilket vil øge udfordringen med afstand fra 
dræn til nedsivningsanlæg.  

3.2.2 Administrative konsekvenser 
Hvis der vælges en løsning med fastholdelse af nedsivningsanlæg, vil der skulle ske en individuel 
gennemgang og vurdering af alle private spildevandsanlæg (nedsivningsanlæg) langs Roskildefjord. 
Administrationen vil udarbejde en arbejdsplan for arbejdet. Indledningsvis vurderes det, at der vil blive set 
på de ca. 1600 sommerhuse, der har de ældste anlæg (mekanisk rensning) og de ejendomme, hvor der er 
driftsproblemer. Hvis kommunen vurderer at et anlæg er forkert dimensioneret og der er uhygiejniske 
forhold eller der er vedvarende driftsproblemer, vil forvaltningen varsle påbud om forbedret rensning jf. 
Miljøbeskyttelsesloven § 30.   

Det estimeres, at det gennemsnitligt tager 6 timer at gennemgå og konkret vurdere et privat 
spildevandsanlæg. Den samlede sagsbehandlingstid bliver således ca. 9.600 timer svarende til knap 7 
årsværk, hvis ca. 1600 private spildevandsanlæg skal gennemgås. Her er der ikke taget højde for sager, hvor 
afgørelser påklages eller der skal følges op på påbud, evt. med politianmeldelser, hvor sagsbehandlingstiden 
forventes at være 15-20 timer ekstra per sag. Et umiddelbart skøn kunne være, at det er nødvendigt med 
ekstra sagsbehandling i 50 sager, hvilket vil tage yderligere 875 timer, hvilket svarer til ca. 0,6 årsværk. I alt 
ca. 7,5 årsværk. Denne opgave kan fordeles over nogle år, men det kan ikke kunne løses inden for den 
eksisterende normering. 
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3.2.3. Vurdering af miljøeffekten   
Ved fortsat nedsivning af husspildevand i området vil næringsstoffer fortsat strømme ud i fjorden. 
Næringsstof belastningen kan nedsættes, alt efter hvor mange der får etableret nye nedsivningsanlæg, som 
lever op til nutidens standarder.  Et moderne nedsivnings anlæg renseevne på 90-95%, hvor Melby 
Renseanlæg har en renseevne på ca. 99%. En gammel 
sivebrønd har en renseevne på cirka 60%, hvilket er 
beregningsgrundlaget i Orbicons beregninger.  Selv hvis alle fik 
etableret anlæg som lever op til nutidens standard, vil der være 
en, dog stærkt begrænset, udsivning af næringsstoffer til 
fjorden. 

 

3.3 Løsning med etablering af kloakering 

3.3.1. Fysisk etablering 
Det er blevet undersøgt, om der er nogle særlige geologiske udfordringer ved at kloakere langs kysten ved 
Ølsted. Orbicon vurderer, at der kan være mindre udfordringer i forhold til grundvand og kildespring i 
området, men ikke af en betydelig størrelse. I det samlede projekt vil det være en begrænset øget 
omkostning.  

Når der kloakeres, lægges kloakledningerne i vejen og vil ikke påvirke naturen i området. Der kan dog være 
steder, hvor der skal etableres nogle pumpestationer, som vil kræve en smule plads forskellige steder langs 
vejnettet.  

3.3.2. Administrative konsekvenser  
Hvis kloakering af området vælges, skal der udarbejdes informationsmateriale til borgerne, og de skal 
orienteres om konsekvenser og tidsplan. Der findes informationsmateriale fra andre kommuner, som kan 
anvendes som inspiration. Administrationen har ikke udarbejdet en arbejdsplan, men det skønnes at tage ca. 
200 timer, og kan løses inden for den eksisterende normering. Halsnæs Forsyning vil dog stå for at orientere 
borger om hvor og hvornår de går i jorden i de forskellige områder. 

3.3.3. Vurdering af miljøeffekten   
Hvis området spildevandskloakeres fjernes den unødvendige næringsstofs belastning fra sommerhusene til 
fjorden helt. Spildevandet fra området vil i stedet blive renset på Melby renseanlæg, hvor 
næringsstofbelastningen kan reduceres til under 10 % end det, der bliver udledt i dag til fjorden. Derudover 
vil det rensede spildevand fra området blive udledt i Kattegat, som anses som en mere robust recipient end 
fjorden.   

3.3.4 Konsekvenser for Halsnæs Forsyning 
I forhold til økonomi og kapacitet på Melby Renseanlæg har Halsnæs Forsyning oplyst følgende: ”Halsnæs 
Forsyning har i samarbejde med vores revisor undersøgt, hvilke økonomiske konsekvenser en kloakering af 
2200 sommerhuse i Ølsted vil have på Forsynings økonomi, herunder takstudvikling mv. Omkostningerne til 
kloakering af 2.200 huse, etablering af hovedpumpestationer og trykledninger, ombygning af bassin i Ølsted, 
så det er egnet til koncentreret spildevand og ombygning af Melby renseanlæg, så det kan håndtere den 
øgede belastning, er groft anslået 250 mio. kr. Der er på baggrund af for utilstrækkeligt datagrundlag med 
drift af Melby Renseanlæg efter omlægningen af Hundested Renseanlæg stor usikkerhed i vurdering af de 
nødvendige tiltag på Melby Renseanlæg. Kapaciteten på Melby er pt. fuldt udnyttet. Hvis vi kan få fuldt tillæg 
til den økonomiske ramme fra forsyningssekretariatet, viser beregningerne, at det kan finansieres uden 
takststigninger, men det vil påvirke forsyningens investeringer i mindre grad." 

Renseklasse BI5 Total-P Nitrifikation 

SOP 95% 90% 90% 

SO 95%   90% 

OP 90% 90%   

O 90%     

Tabel 1 - renseklasser som nedsivningsanlæg skal leve op til i 
dag. 
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3.4 Økonomiske konsekvenser for borgeren 

3.4.1. Sammenligning mellem kloakering og nyt privat nedsivningsanlæg 
For sommerhusejeren er det billigere at få anlagt kloakering end et nyt privat spildevandsanlæg. De årlige 
omkostninger er højere ved kloakering end ved for nedsivning. Ved kloakering er der en højere 
driftssikkerhed og dermed mindre risiko for, at den enkelte grundejer oplever uforudset omkostninger. Det 
er grundejer selv, der er ansvarlig for driften af et privat nedsivningsanlæg.  

Kloakering er den billigste løsning for grundejerne, set over de første 5 år. Kloakering vil på sigt blive dyrere 
end nedsivning, da de årlige omkostninger for kloakering er højere end privat nedsivning. I de årlige 
omkostninger ved kloakering (50 Kr./m3 + 595 Kr./år ekskl. moms) betaler man blandt andet for et højere 
service niveau og driftssikkerhed, som Halsnæs Forsyning fremover vil sikre.  

 

Det årlige omkostninger for privat nedsivning er billigere end ved kloakering. Når man har et moderne 
nedsivningsanlæg betaler ejer en statsafgift på 0,75 Kr. /m3 og for tømning af bundfældningstank hvert år 
eller hvert andet år. For borger med ældre sivebrønde er statsafgiften på 5,70 Kr. /m3. I beregningerne er 
der ikke taget højde for løbende reparationer, spuling af sivedræn eller ekstratømninger, samt inflation eller 
låne renter. Derudover skal der forventeligt efter ca. 30 år etableres endnu et nyt nedsivningsanlæg. 

 

OBS: Hele kroner 
eksklusiv moms 

Nedsivning  
(nyt 
nedsivningsanlæg) 

Kloakering Difference mellem 
nedsivning og  kloakering 

Hvad er den 
billigste 
løsning for 
borger 

HELÅRSHUS 

Anlægsudgifter 
(engangsudgifter) 

60.000 - 80.000 kr. 41.000 - 61.000 kr.  
 19.000 kr. 

Kloakering  

Årlige omkostninger 
helårshus 

514 Kr. 2.845 kr. -2.331 kr. Nedsivning  

Samlede udgifter 1. år 60.500 - 80.500 Kr. 44.000 - 64.000 Kr. 16.500 Kr. Kloakering  

Samlede udgifter over  
5 år (1. anlæg) 

62.600 - 82.600 Kr. 55.200 - 75.200 Kr.  7.400 Kr. Kloakering  

Samlede udgifter over 
10 år (1. anlæg) 

65.200 - 85.200 Kr. 69.500 - 89.500 Kr. -4.300 Kr. Nedsivning  

Samlede udgifter over 
30 år (1. anlæg)  

76.200 - 96.200 kr.  126.000 -146.000 kr. -49.800 Kr. Nedsivning 

Samlede udgifter over 
30 år (2. anlæg)  

135.400 - 175.400 
Kr.  

9.400 til 29.400 Kr. Kloakering 

SOMMERHUS 

Anlægsudgifter 
(engangsudgifter) 

60.000 - 80.000 kr. 41.000 - 61.000 kr. 19.000 kr. Kloakering  

Årlige omkostninger 
sommerhus 

274 Kr. 2.845 kr. -2.571 kr. Nedsivning 

Samlede udgifter 1. år 60.300 - 80.300 Kr. 44.000 - 64.000 Kr. 16.300 Kr.  Kloakering  

Samlede udgifter over  
5 år  (1. anlæg) 

61.400 - 81.400 Kr. 55.200 - 75.200 Kr.  6.200 Kr. Kloakering 

Samlede udgifter over 
10 år (1. anlæg) 

62.700 - 83.700 Kr. 69.500 - 89.500 Kr. -5.800 Kr. Nedsivning  

Samlede udgifter over 
30 år (1. anlæg)  

68.200 - 88.200 kr. 126.000 -146.000 kr. -57.800 Nedsivning 

Samlede udgifter over 
30 år (2. anlæg)  

128.200 - 168.200 
Kr. 

2.200 til 22.200 kr.  Kloakering 
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De beregnede årlige omkostninger for kloakering er ens for helårsbeboelse og sommerhus, da der er 
beregnet med et gennemsnitsvandforbrug på 45 m3/år for begge. Huse til helårsbeboelse forventes at have 
et højere vandforbrug, og derfor lidt højere årlige omkostninger end sommerhusene.  Ved kloakering kan 
grundejerne opleve, at deres ejendomme vil stiger i værdi.  

Udgifter til intern kloakering kan variere afhængig af afstanden fra skelbrønden til huset eller tidligere 
bundfældningstank. Her er regnet med en gennemsnitsafstand på ca. 15 meter.   

Et nyt anlæg skal helst ikke ligge oven på tidligere nedsivningsarealer, da biologien i jorden bliver mættet og 
omsætningsevnen er nedsat over tid. Hvis grundejeren ikke har plads til at få etableret et anlæg et nyt sted 
på matriklen, vil der skulle udskiftes jord under sivearealet. Adspurgte aut. kloakmestre har oplyst, at det 
koster cirka 20.000 kr. ekstra, at få lavet et anlæg med jordudskiftning.  I beregningerne er der heller ikke 
taget højde, højtstående grundvand, hvor der skal laves et hævet anlæg (sandmile).   

I tabellen kan man også se forventede udgifter for 30 år.  De samlede udgifter for nedsivning bliver mere 
usikre over tid. Der skal som udgangspunkt etableres et nyt nedsivnings anlæg ca. hver 30 år. Det betyder, at 
om ca. 30 år vil nogle skulle etablere deres andet nedsivningsanlæg. Efter yderligere ca. 30 år vil grundejere 
skulle etablere et tredje anlæg.  Der regnes med 70 år i opgørelsen nutidens krav.  Over 70 år vil grundejere 
allerede haft udlevet to anlæg og skal til at etablere et 3. anlæg.  Samlede udgifter over 70 år kan ses i Bilag: 
Økonomiske konsekvenser for borgerne i området. 

I tabellen er der beregnet på baggrund af et normalt nedsivningsanlæg med sivestrenge. Hvis der skal 
foretages jordudskiftning eller andet som anført ovenfor, bliver det dyrere at etablere nye anlæg.  

I efterfølgende Bilag: Økonomiske konsekvenser for borgerne, kan man se nøgletal for beregningerne i 
tabellen.  

3.4.2. Mulighed for fristudskydelse eller afdragsordning 

Både ved kloakeringsløsning og påbud om nyt nedsivningsanlæg er der mulighed for at søge om udskydelse 
af frist for etablering eller en afdragsordning i henhold til bekendtgørelse om afdragsordninger, fastsættelse 
for spildevandhåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunktet2, Kriteriet for at kommunen kan give 
fristudsættelse eller afdragsordning er, at den samlede indkomst i husstanden er under 319.012 kr. i 2020 
niveau. Se mere i https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/108 . Man kan dog ikke få udskudt fristen, hvis 
de nuværende forhold er uhygiejniske. Der er ligeledes mulighed for, at man får en afdragsordning, der løber 
over 20 år. Forsyningsselskabet skal etablere spildevandsløsningen, som grundejeren herefter afdrager i 20 
år. Borgeren har på ethvert tidspunkt ret til at indfri sine forpligtelser.  

Hvis en grundejer for nyligt har etableret et nyt nedsivningsanlæg anbefales det, at derfor etableres 
dispensationsordning, hvor ejeren kan vente med at lave den interne kloakering til anlægget er f.eks. 10 år.  

3.5. Hvad gør de øvrige kommuner rundt om Roskilde Fjord 
Roskilde Kommune oplyser, at de fleste sommerhuse og helårs huse som er tæt på fjorden blev kloakeret i 
begyndelsen af 1990’erne. De har i 2019-20 kloakeret ca. 20 stk. i Ll. Valby sammen med nogle helårshuse 
sammesteds. Endelig oplyser de, at de har omkring 100 sommerhuse som nedsiver tæt på fjorden eller 
udleder via dræn. Roskilde Kommune har ikke aktuelle planer om kloakering af den resterende del.   

Lejre Kommune har oplyst, at deres sommerhusområder ud til Roskilde Fjord er kloakeret, og at de har 
planer om at kloakere de områder, som ligger ud til Isefjord. I dag har de ét sommerhusområde, bestående 
af ca. 100 ejendomme, som endnu mangler at blive kloakeret. Dette forventes gjort i 2024. Indtil da kan de 

                                                           
2 bekendtgørelse om afdragsordninger, fastsættelse for spildevandhåndtering og tilslutningsbidragets 
forfaldstidspunktet BEK nr 108 af 29/01/2015 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/108
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pågældende ejendomme aflede deres spildevand som hidtil, på betingelse af at det ikke giver anledning til 
uhygiejniske forhold. 

Frederikssund Kommune oplyser, at de ikke har nogle vedtagne planer om kloakering af deres ukloakerede 
sommerhusområder ud til Roskilde Fjord; Kulhuse (Barakerne), Gerlev strandpark og Tørslev Hage. Alle 
andre områder med tæt bebyggelse, som ligger ud til fjorden er kloakeret i dag. Det inkluderer blandt andet 
helårshuse og sommerhuse i Jægerspris, Skibby og Frederikssund.   

3.6. Konklusion 
 Det er muligt fysisk både at etablere kloakering og nye private nedsivningsanlæg. Pga. afstandskrav 

ved nye private nedsivningsanlæg vurderes det samlet set mest hensigtsmæssigt at etablere 
kloakering. Kloakering vurderes at være mere driftsikker. 

 Det kræver en administrativ indsats at gennemføre nye ordninger. Den administrative konsekvens 
for administrationen vurderes at være langt større ved krav om etablering af private 
nedsivningsanlæg i forhold til etablering af kloakløsning.  

 Det er muligt at opnå miljøforbedringer både hvis der etableres kloakering eller stilles krav om nye 
nedsivningsanlæg. Der er størst miljøforbedring ved kloakering.  

 Det er billigere for borgerene at etablere kloakering frem for nyt privat nedsivningsanlæg. Over en 
længere årrække, mere end 7-8 år, bliver det samlet set dyrere med kloakering.  

 Der er mulighed for fristudskydelse eller afdragsordning, hvis man har en lav husstandsindkomst ved 
begge løsninger.  

 I de øvrige kommuner rundt om Roskilde Fjord er der sommerhusområder, der er kloakeret, og der 
er sommerhusområder, der ikke er kloakeret. Halsnæs Kommune har det største antal sommerhuse 
ud til Fjorden, der ikke er kloakeret. 

4. Øvrige ukloakerede områder, hvor der er tæt beboelse.  
De områder, hvor der er tæt bebyggelse, og hvor forvaltningen ikke lægger op til, at der skal laves en 
kloakering i denne spildevandsplan, har det til fælles, at der generelt er gode nedsivningsforhold, der ikke 
påvirker vandløb, dræn, sårbare vandområder eller populære badestrande. Der foreslås ikke kloakering i 
følgende områder i løbet af denne spildevandsplan (2021-2031): 

 Dele af Liseleje og Hyllingebjerg (ca. 700 matr.)  

 Hald (ca. 850 matr.) 

 Dele af Kikhavn (ca. 450 matr.) 

 Sydlige del af St. Karlsminde (ca. 85 matr.) 

 Guldsmedebakken (ca. 50 matr.)  
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Bilag - Økonomiske konsekvenser for borgerne i områder 
 

Nøgletal 
 
Tabelen viser de nøgletal som er brugt i beregningerne. Alle beløb som indgår i beregningerne er eksklusiv 
moms. Beregningerne er lavet på kendte 2020 tal og et gennemsnitligt skøn. Der er ikke taget højde for 
lånerenter eller inflation.  
 

Nøgletal Værdi Enhed  

Antal sommerhuse 2.176 Stk. 

Vandforbrug (gn.snit) 45* m3/stk./år 

 
Kloakering:   

Tilslutningsbidrag husspildevand 30.964 kr./stk. 

Fast spildevandsbidrag  595 Kr./år 

Vandafledningsafgift  50 kr./m3 

Levetid 75-100 År 

Kloak på egen matrikel til stik (gennemsnit beregnet for 5-15 m 
kloakledning- ca. 2000 Kr. ekskl. Moms per meter)  

*omkostningen kan variere meget, alt efter matriklens udformning og 
afstand mellem hus og stik   ca. 10.000-30.000**                         kr. 

Privat spildevandsanlæg  
 
 

Anlægsudgifter (nyt nedsivningsanlæg) 60.000-80.000 kr. 

Tømningsordning 480 kr./tømning 

Statsafgifter (nyere nedsivningsanlæg) 0,75 Kr./m3 

Statsafgifter (ældre anlæg > 30år, sivebrønde) 5,75 Kr./m3 

Levetid 30 År 

 
*På baggrund af data for det gennemsnitlige vandforbrug i Ølsted, er der i beregningen taget udgangspunkt i, et 
vandforbrug på 45 m3 om året. Det forventes, at det samme gælder mere eller mindre i resten af kommunens 
sommerhusområder.  
**Forventet omkostning for en internkloakering kan variere meget, alt efter matriklens udformning og afstand mellem 
hus (bundfældningstank) og stik. Der er taget udgangspunkt i en afstand på 5 til 15 meter (1 meter ledning koster ca. 
2000 kr. at lægge).  
Overvejelse af dispensationsordning: Nedsivningsanlæg som er under 10 år gammelt, kan evt.  vente max. 10 år med 
internkloakering. Den samme ordning bliver tilbudt i Odsherred Kommune, som har valgt at kloakere alle deres 
sommerhusområder.  
Ved kloakering kan der forventes en værdistigning af de enkelte ejendomme.  
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Økonomisker konsekvenser for husejer:  
Tabelen viser diverse udgifter for hhv. kloakering og nyt nedsivningsanlæg, samt forskel i omkostninger. Alle 
beløb er beregnet eksklusiv moms. 

 Nyt nedsivningsanlæg Kloakering 

HELÅRSHUS 

Anlægsudgifter 
(engangsudgifter) 

60.000 - 80.000 kr.1) 41.000 - 61.000 kr. 

Tilslutningsbidrag - 30.964 kr. 

Kloak på egen matrikel til stik* - 10.000 - 30.000 kr. 

Årlige omkostninger helårshus 
(45m3/år) 

514 Kr. 2.845 kr. 

Fast spildevandsbidrag pr. år - 595 kr. 

Tømning pr. år 480 kr. - 

Hhv. 
Vandafledningsafgift/Statsafgift 
pr. år (ved 45m3/år) 

34 kr.  2.250 Kr. 

Samlede udgifter 1. år 60.500 - 80.500 Kr. 44.000 - 64.000 Kr. 

Samlede udgifter over  5 år 62.600 - 82.600 Kr. 55.200 - 75.200 Kr.  

Samlede udgifter over 10 år 65.200 - 85.200 Kr. 69.500 - 89.500 Kr. 

Samlede udgifter over 30 år 2) 76.200 - 96.200 kr. (1. anlæg) 2), 3) 126.000 -146.000 kr. 2) 

135.400 – 175.400 K. (2. anlæg) 2), 3) 

Samlede udgifter over 70 år2) 156.000 - 196.000 kr. (2. anlæg) 2), 3) 240.000 -260.000 kr. 2 

216.000 – 276.000 Kr. (3. anlæg) 2), 3) 

SOMMERHUS 

Anlægsudgifter 
(engangsudgifter) 

60.000 - 80.000 kr. 1) 41.000 - 61.000 kr. 

Tilslutningsbidrag - 30.964 kr. 

Kloak på egen matrikel til stik* - 10.000 - 30.000 kr. 

Årlige omkostninger helårshus 
(45m3/år) 

274 Kr. 2.845 kr. 

Tømning hver 2. år 240 kr. - 

Hhv. 
Vandafledningsafgift/Statsafgift 
pr. år (ved 45m3/år) 

34 kr. 2.250 Kr. 

Samlede udgifter 1. år 60.300 - 80.300 Kr. 44.000 - 64.000 Kr. 

Samlede udgifter over  5 år 61.400 - 81.400 Kr. 55.200 - 75.200 Kr.  

Samlede udgifter over 10 år 62.700 - 82.700 Kr. 69.500 - 89.500 Kr. 

Samlede udgifter over 30 år 2) 68.200 - 88.200 kr. (1.anlæg) 2) 126.000 - 146.000 kr. 2) 

128.200 – 168.200 Kr. (2. anlæg) 2), 3) 

Samlede udgifter over 70 år2) 139.200 - 179.200 kr. (2.anlæg) 2), 3) 240.000. - 260.000 kr. 2) 

199.200 – 259.200 Kr. (3.anlæg) 2), 3) 
1) dette er prisen for et standard nedsivningsanlæg, hvor der ikke er lavet jordudskiftning, lagt ekstra dræn eller laves et 
hævet anlæg. 
2) kan variere meget, alt efter matriklens udformning, størrelse, jordforhold og afstand mellem hus og stik.  
3) Der kan forventes en større omkostning for fremtidige anlæg med sivedræn, hvis man ikke har mulighed for at lægge 

anlægget et nyt sted på grunden, skal der laves en jordudskiftning af sivearealet (+ ca.20.000 Kr.).  Øget 
grundvandstand kan med videre resultere i at der skal laves flere hævede anlæg i form af sandmiler. OBS: Der er ikke 
taget højde for løbende reparationer, spuling af sivedræn eller ekstratømninger i beregningerne, samt inflation eller 
låne renter 


