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foreninger og Private. Høringssvarerne står herefter i den dato rækkefølge som Halsnæs Kommune
har modtaget høringssvarene i, hvor det senest modtaget står først.
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Berørte Myndigheder
Høringssvar 1.

Frederikssund Kommune
Halsnæs Kommune
Att.: Anders Pilgaard

Dato
12. november 2021

Sagsnr.
00.06.00-P17-1-21

Høringssvar på spildevandsplan

VAND

Torvet 2
3600 Frederikssund

Bank 4319-3430270303

Frederikssund Kommune, Klima og Natur har læst Halsnæs Kommunes forslag til
spildevandsplan 2022-2032.
Vi har bemærket, at Halsnæs Kommune - som en af planens hovedindsatser - har planlagt
at kloakere en række sommerhusområder.
Frederikssund Kommune er påbegyndt udarbejdelse af en ny spildevandsplan, og i den
forbindelse vil eventuel kloakering af sommerhusområder indgå som det er sket i Halsnæs
Kommune.

Telefontid:
Mandag 09.00 - 12.00
Tirsdag lukket
Onsdag 09.00 - 12.00
Torsdag 09.00 - 12.00
Fredag 09.00 - 12.00
Se øvrige åbningstider
på www.frederikssund.dk

Vi har desuden bemærket, at Halsnæs Kommune har udarbejdet en digital
spildevandsplan i lighed med vores kommende plan. Det giver en lagt større åbenhed og
tilgængelighed for kommunens borgere og virksomheder.

Venlig hilsen
Palle Dannemand Sørensen
Spildevandsmedarbejder
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Høringssvar 2.

Museum Nordsjælland

ML 30677
Kære Anders Pilgaard, Halsnæs Kommune
Jeg har læst Miljøvurdering af forslag til Halsnæs Spildevandsplan 2022-2032 på nedenstående link. Ud fra
det beskrevne er det umuligt at komme med en udtalelse om, hvor der vil være risiko for at påtræffe nye
fortidsminder i forbindelse med de jordarbejder, som Spildevandsplanen sandsynligvis vil afføde.
Fortidsminderne i Halsnæs Kommune
Som der står i Cowis forslag og i Halsnæs Kommuneplan 2013, er der mange steder i Halsnæs Kommune,
hvor der findes fortidsminder. Det drejer sig både om fredede fortidsminder som fx gravhøje, som afkaster
en fortidsmindebeskyttelseslinje og registrerede fortidsminder i form af bopladser, opsamlinger af oldsager
mv., men også om endnu ikke erkendte fortidsminder, som ikke er fundet, fordi der typisk ikke har været
graveaktivitet i et område. De kendte og registrerede fortidsminder kan man se på Slots- og
Kulturstyrelsens database Fund og Fortidsminder, hvor de fredede fortidsminder er vist med rød prik og de
ikke-fredede er vist med en blå prik.
Generelt er Halsnæs Kommune meget rig på fortidsminder, som alle er beskyttet af museumsloven. Der er
mange kendte fortidsminder fx i form af gravhøje og bopladser. Det kystnære og meget varierede landskab
i kommunen er desuden et oplagt sted for bebyggelse og aktiviteter gennem hele oldtiden og
middelalderen, hvorfor der også er stor risiko for at påtræffe uerkendte fortidsminder. Dette gælder også
udenfor de af Halsnæs Kommune udpegede arealer med kulturhistoriske bevaringsværdier.
Museets udtalelse
I forhold til alle tre typer fortidsminde (fredede, registrerede men ikke fredede og uerkendte) er der brug
for en individuel sagsbehandling fra arkæologerne på Museum Nordsjælland, for at kunne vurdere risikoen
for at påtræffe fortidsminder i forbindelse med jordarbejdet. Det er derfor museets anbefaling, at
kommunen stiller krav om, at alle involverede bygherre (Halsnæs Forsyning, private mv) i forbindelse med
planlægningen af jordarbejderne, kontakter Museum Nordsjælland for at få en erklæring efter
museumslovens §25*. Halsnæs Kommune kan også selv vælge at kontakte Museum Nordsjælland i
forbindelse med sagsbehandlingen af de enkelte projekter.
*En erklæring efter museumslovens §25 er en udtalelse om risikoen for at påtræffe fortidsminder i
forbindelse med jordarbejde. Museet kan i den forbindelse være behjælpeligt med at foreslå alternative
løsninger, så risikoen for at påtræffe fortidsminder kan minimeres og dermed risikoen for, at der skal
udføres en arkæologisk undersøgelse.
Museumslovens § 27
Hvis der findes spor af fortidsminder (f.eks. flintgenstande, potteskår, ildsteder, nedgravninger o.lign.)
under jordarbejde på ejendommen, skal arbejdet i henhold til museumslovens § 27 standses, i det omfang
det berører fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til Museum Nordsjælland.
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Det er desværre museets erfaring, at folkene på mange jordarbejder ikke har kompetencerne eller tiden til
at opdage eller erkende, at de er i færd med at bortgrave et fortidsminde, hvad enten det nu drejer sig om
en boplads eller en gravplads. Derfor er det vittigt, at museet allerede i planlægningsfasen får
mulighed for at lave en erklæring efter museumslovens §25, så standsninger af arbejdet kan undgås.
Venlig hilsen
Mette Palm
museumsinspektør, arkæologi
MUSEUM NORDSJÆLLAND
Frederiksgade 9, DK 3400 Hillerød
tlf.: 7217 0240 mobil: 4045 2028
www.museumns.dk

Grundejerforeninger/foreninger
Høringssvar 3.

Danmarks Naturfredningsforening – Halsnæs

30. december 2021

Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs’ høringssvar til udkast til ny spildevandsplan 2022-2032
Ved byrådsmødet den 18. november 2021 besluttede kommunalbestyrelsen at sende udkast til ny
spildevandsplan 2022-2032 med tilhørende miljøvurdering i forlænget høring til og med den 31. december
2021. Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs (DN Halsnæs) fremsender hermed sine bemærkninger.

Kloakering af sommerhusområde langs Roskilde Fjord
I udkastet til spildevandsplanen oplyses det, at ”WSP (tidligere Orbicon) har i 2019 kortlagt
afledningsforhold for sommerhuse langs Roskilde Fjord”. ”Ved en kloakering fjernes belastningen med 2,5
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ton kvælstof per år fra Fjorden og ved rensning af spildevandet på Melby Renseanlæg, vil der kun blive
udledt ca. 0,6 ton kvælstof per år til Kattegat”.
Miljøministeriet har netop udsendt udkast til vandområdeplaner 2021-2027 i offentlig høring. Det fremgår
af planerne, at den samlede økologiske tilstand i delvandopland Roskilde Fjord, ydre, fortsat er ringe. Den
samlede økologiske tilstand for vandområdet var også ringe, da vandplanerne for anden planperiode 20152021 blev vedtaget. Der er således ingen samlet fremgang at spore i vandområdet, og en reduktion af
belastningen med kvælstof fra sommerhusområdet til den ydre del af Roskilde Fjord vil således understøtte
indsatsen for opnåelse af ”god tilstand” i vandområdet i 2027.
Stort set hele sommerhusområdet, der er foreslået kloakeret, ligger i eller grænser op til Natura 2000
området 136, Habitatsområde H120 og fuglebeskyttelsesområde F105. Kloakeringen vil således også
bidrage til en forbedring af leve- og ynglemulighederne for fjordens arter og naturtyper.
DN Halsnæs støtter således fuldt ud forslaget til kloakering af sommerhusområdet ved Roskilde Fjord.
Regnbetingede overløb
Det fremgår af udkastet til spildevandsplan og bilag 2 med oversigten over indsatser, at kommunen vil
udarbejdet et samlet overblik over overløb af urenset spildevand samt en handlingsplan for håndtering og
begrænsning af uhensigtsmæssige overløb.

Det undrer i den forbindelse DN Halsnæs, at en konkret indsats mod regnbetingede overløb i Arresø Kanal
ikke indgår i oversigten over indsatser. Kommunen skulle i henhold til vandområdeplanerne for anden
planperiode 2015- 2021 gennemføre en indsats overfor overløb i Arresø Kanal, og i det nye forslag til
vandområdeplanerne for tredje planperiode 2021-2027 er der fortsat et krav om indsatser overfor disse
overløb. DN Halsnæs må forstå det således, at kommunen ikke har gennemført den krævede indsats i
Arresø Kanal i anden planperiode, og dette aktualiserer kun, at indsatsen tidsfastsættes og gennemføres
hurtigst muligt.

DN Halsnæs er endvidere af den opfattelse, at den planlagte udarbejdelse af det samlede overblik over
overløb af urenset spildevand samt en handlingsplan for håndtering heraf bør fremmes mest muligt, og ikke
alene tidsangives til at blive gennemført i ”første del af planperioden”, idet de regnbetingede overløb har
en række velkendte uhensigtsmæssige miljømæssige konsekvenser for vandmiljøet, herunder vandløbene,
badevandskvaliteten osv.

Uvedkommende vand
Der er en god beskrivelse af uvedkommende vand. Men hvorfor ligger der ikke allerede en plan for at
nedbringe uvedkommende vand i kloaksystemet? Det estimeres til at udgøre 50%! DN Halsnæs skal på den
baggrund også i denne forbindelse opfordre til, at den angivne indsats med at udarbejde et samlet overblik
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over uvedkommende vand i kloaksystemet og udarbejde en handlingsplan for håndteringen af
udfordringen fremmes mest muligt, og ikke alene tidsangives til at blive gennemført i ”første del af
planperioden”.

Kemisk tilstand/miljøfarlige stoffer
Det fremgår af basisanalysen for vandområdeplanerne 2021-2027, at Arresø er i ”ikke-god kemisk tilstand”.
I forslaget til vandområdeplaner for 2021-2027, der blev sendt i offentlig høring den 22.12.2021, fremgår
det desuden nu, at alle kystvandsområder i Halsnæs Kommune ligeledes er i ”ikke-god kemisk tilstand”.
I betragtning af at sidste frist for opnåelse af miljømålene i vandområdeplanerne efter
vandrammedirektivet (vedtaget i år 2000) er med udgangen af 2027, er det efter DN Halsnæs’ opfattelse alt
for vagt og uambitiøst, at kommunens udkast til spildevandsplan slet ikke indeholder konkrete initiativer
eller indsatser til imødegåelse af den (måtte man forvente) dårlige kemiske tilstand i kystvandene og den
allerede i basisanalysen konstaterede dårlige tilstand i Arresø. Miljøvurderingsrapporten indeholder
desuden kun vage formuleringer om, at de i spildevandsplanen planlagte indsatser også forventes at få en
positiv effekt i relation til den kemiske tilstand i vandområderne.
Ifølge forslaget til vandområdeplaner 2021-2027 er miljømålet for Arresø og Halsnæs’ kystvande ”god
kemisk tilstand senest 22. december 2027”. Det haster således med at iværksætte indsatser, der fx bl.a.
kunne omfatte en opsporing af spildevandskilder til forurenende stoffer, som hindrer målopfyldelse i
kystvandene og Arresø, samt revision af meddelte godkendelser og tilladelser, så miljøkvalitetskravene kan
overholdes.
DN Halsnæs skal således foreslå, at kommunens udkast til spildevandsplan suppleres med tekst og
indsatser på spildevandsområdet til opnåelse af god kemisk tilstand i både kystvandene og Arresø.

Arresø
Ud over målet om god kemisk tilstand i Arresø senest 22.12.27 indeholder forslaget til vandområdeplaner
2021-2027 også miljømålet for Arresø om ”god økologisk tilstand efter 22. december 2027”.

I det åbne land uden for de vedtagne kloakoplande, hvor spildevand skal afledes til rensningsanlæg,
herunder også i oplandet til Arresø, er der et stort behov for at kontrollere og få viden om, hvor godt
rensningen fungerer, når spildevandet afledes til jorden, recipienter eller samletank.

Især er det problematisk, at de områder, der udleder til Arresø, og derfor er udpeget med den såkaldte
renseklasse OP eller SOP, ikke langt tydeligere er analyseret for forbedringsmuligheder og kontrol. Ved
disse renseklasser har Folketinget pålagt kommunen at sikre en forbedret rensning. Der står i forslaget til
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spildevandsplanen intet om, hvordan det mere konkret vil blive udført. Netop Arresø, der er i ”dårlig
økologisk tilstand”, har et stort behov for langt mindre tilførsler af næringsstoffer, og DN Halsnæs skal
derfor kraftigt opfordre til, at spildevandsplanen udbygges på dette punkt med de nødvendige initiativer på
spildevandsområdet, der kan bidrage til, at miljømålet ”god økologisk tilstand efter 22. december 2027” for
Arresø nås.

Generelt om ukloakerede ejendomme
Der er – som det fremgår af nedenstående kort over ”Påvirkninger og arealanvendelse” fra MiljøGIS til
forslaget til vandområdeplaner 2021-2027 - stadig mange ukloakerede ejendomme i Halsnæs Kommune.

DN Halsnæs skal derfor afslutningsvist opfordre til, at der snarest gennemføres en analyse af, hvorvidt
spildevandet fra disse ukloakerede ejendomme er medvirkende årsag til den manglende målopfyldelse i
vandområderne i Halsnæs Kommune, eller på anden måde er til skade for miljøet og naturen. Er dette
tilfældet, bør der ligeledes snarest udarbejdes en handlingsplan for håndteringen heraf.
DN Halsnæs foreslår, at gennemførelsen af analysen og en eventuel opfølgende handlingsplan indskrives
som en konkret indsats i spildevandsplanen.
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Med venlig hilsen
Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs halsnaes@dn.dk

På vegne af DN Halsnæs Bestyrelsesmedlem Kirsten Hansen Bestyrelsesmedlem Bjarne Langkilde

Høringssvar 4.

Byaasgaard Camping

Høringssvar ved. Spildevandsplanen
I spildevandsplanen er kloakering af Ellinge (Byaasgaard m.fl.) overført fra tidligere spildevandsplan.
Jeg mener at dette projekt er en meget dyr løsning for en ikke særlig stor udledning.
Spildevandsplanen er en helhedsorienteret plan med fokus på økonomiske og miljømæssigt forsvarlige
løsninger.
Jeg vi påstå at der ikke var foretaget den korrekte vurdering i forhold til proportionalitetsprincippet, i
vurderingen af den miljømæssige konsekvens ved at fastholde vores ejendom i spildevandsplanen, kontra
en lokal egen spildevandsløsning.
Proportionalitetsprincippet indebærer at en offentlig myndighed bebyrdende afgørelser overfor borgere og
virksomheder skal stå i rimeligt forhold til det, som myndigheden vil opnå. Samt at myndigheden til enhver
tid skal anvende den mindst indgribende foranstaltning.
I vurderingen af det indgreb den forestående løsning bliver, så mener jeg ikke Halsnæs kommune, kan
pålægge en virksomhed så proportionel betydelige ekstraudgifter som det bliver i vores tilfælde, idet vi
mener at kunne etablere en egen løsning i det åbne land, som miljømæssigt vil rense til sammen standard
som offentlig løsning, og samtidig vil have en betydelig økonomisk fordel for os som virksomhed både i
etablering og drift.
Vi vil for vores ejendom vedkomne få en betydelig merudgift i årlig afledningsafgift. Udover det skal vi
betale 3-4 gange tilslutningsafgift ved etablering. Etableringen af et Kilian anlæg vil give os en betydelig
mindre økonomisk etablerings og driftsudgift. Det vil dermed have væsentlige økonomiske konsekvenser
for os som virksomhed at skulle tilsluttes kloakeringen.
Såfremt vi ønsker at etablere eget rensningsanlæg vil det ikke have miljømæssige konsekvenser, idet et
eget anlæg, som f.eks. Kilian-anlægget eller det anlæg som Amtsvejen 315 vil etablere, renser til samme
niveau som det kommunale rensningsanlæg. Derudover har Hvideland i Torup også fået tilladelse til at
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udføre et lignende anlæg. Amtsvejen 315 har fået tilladelse af Halsnæs kommune til at etablere et anlæg
der udleder renset spildevand direkte til fjorden.
Der er 10 hustande omkring os der ikke er en del af spildevandsplanen og som udleder via dræn direkte til
Roskilde fjord. Vi skal derimod pålægges en løsning der er betydelig dyrere at etablere, både for
forsyningen og skatteborgerne og for os som virksomhed.
Derudover kan vi se af COWIs miljøvurdering at den ligger vægt på kloakeringen af sommerhusområderne
som den væsentligste miljøpåvirkning af Roskilde fjord.
Ellinge/Byaasgaard: Her vil projektet koste 7.500.000kr for kloakering af 970 m3 udløb/år. Til
sammenligning med andre udledere til fjorden er det et meget dyrt projekt for et anslået udløb, der er
baseret på helårshustande. 75% af udløbet kommer fra Byaasgaard.
Byaasgaards forretningstrategi er anderledes end hos den tidligere ejer. Hvor den tidligere ejer satsede på
helårscampister, og derved ville belaste nettet hele året, satser vi mere på et feriested i sommeren. Vi har
åbent i 6 måneder, med meget få campister i vinteren. Og til gengæld mange turister i 3 sommermåneder.
Vi mener at kloakeringen er et meget dyrt projekt for forholdsvis få ejendomme. Min vurdering vil være at
Byaasgaard i vintermånederne kun belaster med 4-6 husstande i gennemsnit. Vi har oftest kun gæster i
weekenderne i vinteren, ca. 4-8 pladser/familier.
Derfor vil en lokal løsning i vores øjne være mere bæredygtigt og en mindre økonomisk belastning både i
anlæg, og i drift. Teknologien på området med lokale nedsivningsanlæg o.a. har udviklet sig meget på de
sidste 5 års tid, og endnu mere siden denne spildevandsplan blev vedtaget i 2012 eller tidligere.
Vi vil gerne gå foran i forhold til til at holde fjorden ren - men det mener vi at vi kan gøre med en mindre
indgribende foranstaltning end kloakering.
MVH
Kenneth Tang Larsen
Byaasgaard Camping
Amtsvejen 340
3390 Hundested
info@byaas.dk<mailto:info@byaas.dk>
tlf. 4792 3102
byaas.dk
@byaasgaard

Høringssvar 5.

Grundejerforeningen Kregme Bakker
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Grundejerforeningen Kregme Bakker
Frederiksværk d. 12. november 2021
Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Sendt via mail: mail@halsnaes.dk

”Høringssvar til spildevandsplan”
Baggrund for høringssvar
Grundejerforeningen Kregme Bakker har sit primære interesseområde vedrørende planen om
kloakering af sommerhusområdet, hvorfor dette høringssvar primært drejer sig om den del af
spildevandsplanen.
Forretningsudvalget indgiver dette høringssvar på vegne af 94 medlemmer i grundejerforeningen
Kregme Bakker.
Forretningsudvalget anerkender kommunens ønske om at have en spildevandsplan som tilgodeser
vandmiljøet i Roskilde Fjord. Det er i alles interesse at der er et balanceret og acceptabelt miljø, som
tilgodeser natur og mennesker i forening.
Derimod er det ikke en pligt for kommunen til at kloakere sommerhusområderne langs Roskilde Fjord. Vi
mener at andre løsninger til at reducere kvælstof- og fosforudledningen bør undersøges iforhold til
omkostninger og gener, ved et stort anlægsarbejde som kloakering i et naturskønt kuperet område.
Spildevandsplanes effekt
Halsnæs kommune har udarbejdet en samlet spildevandsplan for de kommende 10 år med en række
tiltag for at spare naturen for unødig udledning af spildevand og for at begrænse udledningaf kvælstof
og fosfor i vores omgivne vandområder fra eksisterende nedsivningsanlæg.
Der er i spildevandsplanen nævnt, hvad det koster at gennemføre planens forskellige tiltag. Som
sommerhusejere i Halsnæs Kommune vil vores grundejere være interesseret i, at de store beløb som
investeres i spildevandsplanens enkelte tiltag, prioriteres efter hvilken effekt de enkelte tiltagfår.
Det bør undersøges, om de forventede omkostninger for kloakering af sommerhusområderne langs
Roskilde Fjord kunne bruges bedre på at reducere nogle af de andre kilder til kvælstof- og
fosforudledning til Roskilde Fjord.
Vi mangler i forhold til spildevandsplanen noget konkret baggrundsmateriale, der viser de enkelte
tiltags effekter i forhold til de investerede beløb for kommunen og de enkelte grundejere.
Helhedsplan
Halsnæs Kommune har lavet et udkast til en spildevandsplan for bl.a. at beskytte Roskilde Fjord iforhold
til udledninger af kvælstof og fosfor fra blandt andet eksisterende nedsvingsanlæg.

11/72

Februar 2022

Men da Roskilde Fjord bliver omkranset af flere andre kommuner f.eks. Frederikssund og Roskilde
kommuner. En indsats fra Halsnæs Kommune skal ses i sammenhæng med hvad de øvrige fjordkommuner
yder af indsats – med andre ord hjælper en enkeltstående indsats fra Halsnæs Kommune ikke meget, hvis
de øvrige fjordkommuner ikke følger trop. Eventuelle udledninger fra andre fjordkommuner vil flyde forbi
Halsnæs Kommunes del af fjorden og effekten af kloakeringen iHalsnæs Kommune vil derfor ikke kunne
måles og vise sin effekt.
Ydermere er der tilløb fra Hillerød kommunes spildevandsudledning til Roskilde Fjord via et å løb iSt.
Havelse, og Arresø har som bekendt udløb til Roskilde Fjord via kanalen i Frederiksværk.
Er der målt og beregnet på den forurening der fremkommer i fjorden herfra?Der
er derfor behov for en helhedsplan for hele Roskilde Fjord.
Anlægsperioden, infrastruktur og vejenes kvalitet
Som grundejerforening er vi bekymret for, hvad en kloakering vil betyde for vores område i
anlægsperioden.
En ting er vores private asfaltveje og græsrabatter, som vi selv betaler vedligeholdelse af. Vi er bekymret
for, at vores veje skal graves op og hvilken stand de bliver afleveret i efter kloakeringen.Vi har behov for
en garanti for at vejenes tilstand ikke forringes ved kloakeringen. Vores grundejerforening omkranser
Lille Kregmevej, som efter netop overstået opgravning for højspændingskabler, er asfalteret meget
ujævnt.
Vi må desuden gå ud fra, at der er fuld tilgængelighed for alle grundejerne i anlægsperioden og at
Beredskabet uhindret vil kunne komme frem til alle grundejere.
Vi kan også være bekymret for, at anlægsarbejdet vil betyde risiko for brud på vandledninger med
manglende vandforsyning til følge. Derudover er der også risiko for afbrudt elforsyning og internet i
anlægsperioden.
Drift, vedligehold, overløb og rotter
Der er i spildevandsplanen ikke nævnt noget om vedligeholdelse af kloakeringen.
Vi er bekymret for at eventuelle overløb kan betyde, at der løber spildevand direkte ned i fjorden. Dette
vil i givet fald være helt urenset spildevand, som vil belaste Roskilde Fjord, og i langt større omfang, end
der kan dokumenteres at der udledes i dag. Eventuelle driftsstop og tilstopninger, kanderfor medføre at
nogle grundejere bliver ramt af overløb på deres grunde og huse, da vores område er højtliggende og
kuperet.
Da der er tale om et sommerhusområde, hvor grundejerne ikke er i sommerhuset i længere
perioder i vinterhalvåret, vil der kunne gå lang tid før et eventuelt driftsstop eller tilstopning
opdages.
Ligeledes henledes opmærksomheden på at der ved etablering af kloaker, og efterfølgende ved brud og
andre skader på rørene, kan opstå rotteproblemer, som vil være svære at inddæmme i etnaturområde
som vores. Vi har en del dyreliv, som råvildt, egern og masser af fugle. Så rottebekæmpelse med gift kan
have stor effekt på fødekæden.
Omkostninger for grundejerne ved kloaktilslutning
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Der er i ”Udkastet til Spildevandsplanen” nævnt, at omkostningerne for den enkelte grundejer udgør ca.
50.000 kr. Dette beløb er inkl. tilslutningsafgiften på 31.053 kr. og en gennemsnitlig
etableringsomkostning fra den offentlige kloak til det enkelte sommerhus på 2.000 kr. pr. meter. Daalle
priser er angivet ekskl. moms, skal der tillægges 25% moms. Hvad der ikke fremgår tydeligt.
Der er beregnet således: Tilslutningsafgiften udgør 31.053 kr. og der i den udsendte FAQ nævntca. 20.000
kr. med 10 m. rørføring på egen grund. Dette giver således i alt ca. 50.000 kr., hvortilskal lægges moms,
som giver et beløb på i alt 62.500 kr.
Grundejerforeningen kan oplyse at mange af sommerhusene i vores grundejerforening ikke kan nøjes
med 10 m. rørføring på egen grund. Hvorved den samlede udgift for den enkelte grundejervil være en
del højere, end de opgivne priser i planen.
Der nævnes heller ikke noget om omkostninger til tømning og sløjfning af grundejernes nuværende
anlæg eller omstilling til opsamling og nedsivning af regnvand og en ca. omkostningfor dette.
Der nævnes i spildevandsplanen, at der er mulighed for at udskyde tilslutningen til den offentligekloak,
hvis grundejernes nedsivningsanlæg er mindre end 10 år gammelt i forhold til anlægstidspunktet af den
offentlige kloakering. Der er på visse nedsivningsanlæg givet garantierop til 30 år fra leverandørens
side. Derfor bør tilslutningsfristen forlænges tilsvarende.
Vi mener derudover, at det er urimeligt, at udsættelsen kun gælder tilslutningen til den offentlige kloak
og den dermed forbundne omkostning, men at selve tilslutningsafgiften på 31.053 kr. + moms skal
betales med det samme. Vi foreslår derfor, at tilslutningsafgiften først skal betales, nårtilslutningen til
den offentlige kloak etableres.
Ligeledes må gælde for ubebyggede grunde.
Der nævnes endvidere i spildevandsplanen, at der vil være adgang til en hjælpeordning for grundejere
med lav husstandsindkomst. Dette hilser vi velkomment på vores grundejeres vegne. Vi mangler dog
konkret information om hvorvidt hjælpeordningen gælder alle grundejernes omkostninger ved
kloakeringen – dvs. omkostninger til både tilslutningsafgift, egenbetalt tilslutningtil kloakeringen og
omkostninger til sløjfning eller omlægning af eksisterende nedsivningsanlæg.
Der mangler derudover information om, hvorvidt der er mulighed for indefrysning af omkostningerfor
den enkelte grundejer.
Borgermøde
Vores grundejere er meget interesseret i beslutninger vedrørende kloakering af sommerhusområderne
langs Roskilde Fjord. Vi opfordrer til at der afholdes et borgermøde, hvoralle berørte grundejere kan få
mulighed for at høre om planen og stille spørgsmål til kommunen.Borgermødet bør naturligvis
afholdes inden endelig beslutning om spildevandsplanen vedtages,eller yderligere behandling.
Dette høringssvar er udarbejdet med reference til ‘Høringssvar fra Grundejerforeningen Ølsted
Nordstrand’
De venligste hilsner
På vegne af
Grundejerforeningen Kregme Bakker
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Forretningsudvalget
Birthe Carlsen, Sommerfuglevej 12, 3300 Frederiksværk
Charlotte Unmack, Mirabelvej 23, 3300 Frederiksværk
Jørgen Sørensen, Mirabelvej 2, 3300 Frederiksværk
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Høringssvar 6.

Grundejerforeningen Blåhatvej

Grundejerforeningen Blåhatvej

D. 14-11-2021
Til
Halsnæs kommune

Høring til kloakering af sommerhusområder ved Roskilde Fjord.
Hermed fremsender Landliggersammenslutningen i Halsnæs Kommune spørgsmål
og kommentarer til Spildevandsplan 2022-2032.
Miljøstyrelsens rapport fra 2020 viser få steder med god badevandskvalitet resten
viser ekstrem god kvalitet, men der foretages ikke målinger af næringssalte fra
sommerhusområderne?
Der skal 250 mill. Kr. for at spare 1 til 2 %. Udledningen af næringssalte fra
sommerhusområderne er beregnet, hvorfor er de ikke målt og sat i forhold til
udledninger fra overfladevand, Arresø, Hillerød (Havelse Å), Frederikssund m.fl.?
Der er taget prøver fra mange udløb til fjorden, er de og hvorledes indregnet i
opstillingerne?
Som vi ser det, er der ikke i beregningerne medtaget den CO2, der udledes af
entreprenørmaskiner ved gravearbejdet i anlægsperioden?
Hvor skal pumpestationerne stå og hvem skal lægge areal til?
Udgiften til at sløjfe gamle anlæg, er de medregnet eller kommer det oveni
anlægsafgiften for den enkelte grundejer?

15/72

Februar 2022

Der er i området mange små veje, hvor der kun er plads til én bil, er der taget højde
for dette og de andre gener man påfører grundejerne?
Hvorfor er høringen ikke udsendt via E-boks, så de ikke fastboende også kan blive
hørt?
Har Melby Renseanlæg kapacitet til at klare den øgede belastning?
I spildevandsplanen 2020-2030 beskrives der kr. 30.000 til tilslutning og mellem kr.
70.000 – kr. 80.000 til kloakering er disse tal korrekte da der er mange tal i luften
også fra de enkelte politikere.
Genetablering af veje hvem afholder denne udgift herunder genetablering af
indkørsler og haver ?

Med venlig hilsen

Rene Sommer
Sekretær

Høringssvar 7.

Grundejerforeningen Skovlodden

I forbindelse med nye kloakeringer i område SH02, grundejerforeningen Skovlodden (den sydvestlige del af
området), vil grundejerforeningens bestyrelse gerne have opklarende svar på følgende spørgsmål:
Hvornår arbejderne tænkes udført i vores område, SH02?
Hvordan arbejderne påvirker vores veje og ledningsføringer m.v.?
Hvorvidt grundejerforeningen får ekstraudgifter i den forbindelse?
Hvorvidt (ca. hvor mange) der etableres pumpebrønde i forbindelse med det forholdsvis kuperede terræn?
Hvor ledes spildevandet hen? Bliver det samlet i et stort rensningsanlæg for hele Kommunen?
Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Skovlodden
Morten Seltoft
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Høringssvar 8.

Grundejerforeningen Ølsted Nordstrand
Grundejerforeningen
Ølsted Nordstrand

Grundejerforeningens bestyrelses høringssvar vedr. Kloakering af
sommerhusområder langs Roskilde Fjord
Grundejerforeningen Ølsted Nordstrand har sit primære interesseområde på kloakering af sommerhusområdet, hvorfor dette høringssvar primært drejer sig om den del af Spildevandsplanen.
Grundejerforeningen repræsenterer 145 grundejere. Den seneste generalforsamling har pålagt bestyrelsen,
at udarbejde høringssvar er på vegne af selve grundejerforeningen Ølsted Nordstrand.
Overordnet set finder vi at oplægget til Spildevandsplanen er utilstrækkeligt underbygget i forhold til
økonomi, datagrundlag, implementeringsplan og driftsomkostninger.
Der er ikke pligt for kommunen til at kloakere sommerhusområderne langs Roskilde Fjord. Vi finder derfor
at andre løsninger til at reducere kvælstof- og fosforudledningen bør undersøges i forhold til
omkostningerne til kloakeringen.

Formålet med Spildevandsplanen
Halsnæs kommune har udarbejdet en samlet spildevandsplan for de kommende 10 år med en række tiltag
for at spare naturen for unødig udledning af spildevand og for at begrænse udledning af kvælstof og fosfor i
vores omgivne vandområder.
Der er i Spildevandsplanen nævnt, hvad det koster at gennemføre Spildevandsplanens forskellige tiltag.
Som sommerhusejere i Halsnæs Kommune (hvor størstedelen af vores grundejere er uden stemmeret til
Kommunalvalget) vil vores grundejere derfor være interesseret i, at de store beløb som investeres i
Spildevandsplans enkelte tiltag prioriteres efter ’value for money’ i forhold til effekten af de enkelte tiltag.
Vi mangler i forhold til Spildevandsplanen noget konkret baggrundsmateriale, der viser de enkelte tiltags
effekter ift. de investerede beløb for hhv. kommunen og de enkelte grundejere.

Hvad gør de øvrige fjordkommuner og Hillerød?
Halsnæs Kommune har lavet et udkast til Spildevandsplan for bl.a. at beskytte Roskilde Fjord i forhold til
udledninger af kvælstof og Fosfor.
Roskilde Fjord bliver omkranset af flere andre kommuner fx Frederikssund og Roskilde kommuner. En
indsats fra Halsnæs Kommune skal ses i sammenhæng med hvad de øvrige fjordkommuner yder af indsats
– med andre ord hjælper en enkeltstående indsats fra Halsnæs Kommune ikke meget, hvis de øvrige
fjordkommuner ikke følger trop. Evt. udledninger fra de øvrige fjordkommuner vil flyde forbi Halsnæs
Kommunes del af fjorden og effekten af kloakering i Halsnæs Kommune vil derfor ikke kunne måles.
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Der er derfor behov for en helhedsplan for hele Roskilde Fjord.
Ydermere er der tilløb fra Hillerød kommunes spildevandsudledning til Roskilde Fjord via Arresø og Havelse
Å. Det forlyder i diverse avisklip fra SN.dk, at Hillerød i foråret 2021 har vedtaget en ny udledningstilladelse
til Hillerød Forsyning, der belaster Arresø med mere kvælstof end tidligere. Arresøen har som bekendt
udløb til Roskilde Fjord via kanalen i Frederiksværk. Vil en rensning af vandet fra Arresø/Havelse Å før udløb
til Roskilde Fjord bibringe større reduktion i Kvælstof og Fosfor end det forventede resultat af kloakeringen
til en lavere omkostning?
Hvilke konkrete aktiviteter de øvrige kommuner har gjort/vil gøre for at begrænse udledninger af kvælstof
og fosfor til Roskilde Fjord?

Andre udledninger – hvad og hvor meget?
Der er i udkastet til Spildevandsplanen nævnt, at kloakeringen af sommerhusområderne langs Roskilde
Fjord teoretisk vil kunne reducere udledningerne med 2,5 tons kvælstof (ca. 1 kg pr ejendom) og 0,5 ton
fosfor (s. 26). Der blev nævnt i oplægget til Udvalget for Miljø og Plan på mødet 19.08.2020, at der er et
samlet indsatsbehov for hele Roskilde Fjord på 10,5 tons kvælstof i alt jf. Miljøstyrelsens vandområdeplan
fra 2015.
Der er andre kilder til kvælstof og fosforudledninger til Roskilde Fjord fx Landbrug, industriområder (fx Elis
Sygehusvaskeri i Ølsted) i Halsnæs, Frederikssund og Roskilde kommuner og overløb fra de allerede
kloakerede områder, som for Halsnæs kommunes vedkommende udgør 50% uvedkommende vand (s. 20).
Også her savner vi konkret baggrundsmateriale omkring dette.
Det bør overvejes, om de forventede omkostninger for kloakering af sommerhusområderne langs Roskilde
Fjord kunne bruges bedre på at reducere nogle af de andre kilder til Kvælstof- og fosforudledning til
Roskilde Fjord.

Anlæg og infrastruktur
Som Grundejerforening er vi bekymrede for, hvad en kloakering vil betyde for vores område i
anlægsperioden. Helt konkret er vi bekymret for vores private asfalt- og grusveje, som grundejerforeningen
selv betaler vedligeholdelse af.
Vejnettet i grundejerforeningen består af dels asfaltveje dels grusveje. Vi er bekymret for, at vores veje skal
graves op helt eller delvist og hvilken stand bliver de så afleveret i efter kloakeringen. I og med at vejene i
vores grundejerforening finansieres af grundejerne selv, har vi som grundejerforening behov for en garanti
for at vejenes tilstand ikke forringes ved kloakeringen.
Vores grundejerforening består i meget høj grad af lukkede veje. Vi går ud fra, at der være fuld
tilgængelighed for alle grundejerne i anlægsperioden og at Beredskabet uhindret kunne komme frem til alle
grundejerne.
I vores grundejerforening er vi endvidere tilsluttet et privat vandværk. Vi kan også være bekymret for, at et
omfattende anlægsarbejde vil betyde risiko for brud på vandværkets ledninger med manglende
vandforsyning til følge. Derudover er der også risiko for afbrudt elforsyning og internet i anlægsperioden.
Det vil især påvirke de fastboende gode skatteborgere og vælgere.
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Sommerhusområderne langs Roskilde Fjord består af et meget kuperet terræn. I spildevandsplanen
mangler der totalt en beskrivelse af en løsningsmodel for, hvordan spildevandet kan pumpes op til
Frederikssundsvej og derfra videre til Melby Renseanlæg. Vi har derfor svært ved at forholde os til, hvordan
en eventuel løsning vil påvirke de enkelte grundejere.

Drift
Der er i Spildevandsplanen ikke nævnt noget om vedligeholdelse af kloakeringen. Vi er som
grundejerforening bekymret for at eventuelle driftsstop af pumper eller tilstopninger med efterfølgende
overløb kan betyde, at der løber spildevand direkte i vores åbne kildeløb langs sydsiden af
grundejerforeningen eller direkte ned i fjorden. Dette vil i givet fald være helt urenset spildevand, der vil
belaste Roskilde Fjord.
Vand og spildevand løber som bekendt nedad og eventuelle driftsstop og tilstopninger, kan derfor medføre
at nogle grundejere bliver ramt af overløb på deres grunde. Da der er tale om et sommerhusområde, hvor
grundejerne ikke er i sommerhuset i længere perioder i vinterhalvåret, vil der kunne gå lang tid før et
eventuelt driftsstop eller tilstopning opdages.
Det kuperede terræn i vores grundejerforening må betyde, at spildevandet for en del sommerhuses
vedkommende skal pumpes fra det enkelte sommerhus op til kloakeringsledningerne på vejen. Der mangler
konkret datagrundlag for denne omkostning og hvem omkostningen pålignes. Det gælder såvel etablering
som vedligeholdelse/udskiftning og drift.

Omkostninger for grundejerne ved etablering af kloakeringen
Der er i Udkastet til Spildevandsplanen nævnt, at omkostningerne for den enkelte grundejer udgør ca.
50.000 kr. inkl. Tilslutningsafgiften (31.053 kr.) og en gennemsnitlig etableringsomkostning fra den
offentlige kloak til det enkelte sommerhus (2.000 kr. pr. m.). Priserne er angivet ekskl. Moms, men
sommerhusejerne skal som bekendt betale moms, så der kan lægges 25% moms til de nævnte
omkostninger. Det fremgår ikke tydeligt og det ser ud til, at man fra kommunens side har forsøgt at
nedtone omkostningerne for den enkelte grundejer.
Grundejerforeningen er utryg ved de oplyste omkostninger for den enkelte grundejer, da der i
høringsudkastet står nævnt en gennemsnitlig omkostning for den enkelte grundejer på 50.000 kr. totalt set.
Tilslutningsafgiften udgør 31.053 kr. og der i den udsendte FAQ nævnt ca. 20.000 kr. pr 10 m’s ledning. Det
vil sige i alt ca. 50.000 kr. + moms i alt 62.500 kr. Grundejerforeningen stiller sig tvivlende for, hvor mange
af sommerhusene, der kan nøjes med 10 m. rørføring på egen grund. Det vil i hvert fald ikke gælde i vores
grundejerforening.
Der nævnes heller ikke noget om omkostninger til tømning og sløjfning af grundejernes nuværende anlæg
eller omstilling til opsamling og nedsivning af regnvand. Emnet er dog nævnt i Halsnæs Kommunes FAQ af
20.10.2021 udsendt til grundejerforeningerne langs Roskilde Fjord. Der er heller ikke her angivet en ca.
omkostning for dette.
Der nævnes i Spildevandsplanen, at der er mulighed for at udskyde tilslutningen til den offentlige kloak,
hvis grundejernes nedsivningsanlæg er mindre end 10 år gammelt i forhold til anlægstidspunktet af den
offentlige kloakering (s. 29). Vi er bekendt med, at der på visse nedsivningsanlæg gives garantier op til 30 år
fra leverandørens side. Derfor bør tilslutningsfristen forlænges tilsvarende. Vi mener derudover , at det er
urimeligt, at udsættelsen kun gælder tilslutningen til den offentlige kloak og den dermed forbundne
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omkostning, men at selve tilslutningsafgiften på 31.053 kr. + moms skal betales med det samme. Vi foreslår
derfor, at tilslutningsafgiften først skal betales, når tilslutningen til den offentlige kloak etableres.
Der nævnes endvidere i Spildevandsplanen, at der vil være adgang til en hjælpeordning (s 29) for
grundejere med lav husstandsindkomst. I Halsnæs Kommunes FAQ af 20.10.2021 nævnes at grænsen for
den maksimale husstandsindkomst udgør 321.563 kr. Afdragsordningen løber over 20 år. Dette hilser vi
velkomment på vores grundejeres vegne. Vi mangler konkret information om hvorvidt hjælpeordningen
gælder alle grundejernes omkostninger ved kloakeringen – dvs. omkostninger til både Tilslutningsafgift,
egenbetalt tilslutning til kloakeringen og omkostninger til sløjfning eller omlægning af eksisterende
nedsivningsanlæg.
Der mangler derudover konkret information om, hvorvidt der er mulighed for indefrysning af omkostninger
for den enkelte grundejer.

Driftsomkostninger for den enkelte grundejer
De løbende driftsomkostninger til kloakeringen er i Spildevandsplanen fastsat til et årligt bidrag 625 kr.,
samt en vandafledningsafgift på 44,50 kr. pr. m3. Igen er beløbet angivet uden moms, så den reelle udgift
for grundejerne er årligt 781 kr. + 55,63 kr. pr. m3. I vores grundejerforening er det gennemsnitlige
vandforbrug på 50 m3, dette svarer til en samlet årlig udgift pr. sommerhus på 3.562 kr. inkl. moms.

Borgermøde
Vores grundejere er meget interesseret i kloakeringen af sommerhusområderne langs Roskilde Fjord. Vi
opfordrer til at der afholdes et borgermøde, hvor alle berørte grundejere kan få mulighed for at høre om
planen og stille spørgsmål til kommunen.
Borgermødet bør naturligvis afholdes med hele kommunalbestyrelsen inden den endelige beslutning om
Spildevandsplanen træffes.

Høringssvar 9.

Grundejerforeningen Vestervig og
Grundejerforeningen Grævlingehøj
24. oktober 2021 Frederiksværk
Kristian Junkov et.al.

Høringssvar vedrørende Halsnæs Kommunes Spildevands Plan
Halsnæs Kommune har udarbejdet en ny spildevandsplan som er sendt i offentlig høring.
Det følgende er spørgsmål fra medlemmer i Grundejerforeningen Vestervig og Grundejerforeningen
Grævlingehøj beliggende i sommerhusområde ØS04 i Spildevandsplanen. Det fremgår af
Spildevandsplanen at hele sommerhusområdet skal kloakeres.
Princippet om indsatser for miljømæssig og økonomisk forsvarlig håndtering af spildevand med positiv
effekt for kystområder og vandmiljøet generelt, deles af alle i området, men det er ikke muligt at tage
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stilling til denne Spildevandsplan på baggrund af det materiale, der er tilgængeligt for os. Helt overordnet
savnes der konkrete miljømæssige forhold og økonomiske betragtninger.
Vi har adskillige ubesvarede spørgsmål og kommentarer til planen:
1) Hvilke udledningsværdier har vi i dag? Og hvilke faktiske målinger er dette baseret på?
2) Hvilken renseklasse skal området ØS04 opfylde?
3) Hvilke påbud om forbedret rensning vil/kan kommunen pålægge de forskellige ejere i området?
4) Kan den påkrævede renseklasse opfyldes gennem andre tiltag end gennem et samlet kloakeringsanlæg i
et meget vanskeligt område i forhold til terræn & vandskel? (Vi har grunde der afvandes mod Roskilde Fjord
og grunde der afvandes mod landbrugsarealer og Arresø).
5) I hvilket omfang vil den nye Spildevandsplan løse udfordringerne i Arresø og Roskilde Fjord, og hvilke
yderligere tiltag har man planlagt for at forbedre forholdende?
6) Hvilke alternativer til offentlig kloakering og udbygning af eksisterende renseanlæg har været overvejet?
7) Miljøpåvirkning fra udvidelsen af Melby rensningsanlæg, etablering af kloakering samt drift af eventuelle
pumpestationer mv. bør indgå for at kunne vurdere proportionaliteten i den samlede løsning (hvor meget
natur for man for pengene i forhold til andre løsninger?).
8) Det fremgår af materialet at ”En udvidelse af renseanlægget kan betyde, at der stilles krav om en ny
udledningstilladelse (i Kattegat), og i den forbindelse skal der tages stilling til, om der skal gennemføres en
miljøkonsekvensvurdering af projektet.” Hvilke konsekvenser kan dette have for projektet?
9) Det fremlagte materiale behandler ikke de økonomiske og fysiske konsekvenser af den valgte løsning.
Det er ikke muligt at tage stilling til høringsforslaget uden disse oplysninger, ej heller vurdere alternativer.
(Jævnfør: LBK nr 1775 af 02/09/2021 Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for
spildevandsforsyningsselskaber.)
a. Hvordan ser hele finansieringsplanen ud for projektet?
b. Hvilke bidrag pålægges grundejerne i forbindelse med etablering?
c. Hvilke løbende bidrag pålægges grundejerne i forbindelse med driften?
d. Hvilke andre omkostninger skal grundejerne påregne i forbindelse med projektet?
Ovenstående er de vigtigste spørgsmål til forslaget fra vores side. Det kan dog ikke udelukkes, at der vil
være mange flere. Vi vil derfor foreslå at der afholdes et offentlig møde med deltagelse af alle tekniske
eksperter/konsulenter der har været involveret i udarbejdelsen af planen samt beslutningstagerne, hvor
alle spørgsmål kan besvares, før der træffes beslutning om at vedtage denne plan.
https://www.skrivunder.net/horingssvar_vedrorende_halsnas_kommunes_spildevands_plan
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Høringssvar 10.

Landliggersammenslutningen i Halsnæs Kommune

Landliggersammenslutningen i Halsnæs Kommune
www.landligger-halsnaes.dk

Den 4. november 2021
Til
Halsnæs kommune

Høring til kloakering af sommerhusområder ved Roskilde Fjord.
Hermed fremsender Landliggersammenslutningen i Halsnæs Kommune spørgsmål
og kommentarer til Spildevandsplan 2022-2032.
Miljøstyrelsens rapport fra 2020 viser få steder med god badevandskvalitet resten
viser ekstrem god kvalitet, men der foretages ikke målinger af næringssalte fra
sommerhusområderne?
Der skal 250 mill. Kr. for at spare 1 til 2 %. Udledningen af næringssalte fra
sommerhusområderne er beregnet, hvorfor er de ikke målt og sat i forhold til
udledninger fra overfladevand, Arresø, Hillerød (Havelse Å), Frederikssund m.fl.?
Der er taget prøver fra mange udløb til fjorden, er de og hvorledes indregnet i
opstillingerne?
Som vi ser det, er der ikke i beregningerne medtaget den CO2, der udledes af
entreprenørmaskiner ved gravearbejdet i anlægsperioden?
Hvor skal pumpestationerne stå og hvem skal lægge areal til?
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Udgiften til at sløjfe gamle anlæg, er de medregnet eller kommer det oveni
anlægsafgiften for den enkelte grundejer?
Der er i området mange små veje, hvor der kun er plads til én bil, er der taget højde
for dette og de andre gener man påfører grundejerne?
Hvorfor er høringen ikke udsendt via E-boks, så de ikke fastboende også kan blive
hørt?
Har Melby Renseanlæg kapacitet til at klare den øgede belastning?
I spildevandsplanen 2020-2030 beskrives der kr. 30.000 til tilslutning og mellem kr.
70.000 – kr. 80.000 til kloakering er disse tal korrekte da der er mange tal i luften
også fra de enkelte politikere.
Genetablering af veje hvem afholder denne udgift herunder genetablering af
indkørsler og haver ?
Landliggersammenslutningen stiller sig gerne til rådighed for en evt drøftelse af
emnet.

Med venlig hilsen

Ib Thyge Christensen

Rene Sommer

Formand

Sekretær

Høringssvar 11.

Vejlauget Priorbakken-Klerkestien

Høringssvar
Tak for udsendte materiale til HØRING om spildevand.
Passer det mon med jeres beregninger om spildevands belastning af fjorden fra sommerhus
områderne.????? Jeg tvivler.
Er de baseret på jeres overslag om at hver matrikel belaster med 45M3 spildevand....
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I mine 35 år i sommerhuset har mit vandforbrug været og er: 7 M3/ år. Konkret mål = 1/6 af jeres overslag.
Kunne man bruge Vandværkets målinger som reelle vurderinger af belastningen/matrikel?
I jeres høringsudkast står der at strandene ved Lille Kregme/ Gærdesangervej og Hvide Klint er
udmærkede,= det reneste badevandsmål! Godt konkret mål
Der er aftagende algevækst Dvs bedring, ikke forværring ved aktuelle belastning.
Vi ligger udenfor Natura2000= andre krav.
Der er ultra mange vurderinger/overslag/formodninger i jeres høringsudkast......mon de holder?????
I anslår 20% af sivebrøndene har drift forstyrrelser; kunne man få dem udbedret 0g evt tømme 1 x om året i
stedet for hvert andet = klare en større belastning ???
Vurderingen af den diffuse tilstrømning af 2,5 tons kvælstof og 0,5 tons fosfor, er de sande og er disse
faktisk skadelige???? ( kan det bevises)???
og stammer de reelt fra sommerhusene, og ikke landbrugene bagved????
I skriver at Roskilde Fjord er i ringe miljø tilstand......ud fra det jeg har anført ovenfor,
er der så faktisk urenset spildevand fra vort område??? det ser ikke helt ud som om det er her i Lille
Kregme.????
Så burde Høringen om Spildevand 2022-2032 ikke forkastes????Eller fjerne KR19 fra forslaget??
______________________________
Hvis I beslutter at vi skal have kloak, så ligger vores matrikler 1aa-ab-ac-ad-af-ag-ai-ao-ap-aq-av-ax-ay
Kregme By og sogn i et meget kuperet område.. Fra Priorbakken op ad Klerkestien til Klerkebakken er der
10 m stigning...............
og vi ønsker ingen pumpestationer på vores lille blinde vej.
Så Undlad gerne at kloakere vore matrikler!
Ellers..... kan I garantere at I starter eventuelt KLOAKERING så tæt på Frederiksværk som muligt og benytter
jer af terrænnets fald mod syd til naturligt fald i kloak????
og dermed INGEN behov for pumpestationer!!!
Jeres vurdering af jeres forbrug af mandetimer ved behov for at gå i detaljer sv.t. Vores matrikler – alle
2200- at det bliver for stort-og vil tage år- og derfor kan vi lige så godt lave kloakeringen- er vanskelig at
acceptere som argument for så stort og invasivt og for vor vej, ødelæggende et anlægsarbejde.....
Med hensyn til jeres prisoverslag på hhv kloak eller nedsivningsanlæg....så koster et nedsivningsanlæg reelt
kun det 1/2 af jeres overslag.
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Så skal det faktisk startes nu????
Det bør ændres så man ikke tvinges ind i en for mig at se, unødvendig kloakering.

Venlig hilsen
Susy Mikkelsen, formand for Vejlauget Priorbakken-Klerkestien,
matrikel 1aq Kregme By og Sogn
Priorbakken 8,
Lille Kregme,
3300 Frederiksværk
susy.mikkelsen@dadlnet.dk

Private
Høringssvar 12.

Johnny Skovgaard

Høringssvar ” Hørings svar angående spildevandsplan”
Vi bor Ca 100 meter fra Kregme station og kan ikke forstå hvordan vi kan være med til at Roskilde fjord
bliver forurenet med spildevand fra vores nedsivnings anlæg for i min verden løber spildevand ikke opad og
da vi bor Ca 500 meter fra Fjorden kan jeg ikke se at det område vi bor i er en stor risiko for forurening af
Fjorden.
Den udgift i vil tvinge over 2200 husstande der hver især kan forvente en regning på 100.000 Kr eller mere
er totalt urimelig for hvor skal folk få de penge fra jo vi kan låne penge i banken til store renter og da mange
som bor helårs i deres sommerhuse er enten førtidspensionister eller folkepensionister hvor pengene er
små især folkepensionister vil få et kæmpe smæk for hvor skal de få pengene fra. Og der er i øjeblikket
mange huse til salg som bliver svære at sælge fordi køberne vil ikke købe sommerhuse efter de har læse om
den omfattende kloakering af området og får man solgt sit hus efter kloakeringen så hænger man jo stadig
på regninger selv om man har fået solgt huset for den regning får den nye ejer jo ikke.
Så at presse en regning på over 100.000 kr ned over hovederne på folk er totalt urimeligt og så kunne jeg
godt tænke mig at se et regnskab for halsnæs kommune med hvor mange penge de bruger på flygtninge
m.m hvert år kunne nogle af de penge ikke bruges på noget mere fornuftigt såsom kloakering beder
internet til sommerhus områder m.m

Høringssvar 13.

Gitte Thrane

”Hørings svar til spildevandsplanen”
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Jeg vil gerne klage over kloakering mht. sommerhuse.
Mit hus ligger ned til Kregme Station (13gy), bagved ligger marker som også går nedad, der bliver sprøjtet
og høstet på disse marker, bagved disse ligger Arresø. Hillerød kommune har ledt spildevand i Arresø, hvis I
mener, at mit spildevand ender i Roskilde Fjord, så gør alt andet det også og det mener jeg ikke er målbart,
der har været et konsulentfirma der har lavet nogle beregninger, disse er slet ikke holdbare efter min
mening.
Der ligger faskiner i haven og vi tager fedt fra stegning og lægger det i bøtter så det ikke ender i røret fra
køkkenvasken, det der evt. er der, samles op og bortskaffes, så det må være meget minimalt hvad der
kommer af spildevand fra mit hus, det vil jo heller ikke løbe baglæns ned til Roskilde Fjord.
Så er der haven, der bliver helt ødelagt samt stier, hække, træer og meget andet, området bliver ødelagt.
Jeg bliver 66 år til april og har ikke kræfter til selv at ordne mit område.
Jeg har lige betalt mit hus ud og skylder ingenting, det for at foreberede mig til den dag jeg bliver
pensionist. Så udsigten til, at jeg nu skal være tvunget til at optage lån på over 100.000 der er absolut ikke
noget jeg har budgetteret med, det kan I simpelthen ikke være bekendt, der er sikkert mange flere end jeg,
der vil få store økonomiske problemer.
Jeg aner ikke hvor I vil have folk skal skaffe pengene, låne i banken til dyre renter eller hvad ?
Jeg ved godt, at kommunen har milliard udgifter på udefrakommende projekter, derfor mener jeg også, at
det må være kommunen der burde betale for kloakering af sommerhusene, lidt oveni gør vel ingen forskel,
men det gør det for den enkelte borger.
Der er huse til salg i området, men næsten ingen sælger, for folk ved ikke om de er købt eller solgt.
Jeg mener i øvrigt, at I bør gøre området til helårsområde, hvis tvangskloakeringen bliver til noget, en fra V
har udtalt tvangskloakering og det har han ret i.
Udover det skal vi åbenbart også have 4-5 skraldespande stående, dette er også en udgift, mange ved ikke
hvor de skal have dem stående. Ved ikke om beslutningstagerne har været rundt i de udsatte områder,
måske man så kunne forstå, hvad vi snakker om, så mangler der lidt lys på vejene, så er det som
helårsområde.
Det vil gøre at, at man kan sælge sit hus uden, at få underskud på bundlinien.
Gitte Thrane

Høringssvar 14.

Eva Kjer

Høringssvar
Vi er som sommerhusejer af Rønnebakken 13, 3310 Ølsted, informeret om ny kloakering i vores område.
Ved vores tilbygning i 2016, blev vi pålagt af Halsnæs kommune at lave ny kloak/septiktank på grunden, og
fik for ca. kr. 100.000,00 etableret dette. Vi er helt klar over, at det nok er fremtiden med fælleskloakering,
og vi vil altid støtte op om et bedre miljø - hvilket vi også gjorde vores til, da vi fik etableret helt nyt anlæg.
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Dog vil vi opfordre kraftigt til at der bliver en forlængelse af perioden, hvor man kan få dispensation for, så
vi som grundejer, har en chance for at nå at få afskrevet den store anlægsomkostning, vi havde for få år
siden. Vi vil måske have mulighed/økonomi om 10 - 15 år til at tilslutte os fælleskloakeringen. Der er mange
andre før vores sommerhus som trænger til en opgradering og derfor mener vi, at kræfterne kan/skal
bruges på gamle anlæg først. Håber rigtig meget at der vil blive taget højde for dette, så vi kan beholde
vores sommerhus mange år endnu.

Høringssvar 15.

Michael Hagfors

Spildevandsplan 2022-2032
Høringssvar fra Michael Hagfors, Skovspurvevej 23, 3300 Frederiksværk, tlf. 41591101
Jeg har et sommerhus i området ØS04 (Grævlingehøj og Ølsted Strandhuse).
Den stærke modstand mod kloakeringen overrasker mig. Så vidt jeg forstår det – er hovedargumenterne
mangel på penge hos husejerne og tvivl om, hvorvidt kloakering vil gavne miljøet.
Mht. de ca. 65.000 kr., som tilslutningen på et tidspunkt langt ude i fremtiden vil koste for husejerne, så må
man jo have med i tankerne, at vores ejendomme i løbet af 3 år er steget i værdi til mere end det dobbelte.
Der burde således hos de fleste være økonomisk råderum. Til dem, der virkelig ikke kan skrabe de penge
sammen i løbet af en årrække, har kommunen jo tilbudt en generøs afdragsordning. Og husk på: miljø
koster, og ejendom forpligter.
Hvad ville være alternativet til kloakering? 80 % af vores sivebrønde – min egen inkluderet – er 60 år gamle.
Normalt holder de 20 – 30 år. De skal alligevel erstattes i det lange løb, hvilket jo nu heller ikke er gratis. Og
så skal de erstattes igen 30 år efter. Hvis man har en nyere sivebrønd, så får man dispensation til tilslutning
fra kommunen. Så – der kan jeg heller ikke se uløselige problemer.
Vores septiktank lugter ofte grimt, og vi er nødt til hvert halve år at hælde noget kemi i for at fjerne lugten.
Jeg er glad for, at kommunen med den nye spildevandsplan for kloakering har valgt en visionær og
fremtidssikret løsning. Endelig ordentlige forhold.
Gavner kloakering miljøet? Det har kommunen jo i sit høringsoplæg redegjort for, og hvis man interesserer
sig for en endnu dyberegående redegørelse, må man jo skrive under på underskiftsindsamlingen, som
Grævlingehøj grundejerforeningen har sat i værk. Fair nok.
Når alt det skidt og møg og sulfo og vaskemiddel og skyllemiddel og afkalker og hvad ved jeg, som vi alle
sammen producerer til daglig, bare bliver ledt ud i undergrunden, så forekommer det mig logisk at det må
have negative konsekvenser for miljøet. Det behøver jeg ikke nogen ekspert til at kunne vurdere. Der SKAL
ske noget snarest.
Alternativet til kloakering er så vidt jeg forstår et minirensningsanlæg på hver eneste grund. Det bliver efter hvad jeg har fået oplyst af en grundejer lige om hjørnet - ca. 100.000 kr. for hver husejer. Selv hvis
man etablerer et fælles-minirensningsanlæg for 6 grunde, så bliver det dyrere end kloakering, og der er nok
ikke nogen husejer, der frivilligt lægger grund til sådan et fælles minirensningsanlæg.
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Desuden er det tvivlsomt, om minirensningsanlæg er realistiske pga. lovgivningsmæssige krav om afstand
til vandførende lag.
Jeg har ikke børn, så jeg kunne jo være ligeglad med, hvad der sker med drikkevandet fra undergrunden og
med badevandet i Roskilde Fjord efter mig. Men alle de sommerhusejere, der har børn og børnebørn, de
må da juble over kommunens generøse tilbud om kloakering, så også lille Otto og glade Sarah langt ud i
fremtiden kan drikke godt vand og kan bade i en fjord, der ikke har lidt samme skæbne som Arresø, hvilket
vil sige: død. Badning forbudt.
Mvh. Michael Hagfors

Høringssvar 16.

Jens Ove Lambert

Emne: Kloakplan 22 - 32
Som lovet sender jeg mine bemærkninger til kloakplanen.
Kloakering af sommerhusgrundene langs Roskilde Fjord er besluttet på baggrund af nogle teoretiske
beregninger Jeg vil ikke udelukke, at spildevand fra sommerhusene forurener i fjorden, men jeg savner
dokumentation herfor. Jeg kan foreslå man tager vandprøver fra det vand som løber ud af skrænterne,
rigtig mange steder, langs fjorden. Vandet kommer jo fra undergrundene fra sommerhusene oven for
skrænterne. Yderligere lokalisere man forureninger ved af lave målebrønde på nøje udvalgte steder. Her
udtager man vandprøver i løbet af året.
Som uddannet bygningskonstruktør og 40 års arbejde med byggeri og anlæg, så kender en del til
anlægsarbejder. Jeg vil dog vil ikke kommentere de mange priser. Den første beregning er jeg dog sten
sikker på er meget for lav. Yderligere vil der være enorme gener, og ekstra udgifter, ved gennemførelse af
projektet, på de mange smalle veje. Mange er jo ensporet. Jeg vil opfordre til at Kommunen er kritisk over
de rådgivende Ingeniører i anvender. Deres interesse er jo, at få lov at projektere og anlægsstyrre så stort
et projekt.
Skal Kommunen bruge penge på kloaker, så har jeg nogle bedre forslag: Gør en indsats for at separerer
eksisterende kloaksystemer, så vi undgår at urenset spildevand løber i Roskilde Fjord og Kattegat. Så sent
som 17 august i år havde vi et døgn med meget nedbør. Dagen efter, 18 august, blev der udtaget
badevandsprøver i Roskilde Fjord. Der måltes store overskridelser af colibakterier ved St. Karlsminde,
Byåsgård Camping og Hvide Klint. Meteorologerne forudsiger meget, og store, nedbørsmængder i
fremtiden. Af de ca 4 mill m3 spildevand der løber gennem rensningsanlægget er de ca 2,7 mill m3
regnvand.
I Roskilde driver forsyningsselskabet FORS rensningsanlæggene. Syv steder har selskabet udledt urenset
spildevand i meget større mængder en de har tilladelse til. Jeg vil spørge om jeg kan få oplyst den mængde
spildevand som Halsnæs har tilladelse til at udlede samt hvordag kontrolle udøves?
Du har nævnt, at vi måske kan få et påbud om kloakering. Det tvivler jeg meget på og dem som bestemmer
dette skulle hellere gøre en indsats for udvikling af mere effektive udskilningstanke for mindre
spildevandsanlæg.
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Arresø er Danmarks største sø og en af de mest forurenede søer. Sigtedybden blev i 2014 målt til 67 cm og i
2020 til 44 cm. D.v.s. forureningen er tiltaget. Gribskov Kommune vil meget gerne gøre en indsats mod
forureningen, men Hillerød og Halsnæs vil ikke deltage i projektet. Alt det forurenet vand løber jo i Roskilde
Fjord. Undre mig over Halsnæs ikke vil deltage i dette projekt.
Med venlig hilsen
Jens Ove Lambert
Bemærk! Ny emailadresse: jensovelambert@gmail.com

Høringssvar 17.

Lene Mose Nielsen

Høring vedr. spildevandsplan langs Roskilde fjord.
Svar:
Det er på sin vis en god løsning at området langs fjorden kloakeres. Der er mange ældre huse med gamle
anlæg.
Jeg har bygget tre nye fritidshuse i området med tilhørende tanke og nedsivning. De sidste er bygget i 2014
og 2019. anlæggene har været kostbare ca. 60.000 kr. per styk for at leve op til gældende krav. – derfor
synes jeg det er urimeligt at skulle betale og tilslutte nyt anlæg allerede efter 10 år. Der bør være en
længere periode til benyttelse af nyere anlæg. Jeg mener 20 år. – der er jo sørget for regnvand i faskiner.
Tilslutningsafgift bør også udsættes.
Mit første hus blev bygget i 2006 og dette anlæg har altid fungeret problemfrit. Også der er der faskiner til
regnvand. – Peder Andersensvej 2, 3310 Ølsted.
De øvrige huse er Peder Andersensvej 6, 3310 Ølsted
Og Gartnervej 12, 3310 Ølsted.
Med venlig hilsen
Lene Mose Nielsen

Høringssvar 18.

Per Ollikainen

Kære Kommunalbestyrelse, Halsnæs Kommune
Tak for at udsende information om den foreslåede nye spildevandsplan 2022-2032.
Et element i spildevandplanen er kloakering af sommerhusområder med ca. 2.400 huse, hvor nogle er med
helårsstatus/beboelse. Der er en række ting som bekymrer, fordi de stort set ikke er beskrevet i
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tilgængeligt materiale der er fremsendt og potentiel kan udgøre en betydelig risiko både miljømæssigt- og
økonomisk:
Topografi - Der er ikke i høringsmaterialet beskrevet noget om de udfordringer det kopierede terræn giver
Der er ikke i høringsmaterialet nogen beskrivelser af praktiske forhold det meget kopierede landskab giver.
I forhold til områderne ved Roskilde Fjord er der meget store højde forskel dels fra Frederikssundsvej og
ned mod fjorden og dels i selve områderne, hvor det går ned ad og op ad i terræn i faldet ned mod fjorden.
Da vand og selvfølgelig også kloakvand ikke kan løbe op ad, vil kloakering være en kæmpe udfordring fordi
der givetvis vil blive brug for et utal af pumpebrønde. Ud over de meget store omkostninger det medfører
handler det også om den sårbarhed, områderne udsættes for i de tilfælde, hvor der er strømsvigt - det er
ikke et spørgsmål om det sker men en kendsgerning, at det sker. Det vil give risko for store skader. Hvordan
er disse forhold analyseret, og hvad har man fundet frem til?
Økonomi - Kender man overhovedet den samlede omkostning?
Den økonomisk side af anlægsprojektet for kloakering er ikke fremlagt. Det er ikke til at finde et konkret
budget for denne monumentale opgave, men der cirkulerer et beløb på kr. 800 mill.; men hvad er det i
virkeligheden med det kopierede terræn taget i betragtning, det henstår i det uvisse?
Med en tilslutningsafgift på kr. 38.816, 15 efterlader det kommunen med en regning på ca. kr. 700 mill. Det
er mange penge i et kommunalt budget. Derudover kommer drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for
kloakker og pumpebrønde. Der er ikke i høringsmaterialer informationer om alle disse spørgsmål. Hvorfor
er et så vigtigt element som økonomi så mangelfuldt beskrevet i det materiale der er udsendt til høring?
Miljø
Hvordan er CO2 miljøregnskabet for den monumentale opgave at kloakere for 2.400 sommer -og
helårshuse i områderne. Hvordan er CO2 belastningen i forbindelse med projektet og den efterfølgende
drift, dels i forhold til selve det fysiske grave-, transport- og asfaltarbejde dels i forhold til alle de materialer,
der indgår i projektet, som kilometervis af CO2 belastende betonrør og flere hundrede pumpebrønde i
beton og el-motorer. Efter etablering bruger de rigtig mange pumpebrønde strøm til drift, og hvad er
sikkerheden for grøn strøm, når konkurrence/efterspørgsel stiger på det område, desuden er der den
efterfølgende vedligeholdelse af kloakker og pumpebrønde, motorer m.v.
Hvad er det reelle behov? Det kan være mere hensigtsmæssigt at kikke på de gamle anlæg
Betragtningerne om udledningen fra sommerhusområderne er meget generisk, det beskrives at der findes
en del gamle septiktank- og sivedrænsanlæg, der ikke er tidssvarende med for store udledninger; det vil
sige at kommunen må have et overblik over, hvor problemerne reelt ligger. Og i stedet for at pålægge alle
store byrder og lave en kloakering der som estimat vil tage syv år med ikke ubetydelige gener for beboere
og sommerhusgæster, vil det være oplagt at bruge den viden man allerede sidder med til at kikke mere
individuelt.
I stedet for at bruge tvang over for de ca. ejere af 2.400 sommerhuse- og hus i områderne, som med planen
skal tvangstilsluttes, kunne det overvejes om man ikke skulle tage fat i der, hvor man ved der er problemer.
Det er anført, at en del af de private septiktank- og sivedrænsløsninger, der findes i områderne er
utidssvarende, det vil sige, at kommunen kender problemstederne. Jeg har et sted læst, at det drejer sig om
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ca. 30%. Med en tilslutningsafgift på kr. 38.816,15 og en anslået omkostning på kr. 25.000 på egen grund
lander omkostningen for den enkelte grundejer for tilslutning til kloak på ca. kr. 65.000. Man vil kunne
forny sit septiktank- og sivedrænanlæg for et beløb i samme størrelsesorden. Omkostningen vil altså være
omtrent den samme, men kun berøre de huse, hvor der er et reelt problem.
Kommunen vil slippe for en anslået omkostning på kr. 700 mill eller mere og den store økonomisk
usikkerhed der ligger i om det beløb i virkeligheden holder. Gener for sommerhusgæster- og beboere ved
anlægsarbejder. Den efterfølgende vedligeholdelse vil forsvinde og tilsvarende ikke være noget kommunen,
skulle være garant for. Den CO2 miljømæssige belastning fra anlægsarbejde og drift vil ligeledes blive
reduceret betydeligt. Det vil være mere budget til andre ting bredere efterspurgt af kommunens borgere ingenting nævnt intet glemt, men der er rigtig mange ting, hvor et så stort beløb vil kunne gøre en stor
forskel.
Venlig hilsen
Per Ollikainen
Medlem af "Grundejerforeningen SMEDEGAARD" i et berørt sommerhusområde.

Høringssvar 19.

Hanne Møller-Nielsen

Hermed spørgsmål til Halsnæs’ kommunes høringsudkast til Spildevandsplan 2022-2032.
Undertegnet er beboer på Dagsværmervej 22, Ll Kregme
•
I oplægget nævnes at der skal betales tilslutningsafgift, så snart forsyningen har færdiggjort
fremførsel af stik frem til skel. Ved der står at beboere med nye anlæg har udsættelse på til 10 år.
Men hvilken tidsfrist har man som beboer mht. tilslutningen?

•
Der planlægges kloakering af mange ejendomme og i flere områder samtidig. Det er ligeledes et krav
at arbejdet med kloakeringen skal udføres og godkendes af autoriseret kloakmester/firma.
Hvordan vil kommunen forholde sig såfremt, der opstår knaphed på deres ressourcer?

•
Tilslutning til offentlig kloak skal foretages af en autoriseret kloakmester som skal udarbejde
erklæring samt målfaste tegning over kloakforholdene på egen grund som dokumentation for tilslutningen.
Kan man selv stå for (gravearbejde) stikledning til hovedledning?

•
Vil håndtering af regnvand på egen grund fremadrettet kunne ske med anvendelse af eksisterende
godkendt nedsivningssystem / faskiner?
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•
I vores område under grundejerforeningen Kregme Bakker (Dagsværmervej / Mirabelvej, ll. Kregme)
har en del beboere privat eller delt tilkørsel til kotelet matrikler.
Skal hver grundejer kobles direkte på system ved vej - eller må to matrikler, der har koteletgrunde lave
fælles kobling - og én ledning det sidste stykke til system i vej?
Med venlig hilsen
Hanne Møller-Nielsen
Dagsværmervej 22, Lille Kregme
3300 Frederiksværk

Høringssvar 20.

Charlotte og René Sommer

Kære Halsnæs Kommune
Vi er imod Kloakering på baggrund af ugennemsigtige rapporter.
De rapporter der dander grundlag for kommunens beslutning er ugennemskuelige og ikke fyldestgørende.
Der mangler præcise vandprøver af det vand som vi sommerhuse udleder til Roskilde Fjord.
At Bruge 880 millioner Miljø kroner på at spare hvad der på papiret svare til 1-2% er at bruge pengene
forkert vi får ikke value for Money
Der er ikke i nogen rapporter, beregnet det CO2 aftryk der vil være under sådanne et projekt. Hvis der er
påtænkt at købe kvoter er det ikke med i rapporterne.
Der er ikke i nogen af rapporterne beregnet hvor mange pumpestationer skal være langs de berørte
sommerhus områder, ej heller
Hvor mange års værk det vil koste at vedligeholde/servicere disse.
Det beskrives at det vil kræve 7,5 årsværk at varetage en lovliggørelse af de anlæg der ikke opfylder
lovkrav, men det er tydeligt i Obicons
Hvem der har anlæg der skal udskiftes og forsyningen modtager rapporter fra slamsugerfirmaet som de kan
bruge til sammenligning, hvilket
Der ikke er foretaget. Og hvorfor skal vi bøde for en manglende tilsyn som er forsømt i mange år.
Der er ikke taget højde for evt. gener i forbindelser med projektet.
Der er mange forskellige priser i rapporterne nogen er med moms og andre er uden moms, det er måske
planen at Kommunen betaler momsen?
Der er heller ikke redegjort for hvad der skal ske med vores gamle tanke og hvad er prisen for det.
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Det under os at der er givet tilladelse til et nedsivningsanlæg i Torup, hvorfor kan det lade sig gøre når
Borgmesteren fortæller os at det
Ikke er til diskussion her.
Hvad med Frederikssund og Roskilde som har samme problematik, hvorfor er men ikke gået i samarbejde
med dem for at lave en samlet plan.
Hvad med Arresø som er en stor kilde til forurening af Roskilde fjord, der kunne man også i samarbejde
med det kommuner der ligger til Arresø.
Vi undre os at en kommunal bestyrelse kan godkende et projekt med så mange ubekendte, og et så stort
beløb og på sådan et tyndt grundlag.
Vi syntes at det er useriøst.
Vi skal passe på vores natur og vores klode, men vi skal bruge den sunde fornuft og bruge pengene hvor det
giver størst effekt
Hilsen
Charlotte og René Sommer
Blåhatvej 11
3310 Ølsted

Høringssvar 21.

Torben Langendorff-Christensen

Hermed mine indsigelser mod spildevandsplanen.
Dårlig information og ingen borgerindragelse.
Burde været sendt til vores e-boks.
Planen udarbejdet teoretisk.
Ingen fysisk besigtigelse af området.
Hele området meget kuperet.
Hvem skal afgive jord til pumpestationer?
Dårlig fremkommelighed under hele anlægsperioden(Hjemmeplejen. Renovationen, udrykningskøretøjer)
Vores natur bliver ødelagt.
Hvem skal betale for genetablering af vores private veje?
Økonomisk uansvarligt projekt.
Hvordan skal en pensionist med en folkepension kunne finansiere en udgift på ca. 100.00,- kroner?
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Med venlig hilsen
Torben Langendorff-Christensen
Blåhatvej 3
3310 Ølsted

Høringssvar 22.

Sofie Bak og Peter Moldrup

København, den 14. november 2021
Høringssvar vedrørende Halsnæs Kommunes spildevandsplan, og kloakering af sommerhusområder langs
Roskilde Fjord.
Hermed fremsender vi spørgsmål og kommentarer til Spildevandsplan 2022-2032.
Vi har valgt at fremsende dette høringssvar med den forventning af kommunalbestyrelsen vil tage
synspunkterne i nedenstående høringssvar seriøst i jeres overvejelse af fremtidige beslutninger i denne sag.
Det er afgørende betydning at kommune og dens beboere / sommerhusejere værner om miljøet og sikrer
det for fremtiden. Som sommerhusejer i denne kommune med dens fantastiske natur, dyreliv og unikke
landskab, er vi nervøse for kommunens planer for kloakering i henhold til Spildevandsplan 2022-2032. Som
beboere i området ved Præsthøj, må vi se med et kritisk blik på formålet og den egentlige miljøpåvirkning
ved dette projekt. Kloakering i visse dele af det projekterede område kan være fornuftig, mens i andre kan
virke uforholdsmæssig uhensigtsmæssigt og ude af trit med forsvarlig projektøkonomi i forhold til den
måske forventede negative effekt på vandmiljøet i fjorden.
Området kan ikke udvides nævneværdigt, da det allerede er fuld udstykket, og derved kan fremtidig
belastning ikke forventes øget markant.
Når høringsudkastet (Bilag nr. 1) gennemlæses, virker det som om det er baseret på antagelser frem for
dokumenteret belastning af vandmiljøet i de nævnte farvande. På kommunens egen hjemmeside, er
vandkvalitet klassificeret som bedste i fire kvalifikationer: Udmærket kvalitet. Hvilke faktiske målinger
viser de udledninger fra sommerhusene som I ligger til grund for kloakeringen?
Hvilke alternativer til kloakering har været undersøgt?
Planen beskriver intet om selve projektets udførsel. Vi mangler svar på hvordan det vil blive udmøntet.
Topografien i store dele af området er meget ugunstig i forhold til kloakering, da det vil kræve massiv
pumpekapacitet at drive kloakering. Hvordan er det planlagt at dette skal løses? Skal der bygges
samlebrønde / pumpebrønde og i givet fald hvor? Hvilken samlet miljømæssig påvirkning vil det få i anlæg
og fremtidig drift, herunder medtaget vedligehold og strømforbrug?
Såfremt der er planlagt pumpestationer i projektet, mangler vi svar på hvor, og om der forventes støjgener
og lugtgener for beboere i nærheden af disse pumpestationer, som må forventes at have en vis

34/72

Februar 2022

dimensionskapacitet?
Hvordan vil projektets udførsel påvirke området under og efter udførsel? Området er unikt naturområde
der grænser op til et Natura 2000 naturområde. Er der ved nedgravning af kloakering i området taget
stilling til beskadigelse at rodnettet på stort set alle træer og planter nær veje, og hvilken risiko er der for at
træer dør og området mister sin særlige status og karakteristik? Samt at svækkede træer kan være til fare
for mennesker og ejendomme i området i sig selv og når fremtidige storme hærger. Har kommunen
erstatningspligten, såfremt der opstår skader på ejendom eller værre på personer?
Hvorledes sikres at habitater i området ikke bliver forstyrret i anlægsperioden, et rigt dyreliv som kan
skræmmes væk eller ud hvor det er truet? Og igen hvis beplantning bliver truet og forsvinder, vil det også
give habitatet unødige udfordringer og ændre biodiversiteten i dette unikke miljø og område.
Hvorledes er udledningen fra de andre kommuner langs Roskilde Fjord? Spørgsmålet stilles, da en
kloakering af sommerhusområdet i Halsnæs kommune vel ikke giver den store effekt hvis de andre
kommuner ikke også gør den samme indsats.
En projektsum på estimeret Kr. 800 millioner er et meget stort beløb for et bedre vandmiljø i en fjord der
ser sund ud, og det måske er svært at se en effekt der er den størrelse beløb værd. Tager man de 800
millioner og dividere dem med ca. 2200 styk sommerhuse, bliver beløbet ca. Kr. 364.000,- per matrikel. Er
det ikke en meget høj pris? Dertil kan tillægges alle fremtidige driftsomkostninger.
Vi mangler konkrete svar på hvad det vil koste os som ejere. Både i anlæg og i drift.
Og skal de gamle anlæg fjernes? Hvis de gamle anlæg skal fjernes, er dette omfattende entreprenørarbejde
da medtaget i miljøvurderingen, og udgifterne hertil medtaget i budgettet?
Måske der var andre steder der kunne hjælpe mere på miljøet end en så dyr kloakering. Derudover er det
vel også et markant beløb i kommunens budget der skal afbetales over skatten, må det formodes. Er der
nogen beregninger på dette og hvad det betyder for den enkelte husstands skattebetaling?
Miljøet er af den højeste betydning, det skal der ikke være tvivl om, men samtidig må der være en form for
cost benefit omkring de tiltag der udføres for at sikre det overordnede bedste miljø i kommunen, hvorfor
dette projekt bør genovervejes, eller i det mindste dokumenteres nødvendigheden af.
Med venlig hilsen
Sofie Bak og Peter Moldrup
Ejere af Klerkestien 4
3300 Kregme

Høringssvar 23.

Hanne Lundsgaard

Høringssvar
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Hej. Først og fremmest er det positivt at der tages initiativ til forbedring af vandet i Roskilde fjord, hvis det
betyder, at der kan reduceres med 90 % af nuværende tilledning.
Hver enkel sommerhusejer skal i gennemsnit bruge 60.000 kr. på installering af kloak, dvs. ca. 20 mio. kr. i
Grævlingehøj (333 sommerhusejere), efter erfaringer i Stillinge strand fra 2019.
Kommunen skal anvende et ikke defineret beløb, men dog højt beløb på etablering af kloakrør og udvidelse
af Melby renseanlæg. Og kloakering er blevet dyrere de seneste år, grundet mangel på entreprenører på
området og generelle prisstigninger.
Har kommunen overvejet alternativ teknisk løsning, så et krav eksempelvis kunne blive oftere afhentning af
spildevand baseret på en niveau måling i hver enkel tank eller en alternativ teknisk løsning? Ved niveau
målingen af tankene vil næringsstoffer udledt til fjorden blive reduceret og kommunen spare penge til
kloakering.
Selvom det ville generere mere trafik, også til Melby renseanlæg, kunne det vise sig at det i en cost-benefit
undersøgelse ville være en bedre løsning, fordi støjdæmpningstiltag evt. ville være billigere end at kloakere
sommerhusområderne.
Ved tilslutning til det offentlige kloaknet, vil sommerhusejerne få større risiko for rotter og
rottebekæmpelse. Som jeg har forstået på seneste generalforsamling for Grævlingehøj, kan det for nogle
sommerhusejere blive nødvendigt at sælge deres sommerhuse, hvis de skal betale kloakering. Derudover
vil energiforbruget og dermed omkostningerne til pumpning i dette stejle område blive en stor omkostning,
og der er sandsynligvis også en større risiko for at vedligeholdelsesomkostningerne stiger, når pumper
belastes mere end typisk/gennemsnitligt.

Høringssvar 24.

Hanne & Bent Andresen

Ølsted, den 14. November 2021
Efter vor opfattelse er Halsnæs Kommunes spildevandsplan startet i den forkerte ende.
I en så stor sag bør man begynde med at få kortlagt spildevandsudledninger til Roskilde fjord og Kattegat
ved at samarbejde med de Kommuner, der har kystlinie til de pågældende vandområder.
(Det er ikke kun vores Kommune, der er berørt af den grønne omstilling)
Når det er kortlagt og spildevandsmængderne er beregnet, kan man påbegynde arbejdet med tiltag
til at få forureningen bragt til ophør.
Det projekt der foreligger er beregnet til 900 Mill. Kr., som skal fordeles over sommerhusejerne
langs kysterne i meget kuperede områder. Der vil skulle bruges meget unødigt gravearbejde og
mange el forbrugende pumpestationer, for at få vandet frem til et rensningsanlæg.
Samtidig har man beregnet, at det vil reducere spildevandseffekten med ca. 1-2 % i fjorden.
Denne effekt står slet ikke mål med de omkostninger og gener, der vil belaste sommerhusejerne.
Det vil vi gerne protestere imod!
I Frederiksborg Amtsavis skrev byrådsmedlem i Hillerød Tue Tortzen, enhedslisten (Ø) artiklen:
Mere Lort i Åen;, som er vedhæftet som bilag.
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Gør lignende forhold sig gældende hos Halsnæs Kommunes rensningsanlæg ?, og for såvidt
også andre kommuner langs Roskilde Fjord og Kattegat ?
Vi konstaterer klimaforandringerne i form af milde vintre og varme somre i lange perioder med
manglende regnvand. Ligeledes kan vi konstatere, at når regnen kommer sker det ofte i voldsomme
mængder.
Et forslag til overvejelse kunne være at man fik ændret bygningsreglementet så der er et krav til
nybyggeri (hvor der ikke er tostrenget kloaksystem) om at etablere en tank til opsamling af regnvand
fra alle tagarealer på grunden til genbrug.
Det er blødt vand som kan bruges til havevanding, bilvask, toiletskyl, i vaskemaskine efter at vandet er
renset. Det sparer på afkalkning, elforbrug og maskinens levetid.
Med venlig hilsen
Hanne og Bent Andresen
Bakkestien 2, Ølsted
Vedhæftet billede:

Høringssvar 25.

Jens P. Jensen
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Undertegnede fremsender hermed høringssvar i forhold til svarfrist.
Jeg vil i lighed med andre grundejere protesterer mod denne plan.
Der er ingen målinger der på nogen mulig måde antyder at vi forurener i fjorden. . . Hvorimod der er
målinger fra Værebro å.
Vores område er rigtig meget kuperet, og som følge deraf vil det være nødvendigt med et utal af
pumpebrønde.
Prisen er estimeret til Kr. 800.000.000,- Der er vist ingen tvivl om det bliver et langt større beløb. De fleste
offentlige projekter overskrides jo normalt med 40 til 50% tænk bare et tal det så bliver Kr. 1.200.000.000,Hver grundejer kigger ind i en udgift på små Kr. 100.000,- ved etablering og dernæst en EXTRA SKAT på Kr.
56.- pr m3 derudaf.
Jeg hører til dem der i 2012 har etableret helt nyt anlæg, og præcis hører til dem der bliver påtvunget
denne uhyrelige dyre løsning, helt uden nogen form for bevis for forurening.
Håber virkelig IKKE dette projekt bliver vedtaget. . . .
Venlig hilsen
Jens P. Ryleholm
Rylevej 11
3310 Ølsted
Tlf. Mobil 22252793

Høringssvar 26.

Henning Pedersen

Mail d. 31-12-2021
Til kommunen
Hermed supplerende stof til tidligere indsendt om kloakering af sommerhusområderne.
fjord.
Med venlig hilsen
Henning Petersen

Evaluering af kloakdebatten inden tidsgrænsen udløber.
Med Roskilde fjord i baghaven har jeg altid haft et godt øje til fjorden og også tilbragt megen tid
ved fjorden og i hele området her omkring. Derfor har jeg også brugt en del tid på debatten om
tilslutningen af sommerhusgrundenes kloaksystem til Frederiksværk kommunes offentlige
kloaksystem i klimaets navn.
Jeg har fra start været skepsis og modstander af kommunens store plan om en tvangskloakering af
sommerhusområderne langs Roskilde fjord. Ikke kun fordi det er en dyr løsning med store gener for
alle berørte personer, men også fordi der i dag findes andre måder, man kan hjælpe og forbedre
klimaet på. I det første sommerhus mine forældre købte i 1961, mener jeg, var toilettet en tønde
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ude i udhuset. Med jævne mellemrum blev der gravet et hul ude i haven, hvor spandens indhold
blev tømt inden vi tog hjem. Ved siden af lå Amtsavisen til fri afbenyttelse. El var ikke installeret.
Det var små petroleum lamper, der blev brugt. Siden kom så septik-tanken med sivebrønd, hvor
spildevandet løb over i og langsomt sivede ned og i jorden på den kvadratmeter, som sivebrønden
fyldte.
I dag kommer kommunen og tømmer både septik - tanke og øvrige bundfældningstanke en gang
om året. Det er godt for klimaet og det kan blive endnu bedre, når vi ad åre skifter de gamle septiktanke ud med de nye og klimavenlige bundfældningstanke med flere kamre til rensning og tilsluttet
et dræn på 35 – 50 kvadratmeter, der opfylder gældende krav til installation. Det kan man i
nabokommunerne, så det er jeg overbevist om man også kan finde ud af her i kommunen.
Det afholder mig dog ikke fra at gøre opmærksom på mit udgangspunkt altid har været at forbedre
klimaet i både Arresø og Roskilde fjord. Nu er det netop aktuelt med at forbedre naturen i Roskilde
fjord. Når jeg på det seneste har læst hvad borgerne skriver i omegnskommunerne om
klimadebatten, så er jeg lamslået og så må det været på tide, der nu sker noget alvorligt i debatten.
Derfor kan jeg kun sige - Det er på tide de berørte kommuner omkring Roskilde fjord sætter sig
sammen og gør fælles front i samarbejde om klimaforbedringer til glæde for fjorden.
Først herefter eller sideløbende kan man begynde på en etapevis opdatering og udskiftning af de
ældre septik-tanke med nye miljøvenlige centralrensningsanlæg, som anvendes i dag. Det burde
man udvide til også at omhandle de øvrige gamle septik-tanke i kommunen af hensyn til klimaet.
Økonomien vil være overkommelig både for kommune og borger og fremtidig vedligeholdelse af
de små centralrensnings anlæg vil også være overkommelige.
Til sidst vil jeg lige gøre opmærksom på, det vil være en god ide og til gavn for klimaet, hvis man
samtidig inddrager de gamle brændeovne og får dem udskiftet. Der er i flere år blevet gjort
opmærksom på, at udskifte dem til gavn for klimaet. Staten tilbyderovenikøbet en skrot præmie ved
en udskiftning.
Henning Petersen

Henning Petersen
Hejrestien 6,
3310 Ølsted.
Mail d. 20-12-2021
Til kommunen
Hermed supplerende stof til tidligere indsendt om kloakering af
sommerhusområderne og et bilag med eksempel på udledning i Roskilde
fjord.
Med venlig hilsen
Henning Petersen
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*Supplerende stof er to vedhæftninger til mailen:
1. Et indlæg i avisen (fremvises som kopi her)
2. Bilag 4: Kloakoplande (6) Frederikssund (Indsættes som kopi nederst i dette dokument)

Indlæg i avisen:

Tvangskloakering og samarbejde, Roskilde fjord endnu en gang

18.12.2021.

Debatten omkring tvangskloakering af sommerhusområderne langs Roskilde fjord viser en vis
modvilje mod kommunens meget store plan at bruge tæt på en milliard kroner til at tilslutte
sommerhusområderne langs Roskilde fjord det offentlige kloaknet.
Der bliver i dag ledt store mængder spildevand ud i Roskilde fjord fra de nærmeste naboer, med
Frederikssund og Roskilde kommuner i front. Hertil kommer Hillerød og Gribskov der er naboer til
Arresø og selv så fjerntliggende kommuner som Furesø og forstads kommunen Bagsværd, hvor
Værebro å udspringer og løber ud fjorden nord for Jyllinge, bidrager med forureningen.
Hvor store mængder der udledes i fjorden ved jeg ikke med sikkerhed, men når man bladre igennem
de forskellige kommuners miljø- og spildevandsplaner, så ender ret så meget i Roskilde fjord, som
man kan se i vedlagte kopi af et bilag fra Frederikssund kommune. Fra øvrige kommuner nævnes
både Værebro å og Sillebro å. Gørløse å og St. Havelse å nævnes også. Pøle å kommer fra Hillerød
og modtager på dens videre vej lidt spildevand fra Gribskov kommune inden den rammer Arresø,
for sluttelig at løbe igennem den trehundrede år gamle kanal i Frederiksværk og ende i Roskilde
fjord.
Det skal retfærdigvis siges at man i alle nævnte kommuner gør et stort arbejde for bedre klima og
miljø.
Flere gør det bare på en måde, der for ude forstående, virker fuldstændig planløst og uden nogen ide
om, hvordan virkeligheden ser ud i Roskilde fjord i dag med alt det skidt fra spildevand og diverse
overløb der havner i fjorden.. Det er det indtryk man sidder tilbage med efter jeg tidligere skrev et
lille indlæg med henvisning til de debat indlæg og læserbreve, der på det sidste har stået i de lokale
aviser. ”Vi skider Furesøen og i Roskilde pumper de kloakvandet i mosen”. Blot for at nævne nogle
af overskrifterne..
Set i lyset af hvad der i dag havner i Roskilde fjord, så er det nu man skal lave en undersøgelse af,
hvad der i realiteten bliver ledt ud i fjorden. Med det som udgangspunkt skal man så sammen med
de øvrige kommuner lave en langsigtet planlægning til gavn for Roskilde fjord, så vi samlet for løst
de aktuelle problemer omkring klimaet for Roskilde fjord. Det vil blive dyrt, og vi kan kun løse en
opgave i den størrelse ved at gå sammen om en fælles løsning kommunerne imellem. Det er også en
opgave der vil strække sig over mange år med store omkostninger.
Halsnæs kommunes forslag om tvangskloakering langs Roskilde fjord vil forslå som en ”skrædder i
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helvede” i klimaets navn. Jeg kan derfor kun opfordre til kommunens store plan om kloakeringen
droppes og man i stedet går ind i et bredt samarbejde med de berørte kommuner, der bruger
Roskilde fjord som losseplads, til sammen finde nye løsninger for at sikre fjordens fremtid.
Vi skulle jo nødigt ende i samme situation som Arresø, der er en af de mest forurenede søer i landet,
hvor søens naboer Frederiksværk, Hillerød, og Gribskov dengang var de store syndere til søens
status i dag.
Det er de stadig, men der er gennem årene foretaget store tiltag til afhjålpning og forbedring af disse
fortidens syndere.
Hillerød melder et sted ud med man vil arbejde på at mindske udledning i moser og åer ved ikke, at
spæde udledningen op med spildevand, hvad flere kommuner gør. Gribskov kommune har planer
om at omdanne Arresø til en badesø. Socialdemokraterne i kommunen har meldt ud de er villige til
at bruge mange penge på projektet. Andre er inde på at oprette en engsø mere til opsamling af
fosfor, mener jeg det er. Hillerød arbejder ligeledes med forsøg i slotssøen at rense spildevandet
endnu bedre inden en udledning udledning. Det lyder lovende med sådanne udmeldinger.
Sådan arbejdes der rundt omkring på flere klima løsninger. Men det koster mange penge.
Derfor fælles om projekter.
Jeg sendte inden hørringsfristens udløb indsigelse ind om kommunens plan. I dette foreslår jeg man
laver en langsigtet plan for afvikling af de gamle septik tanke, forstået på den måde man udskifter
dem med de mere tidsvarende og miljøvenlige trick tanke der findes i dag. Jeg har samtidig
foreslået, at man tager de gamle brændeovne med ved sådan en økonomisk model. Jeg skal ikke
komme nærmere ind på dette her, da jeg tidligere har skrevet et par små indlæg her om i avisen om
eventuel man fra kommunens side finder frem til at lave en økonomisk ordning, hvori der indgår en
bonus en ”skrot præmie” til de berørte personer, de vælger at skifte. Der arbejder man med i andre
kommuner.
Men drop hørringsudkastet og gå på sigt ind i et tættere samarbejde med de berørte kommuner, om
klimaforbedringer for Roskilde fjord nu vi er igang.
Sporerne skræmmer.
Henning Petersen

Henning Petersen
Hejrestien 6
3310 Ølsted
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Mail d. 11-11-2021
Kommentarer til Høringsudkast november 2021.
Nu er jeg ikke ligefrem avisende over for kommunens samlede høringsudkast. Jeg tager kun stilling til
høringsudkastet, der omhandler kloakeringen af sommerhusområdet langs Roskilde fjord. Det er jeg til
gengæld total afvisende for i den måde, man vil tilslutte hele sommerhusområdet til det kommunale
kloaksystem med alle de gener der vil følge med. Der findes andre måder man kan forbedre klimaet på end
en tvangskloakering langs Roskilde fjord.
Så vidt jeg læser Miljøministeriets anbefalinger til kommunerne åbner man også op for man fortsat kan
have et decentralt anlæg som vores i DÅL, Det åbne land. Der skal til gengæld være en klar miljøgevinst ved
denne kloakerings model. Det er der også, hvis man vælger at udskifte septiktanken til en tricktank med 3
kamre, et biologisk minirensningsanlæg som opfylder de krav der stilles ved en udskiftning af hensyn til
miljøet.
Inden man fortsætter oplægget med en tilslutning til det kommunale kloaksystem, bør man først have fuld
klarhed over Roskilde fjords sundhedstilstand. Der bør laves en ”Tilstandsrapport” for fjorden, der både
viser hvor meget landbruget gennem åer og andre udløb i fjorden forurener og ligeså, hvor meget fjordens
kommuner udleder af spildevand i fjorden. Når man har en sådan i hånden, kan man tage stilling til videre
forløb. Kikker man lidt på de øvrige kommuner omkring fjorden er det meget forskellige holdninger
omkring miljøet der afspejler sig. Flere mener de data man bygger på er forældede. Der er i de senere år
sket mange forbedringer i forhold til miljøet. De skal også med i en bedømmelse inden nye store tiltag med
tvangs tilslutning sættes i værk. Som et eksempel har miljøet i Roskilde fjord fået det betydeligt bedre end
det tidligere har haft. Dyrelivet, hvor ålen i dag er i fremgang og vandet også er så rent, at det i flere år har
været muligt at bade i. Det, selv om de gamle septiktanke stadig er den dominerende form for kloakering i
de nærliggende sommerhusområder.
Min holdning er hel klar. Man lægger de foreslåede kloakeringsplaner for sommerhusområderne til side, til
der er udarbejdet en ny og tidsvarende tilstandsrapport for Roskilde fjord. Det gør jeg fordi der er langt
større udfordringer med klimaet, der trænger sig på, end denne tvangskloakering af
sommerhusområderne.
Her tænker jeg på de store
oversvømmelser og skybrud vi er vidne til i dagens Danmark. Det bør i mine øjne være en første prioritet
med hensyn til klimaforbedring at vi sætter kræfterne ind her.
Oversvømmelser fra fjorden
er noget man skal løse i fælleskab med de øvrige naboer til Roskilde fjord. Meget gerne noget der tages op
her og nu. Det har været oppe at vende for nogle år siden.
Skybrud over
land og by med kældre fyldte af vand samtidig med kloakvand vælter op af toiletterne. Det skal vi også have
styr på. Det kræver også handling her og nu, selv om vi sætter sommerhuskloakeringen på pause.
Jeg har i nogle små indlæg i Halsnæs posten nævnt en mulig udfasning af de gamle septiktanke med en
mere miljøvenlig tricktank, der renser spildevandet inden det ledes ud i jorden, akkurat som de kommunale
rensningsanlæg gør inden dette ledes ud i fjorden.
Ideen blev født ved et kik på udskiftning af de gamle brændeovne. Her er det luften, der får glæde af en
udskiftning og ejeren får samtidig en lille bonus gennem staten, en skrotpræmie.. Samme model kan man
anvende ved en udskiftning af de gamle septiktanke. Her er det blot kommunen der står for udskiftningen.
Hvis man så samtidig med kommunen kunne lave en økonomisk ordning, hvor de berørte personer fik en
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tilsvarende bonus som man får til at udskifte en brændeovn, så er jeg overbevist om de berørte personer
gerne vil hjælpe klimaet med at udskifte til en tricktank i miljøets navn. Et aktuelt forslag kunne være man
sparede momsen. Det er jo en ret så stor ting der vil blive udskifte. Hvis kommunen også kunne finde en
ordning, så man samtidig fik udfaset de gamle ovne, ville meget være nået. Jeg ser gerne man finder en
tidshorisont på i omegnen at måske 15 år for en mulig udskiftning kombineret med udskiftning ved et
ejerskifte, hvis man vil gøre brug af en bonusordning.
Den helt store gevinst vil man dog først opnå, når udledning fra landbrug og spildevand fra kommuner
stopper eller bliver stærkt begrænset,
Man kan samtidig belønne de personer der på et tidligere tidspunkt har skiftet ud med mere miljøvenlige
modeller, Det kunne f.eks. være nedslag i ejendomsskatten i en længere periode. Der er flere knapper at
skrue på i miljøets navn.
Henning Petersen

Henning Petersen
Hejrestien 6
3310 Ølsted

Høringssvar 27.

Marianne og Frank Micheelsen

Vi er ejere af et sommerhus i Grundejerforeningen Strandsegård, 3310 Ølsted.
Parcellerne er i udbredt grad forsynede med velfungerende rensningsanlæg med septiktanke/trixtanke som
tømmes en gang årligt.
Området er meget smukt og kuperet og et fælles kloakeringssystem vil kræve meget gravearbejde, kostbar
rørføring samt adskillige pumpestationer som vi ikke rigtig kan se anbringelsen af idet der ikke ligger en
skitse for det tænkte kloakeringsprojekt.
Et sådant system er overflødigt og omkostningstungt i vores område og bør efter vores mening droppes.
Da området har status som sommerhusområde vil vi i stedet anbefale at der sker en gradvis, løbende
udskiftning af de enkelte grundejeres rensningsanlæg når dette er påkrævet, hvilket er en meget bedre og
billigere løsning for alle parter.
Venlig hilsen
Marianne og Frank Micheelsen
Solbrinken 1, 3310 Ølsted
Telefon 20730000

Høringssvar 28.

Anette Ellegaard samt naboer til Melby Renseanlæg
Melby d. 10. nov. 2021
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Høringssvar til Halsnæs Kommunes spildevandsplan 2022-2032
Vi er en gruppe borgere, der alle er naboer til (eller har udsigt til) Melby Renseanlæg, og som med
dette høringssvar gerne vil udtrykke vores store bekymring for Halsnæs Kommunes nye
spildevandsplan 2022-2032.
Ifølge spildevandsplanen skal St. Havelse renseanlæg nedlægges, og alt spildevand derfra fremover
ledes til Melby. Desuden skal hhv 200 og 2300 sommerhuse i hhv Liseleje og Ølsted kloakeres, og
spildevandet fra disse også ledes til Melby Renseanlæg. Samlet set forventes tilløbet til Melby
renseanlæg at stige med ca. 7 %. Den øgede aktivitet på Melby Renseanlæg vil have flere
konsekvenser for os, der bor omkring det:
1. Øget støjbelastning
Siden ombygningen har anlægget i perioder støjet uacceptabelt meget. Specielt om foråret
har der i ugevis lydt en konstant hyletone, som ifølge driftsleder Brian Olsen kommer fra de
rør, der ilter spildevandet. Lyden opstår ved øget flow og øget iltbehov, som det sker fx ved
større mængder regn, mange mennesker, der er taget i sommerhus på samme tid etc.
En stigning i flowet på 7 % vil derfor unægteligt medføre endnu flere støjproblemer, måske
endda konstante. Det skal bemærkes, at lyden kan høres i næsten hele Brødemose Skov og
altså ikke kun er til gene for os, der bor her, men for alle, der ønsker at nyde naturen i den
fredede skov.
2. Øgede lugtgener
Som med støjen er det også allerede med det nuværende aktivitetsniveau i perioder et
problem, at anlægget udsender ildelugtende gasser. Et øget flow vil derfor kun forværre
denne gene.
Ifølge spildevandsplanen kan det ikke udelukkes, at Melby Renseanlæg skal udvides. Dette vil
sandsynligvis løse ovennævnte problemer med støj og lugt, men en sådan løsning vil også have
store, negative konsekvenser:
1. Øget støjbelastning
Jo større et anlæg, des mere vedligeholdelse, service, reparation og rensning af anlæg og
bassiner vil der være behov for. Det er allerede sådan, at slamsugere fra tid til anden i time
og
nogle gange dagevis går i tomgang på anlægget, når et bassin skal renses. Desuden
udføres der i sommerhalvåret ekstensiv ”grøn pleje” med havetraktorer, hækkeklippere,
motorsave mm. minimum en hel dag hver 2. uge. En støj, der desværre bliver voldsomt
forstærket pga anlæggets beliggenhed i en dalsænkning.
En udvidelse af anlægget vil selvsagt øge disse støjskabende aktiviteter.
2. Udvidelse mod syd eller vest: Visuelle gener, nedsat herlighedsværdi og inddragelse af
værdifuld landbrugsjord
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Arealerne syd og vest for Melby Renseanlæg blev i Halsnæs Kommuneplan 2013 udpeget
som særligt værdifuldt landbrugsområde. Enhver, der først kører ud ad Præstelodsvej og
dernæst går ned ad stien over for Merkurvej og mod Brødemose Skov vil ved selvsyn forstå
hvorfor. Dette bakkede område med fritgående shetlandsponyer er noget helt særligt.
En udvidelse af anlægget i disse retninger vil dels kræve inddragelse af værdifuld
landbrugsjord, dels nedsætte herlighedsværdien i området væsentligt.
3. Udvidelse mod øst: Visuelle gener, nedsat herlighedsværdi og overskridelse af
naturbeskyttelseslovens § 17
Arealet øst for renseanlægget grænser op til Brødemose Skov og ligger således inden for en
skovbyggelinje omkring et fredsskovsareal. Skovbyggelinjen har til formål at sikre et frit
udsyn til skoven og skovbrynet samt at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for
plante- og dyreliv. En udvidelse af anlægget mod øst vil fuldstændigt ødelægge udsigten
til skoven, både for alle de mennesker, der går tur i området, og for dem, der bor på
Præstelodsvej samt på bakken omkring Merkurvej, ligesom dyre- og plantelivet vil få
endnu ringere vilkår end nu. Det vil ikke blot forringe herlighedsværdien, men formentlig
også sænke boligpriserne. Udvidelsen er desuden i strid med naturbeskyttelseslovens § 17.
Konklusion: Samlet set vil den nuværende spildevandsplan medføre betydelige vedvarende gener
for alle, der bor og færdes omkring Melby Renseanlæg samt kræve inddragelse af værdifuld
landbrugsjord og være i strid med naturbeskyttelseslovens § 17. Hvis kommunen vælger at
fastholde kloakering af sommerhusene i Ølsted og Liseleje, så mener vi ikke, at Melby Renseanlæg,
endnu engang skal holde for. I stedet bør man tænke mere langsigtet og etablere/genåbne/udvide et
nyt renseanlæg i kommunen - ikke mindst set i lyset af, at indbyggertallet ifølge COWI’s rapport
forventes at stige i de kommende år.
I tilfælde af, at spildevandsplanen gennemføres, vil vi som borgere have skriftlig garanti for, at
vi inddrages i processen, såfremt en udvidelse af Melby Renseanlæg kommer på tale. Vi ønsker at
være med til at bestemme beliggenhed, beplantning, støjmur mm.
Med venlig hilsen
Anette Ellegaard Dalum, Præstelodsvej 47A
Liselotte Bichel, Præstelodsvej 64C
Cynthia Mørk, Præstelodsvej 49
Jacob Rue, Præstelodsvej 47B
Michael Sørensen, Præstelodsvej 43A
Cecilie Blenker, Præstelodsvej 43A
Jørn Jensen, Præstelodsvej 43
Janny Sørensen, Præstelodsvej 43
Frank Karlsen, Præstelodsvej 48
Lone Olrik, Merkurvej 6
Mikael Olrik, Merkurvej 6
Michael Reche, Plutovej 13
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Hanne Reche, Plutovej 13
Christian Sylvester, Merkurvej 14
Peter Dalum, Præstelodsvej 47A
Anne Lilmoes, Præstelodsvej 47B
Lene Wennecke, Præstelodsvej 54A
Birthe Knudsen, Præstelodsvej 36
Thomas Jensen, Nymånedalen 23
Lennart Skibsbye, Merkurvej 7
Henrik Strube, Præstelodsvej 70
Jan Wennecke, Præstelodsvej 54A
Liselotte Johansen, Dyremosevej 2
Rune Runesen, Merkurvej 8
Trine Tovborg Runesen, Merkurvej 8
Henrik Frimand-Meier, Plutovej 5B
Maiwy Frimand-Meier, Plutovej 5B
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Høringssvar 29.

Flemming Weigand, Gorm Thorsen og Lasse
Knudsen
LK 9. november 2021

Høringssvar til spildevandsplan
0. Til Halsnæs kommune
Underskriverne af dette høringssvar har følgende bemærkninger til den af Halsnæs kommune foreslåede
spildevandsplan for de 2200 sommerhusejere beliggende ud for Roskilde Fjord.
1. Generelt om høringsprocessen
Høringsperioden løber i 8 uger til fredag den 14 november.
Kommunen sender spildevandsplanen i høring i overensstemmelse med lovens krav med en hø-ringsfrist på
8 uger, men udelukkende på kommunens hjemmeside.
Spildevandsplanen berører omkring 2200 ejendomme, men stort set kun sommerhusejere, som har
hjemkommune uden for Halsnæs Kommune, og derfor ikke hører om planen, og hvad det betyder for den
enkelte ejer, for hvem det har en betydelig økonomisk konsekvens.
Kommunen meddeler ikke planen til de berørte ejere, på trods af at det på en enkelt og informa-tiv måde
kunne være sket via e-boks.
Der er tale om en ambitiøs kloakeringsplan, som vil komme til at koste hver sommerhusejer et stort
startbeløb, i størrelsesordenen 80 - 100.000 kr. (se også senere bemærkninger til kommu-nens vurdering af
omkostninger).
I selve høringsperioden informerer kommunen dog en stor del af formændene for de berørte
grundejerforeninger med tilbud om et ikke fastlagt møde ved mail pr. 20. oktober i år, altså 3½ uge inden
høringsfristens udløb. Listen omfatter imidlertid ikke alle grundejerforeninger, på trods af, at kommunen er
i besiddelse af alle mailoplysninger. Mødet aftales efterfølgende til tirsdag den 2. november.
Grundejerforeningernes formænd har ikke mulighed for at inddrage medlemmerne eller bestyrelserne med
et så kort varsel.
Kommunen har ej heller annonceret høringen eller på anden journalistisk måde søgt at infor-mere ejerne.
Det lader til, at kommunen ikke ønsker at inddrage de berørte sommerhusejere, hvilket er i modstrid med
hele ideen om offentlig høring.
2. De økonomiske konsekvenser ved planens gennemførelse
2.1 Omkostninger ved kloakering i vejene.
Kommunen vurderer, at kloakering i veje og til udgifter til Melby renseanlæg vil beløbe sig til
250 mio. kr. eksklusive moms. Der er tale om en uforpligtende vurdering fra et rådgivende firma.
Citat: ”Der er anvendt en skønnet anlægsudgift til kloakeringen af sommerhusene på godt kr. 60.000 ekskl.
moms per styk ud fra erfaringstal på lignende kloakeringer i Stillinge Strand og Vig Lyng”.
Hertil skal bemærkes, at Vig Lyng er karakteriseret ved et helt fladt terræn, hvorimod de 2200 sommerhuse
ligger i et stærkt kuperet terræn med meget smalle veje, hvor husene på den ene side af vejen kan ligge
under vejniveau. Et sådant terræn kræver dybere liggende kloakledninger eller flere pumpestationer end
kloakering af et fladt terræn.
Endvidere er vejene i overvejende grad så smalle, at man ikke kan passere og samtidig arbejde i vejene, og
omfanget af nødvendige omlægninger af eksisterende vandledninger, elforsyning, te-lefonkabler og
fibernet i de smalle veje er ikke belyst. Disse forhold må nødvendigvis medføre en større anlægsudgift, end
det der er kalkuleret med - også for ejernes egne stikledninger.

49/72

Februar 2022

Ligeledes vil adgang til de mange sommerhuse på blinde veje være spærret i perioder, i hvilke
redningskøretøjer mm. ikke vil kunne komme frem, ej heller til de helårsbeboere, der bliver be-rørt heraf.
Disse forhold er der ikke taget hensyn til i kommunens oplæg.
Ved mødet tirsdag den 2. november 2021 viste det sig i øvrigt, at ingen af repræsentanterne fra kommunen
og Forsyningen havde kendskab til de specifikke forhold i området: det kuperede terræn med de meget
smalle veje.
Halsnæs Forsyning anfører også i deres svar til kommunen, at anlægsudgiften er ”Groft anslået”.
Det er uansvarligt at basere borgernes økonomi for så stort et projekt alene på en ekstern rådgi-vers
uforpligtende skøn og vurderinger. Der er desværre talrige eksempler på, at anlægsudgiften for et projekt
bliver groft undervurderet i planlægningsfasen, fordi grundlaget for en fornuftig prissætning ikke er til
stede.
Der burde som minimum have være udarbejdet et projektforslag (se også pkt. 2.6), ud fra hvilket
anlægsomkostningerne kunne prissættes realistisk. Det er ikke sket i denne sag!
2.2 Sommerhusejerne
Kommunen anfører, at udgift til egen kloakledning vurderes at ligge mellem 10 – 30.000 kr. eks-klusive
moms. Det er imidlertid vor vurdering, at dette skøn er for lavt på grund af manglende hensyntagen til
terrænforhold, belagte arealer og behov for nedgangsbrønde og opfyldning af bundfældningstanke mm.
Det reelle gennemsnit vurderes at blive i størrelsesordenen mindst 30 til 40.000 kr. eksklusive moms.
Den samlede udgift for sommerhusejerne vil således i gennemsnit blive:
Tilslutningsafgift på 31.000 kr. eksklusive moms i henhold til Kommunens oplysninger. Hertil kommer udgift
til egen ledning 35 – 40.000 kr., i alt 65 - 70.000 kr. eksklusive moms, alt ca. 80 – 90.000 kr. inklusive moms.
Opmærksomheden skal henledes på, at det absolut ikke er alle sommerhusejere, som har dette beløb til
rådighed, og som af forskellige årsager ikke kan få lån til så stor en udgift!!!
2.3 Projektets gennemførelse vil give anledning til overophedning af prisniveauet
Projektet er forudsat gennemført over ca. 5 år. Det betyder, at ud over arbejdet med lednin-gerne i vejene
så skal der tilsluttes 2200 ejendomme, svarende til ca. 440 stk. om året, svarende til lidt mere end 2
ejendomme pr. arbejdsdag - hver dag i 5 år! Da det tager adskillige dage at udføre et tilslutningsanlæg,
betyder det, at der i regionen næppe er et tilstrækkeligt antal autoriserede kloakmestre til at udføre
arbejdet. Det vil uvægerligt med-føre en utilsigtet prisstigning på denne type arbejder for de berørte
sommerhusejere!
2.4 Samlet om projektets økonomi
Det samlede anlægsbudget for kloakering af veje og tilslutningsanlæg vurderes således at blive
400 – 500 mio. kr. inklusive moms.
Til sammenligning er kommunens egen brutto anlægsudgift ca. 115 mio. kr. pr. år, altså langt mindre end
anlægsudgiften ved kloakeringsprojektet for sommerhusområdet.
Kommunen selv løber ingen økonomisk risiko ved kloakeringsprojektet, da alle omkostninger skal betales af
brugerne.
Så meget desto mere finder vi det kritisabelt, at kommunen ikke sikrer de berørte sommerhus-ejere en
seriøs prissætning og en ordentlig direkte orientering om projektet og de omkostninger, det medfører for
den enkelte sommerhusejer.
Man kunne få den tanke, at det skyldes, at sommerhusejerne er bosiddende uden for kommu-nen, så
projektet både med hensyn til økonomi og stemmer ved kommunalvalg er ”en gratis om-gang for
kommunen” !
2.5 Beregning af samfundsøkonomi
Kommunens rådgiver har gennemført samfundsøkonomiske beregninger over 75 år for projek-tet.
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Indgår det i disse beregninger, at de 2200 sommerhusejere ved projektstart skal erlægge 80 – 90.000 kr.
kontant, altså i alt 175 – 190 mio. kr. ud af projektets samlede omkostninger???
For den enkelte ejer betyder det, at de nuværende ejere i år 1 skal betale 35 – 40% af de sam-lede
anlægsomkostninger, hvorimod resten af omkostningerne regnes fordelt over 75 år, altså mindre end 1 %
om året.
Det anføres, at engangsudgiften vil afspejle sig i værdien af ejendommen, men det er ikke godt-gjort, og det
er vor vurdering, at det ikke vil have nogen som helst indvirkning på salgsprisen. Måske vil det påvirke
ejendomsvurderingen, men i givet fald så også i form af større skattebeta-ling.
Hvis denne betragtning er korrekt, så har de samfundsøkonomiske beregninger ingen værdi for de
nuværende ejere, som jo ikke eksisterer i 75 år.
2.6 Gennemfør et projektforslag inden vedtagelse af spildevandsplanen, jævnfør
FRI Ydelsesbeskrivelse Anlæg 2019
Det af kommunen benyttede rådgivende firma har i de tidligere faser af spildevandsplanlægnin-gen lavet
fejl og uklarheder i de økonomiske beregninger.
Kommunen bør gennemføre et projektforslag med tilhørende prissætning inden vedtagelse af
spildevandsplanen i overensstemmelse med FRI Ydelsesbeskrivelse Anlæg 2019
Vi vil derfor bede kommunen om at lade et uvildigt firma gennemføre et projektforslag med til-hørende
prissætning inden vedtagelse af spildevandsplanen, således at dette kan være grundla-get for beregninger
af den økonomiske virkning for de berørte grundejere og for Forsyningen.
Det vil ikke forsinke projektet, da projekteringen under alle omstændigheder indeholder et pro-jektforslag
med tilhørende seriøs prissætning, men det vil sikre kommunen, Forsyningen og sommerhusejerne, at
projektet i givet fald besluttes og gennemføres på et veldokumenteret grundlag.
2.7 Tilslutningsafgiftens størrelse
Tilslutningsafgiften fastsættes i lovbekendtgørelse:
”LBK nr 1775 af 02/09/2021 Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsynings-selskaber
m.v.”
Citat: ”Stk. 2. Standardtilslutningsbidraget udgør 30.000 kr. eksklusive moms for en boligenhed”.
(Bemærkning: Beløbet reguleres årligt baseret på bygge- og anlægsomkostninger. Pt. er afgiften således ca. 31.000 kr. eksklusive
moms og ca. 38.750 kr. inklusive moms som tidligere anført.)

I samme afsnit om bidrag anføres det i stk. 6:
Citat: ”Stk. 6. For boligejendomme og erhvervsejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og over-fladevand,
skal tilslutningsbidraget fastsættes til 60 procent af de i stk. 2-5 nævnte bidrag”.
Spildevandsplanen omfatter ikke tag- og overfladevand for ejendommene. Som vi læser loven, skal
tilslutningsbidraget derfor reguleres til 60% af ca. 31.000 kr., altså til ca. 18.600 kr. eksklu-sive moms,
23.250 kr. inklusive moms, og ikke 38.750 kr. inklusive moms, som anført af kommu-nen og kommunens
rådgiver.
Hvis dette er korrekt, skal hver ejer således betale ca. 15.500 kr. mindre i tilslutningsafgift end anført af
kommunen, svarende til i alt ca. 33,5 mio. kr. mindre for de ca. 2.200 ejendomme.
Tilsvarende bliver Forsyningens her og nu indtægt fra tilslutningsafgiften reduceret med ca. 27 mio. kr.
eksklusive moms.
Hvis vi læser loven korrekt, må vi konstatere, at kommunens rådgiver ligesom tidligere ved udar-bejdelse af
forslaget til spildevandsplanen ikke har formået at kalkulere projektets økonomi kor-rekt.
Denne fejl har naturligvis betydning for alle de i planen gennemførte beregninger, og så meget desto mere
er der grund til at lade en uvildig rådgiver udarbejde et projektforslag og prissætte projektet korrekt, inden
kommunen træffer afgørelse om spildevandsplanens gennemførelse.
2.8 Betydningen for de øvrige spildevandstilsluttede til Halsnæs Forsyning
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Så vidt vi har forstået, oplyser Halsnæs Forsyning, at projektet ikke betyder en forøgelse af for-brugernes
årlige spildevandsbetaling.
Da projektet indebærer forøgede udgifter for Halsnæs Forsyning bl.a. til rensningsanlæg og lån og afdrag på
de nye ledningsanlæg, må det betyde, at spildevandsafgiften for de øvrige spilde-vandstilsluttede kunne
sænkes, hvis projektet udskydes eller opgives. Hvis denne betragtning er korrekt, hvor meget belaster
projektet så spildevandsafgiften for de eksisterende forbrugere? Eller formuleret på anden måde, hvor
meget kunne de øvrige forbrugere spare på spildevandsaf-giften?
3. Samfundets prioritering af en miljøindsats
Der er næppe tvivl om, at vandmiljøet i Roskilde Fjord vil vinde ved kloakeringsprojektet.
Miljøgevinsten kommer dog først efter en årrække, da det varer længe inden næringsstofferne udvaskes af
jorden og ender i fjorden. Den tilførsel af næringsstoffer, som sker i dag, vil først nå fjorden efter mange år,
i gennemsnit for området måske først om 15 - 20 år, og der er ikke tale om en giftvirkning, som f.eks. PFOS
forurening. Det er således ikke et hastende forhold.
Der er tale om en langsigtet miljøforbedring, som først viser sig efter en længere årrække.
Men det nærværende projekt baserer sig alene på vurderinger og skøn, både hvad angår øko-nomi og
miljøvirkning.
Der er ikke foretaget nogle målinger eller andre kvalificerede tiltag, som f. eks. prøver fra udløb eller
lignende, ej heller fra f.eks. Havelse Å, hvori Hillerød Kommune udleder spildevand, eller udløbet fra Arresø,
hvortil Hillerød Kommune og andre udleder spildevand og dræn.
Ligeledes savnes en relation til landbrugets udledning af næringsstoffer og sprøjtemidler til fjor-den. Hvor
meget udleder landbruget i Roskilde Fjord i forhold til det skønnede for sommerhu-sene?
Vi finder det dybt kritisabelt, at kommunen ikke har foretaget nogle former for målinger, men alene
baserer sig på skøn og antagelser for så kostbart et projekt.
Set som samfundsinvestering, bør projektets vigtighed prioriteres i forhold til andre miljø- og klimainvesteringer. Vi ved alle fra forureningerne ved Grindsted og Høfte 42, Harboøre Tange, at staten har
prioriteret den økonomiske indsats til at strække sig over en meget lang årrække på trods af
forureningernes store giftighed.
Udgiften til kloakeringsprojektet og andre miljøprojekter betales af de midler samfundet råder over. Det
kan være en større eller mindre gruppe af befolkningen. For den aktuelle investering bør den prioriteres
sammen med andre miljø- natur – og klimainvesteringer, samt oprensning efter giftige forureninger, f.eks.
den aktuelt erkendte forurening med giften PFOS, som er hel-bredsødelæggende og derfor langt mere
hastende, eller investering i CO2 reduktion af hensyn til klimaet.
4. Koordinering med de øvrige kommuner ved Roskilde Fjord
Tilførslen af næringsstoffer fra de omhandlede sommerhusområder i Halsnæs Kommune sker i den del af
Roskilde Fjord, hvor der sker den største vandudskiftning.
Det kan derfor undre, at der ikke sker en koordinering med de øvrige kommuner langs fjorden, så
samfundets investering prioriteres efter den største nyttevirkning. I den sydlige del af Ros-kilde Fjord er
eksempelvis vandudskiftningen mindst.
Vi efterlyser en koordinering og prioritering af miljøindsatsen omkring Roskilde Fjord, inden Halsnæs
Kommune egenhændigt pålægger en gruppe sommerhusejere i kommunen for egen regning at
gennemføre en endog meget stor investering med en ikke prioriteret begrundelse om miljøforbedring.
5. Prioritering fra centralt hold
Man skulle tro, at store samfundsmæssige miljø- og klimainvesteringer skulle prioriteres fra cen-tralt hold,
så samfundets midler bliver brugt, hvor samfundet opnår den største gevinst, set som helhed for borgerne.
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Det synes ikke at være tilfældet i den aktuelle sag. Her pålægges en gruppe på 2200 sommerhus-ejere en
investering på 400 – 500 mio. kr., hvor kommunens egne investeringen til alt inden for kommunen kun er
115 mio. kr. pr. år. Og vi er overbeviste om, at der sker en benhård priorite-ring inden for kommunens egne
investeringer.
Det er foruroligende, at en enkelt kommune med et snævert flertal i kommunalbestyrelsen kan pålægge
nogle sommerhusejere en investering på 400 – 500 mio. kr., uden at der sker en over-ordnet
samfundsmæssig prioritering af samfundets midler, således som det eksempelvis sker i forhandlingerne om
en finanslov.
Hvis kommunalbestyrelsen vedtager, at projektet skal gennemføres uden koordinering og sam-arbejde med
de øvrige kommuner langs fjorden og uden koordinering med de centrale myndig-heder med hensyn til
andre nødlidende miljøopgaver, f.eks. PFOS forurening, må vi spørge, hvilke ankeinstanser skal vi så
henvende os til, for at få prøvet projektets relevans i forhold til andre miljøinvesteringer og
giftoprensninger?
6. Afslutning
Med disse bemærkninger til kommunens foreslåede spildevandsplan skal det understreges, at vi ikke er
modstandere af miljøforbedringer, tværtimod ønsker vi os det bedst mulige miljø med de midler samfundet
har til rådighed.
Men vi finder, at beslutningsgrundlaget for kommunens forslag til spildevandsplan for de be-rørte 2200
sommerhusejere er helt utilstrækkeligt og fejlagtigt.
Den store samfundsinvestering, som der er tale om, er en langsigtet miljøforbedring, som først kommer til
udtryk efter mange år, og som bør prioriteres i forhold til andre miljø- og klimatiltag samt i relation til
hastende oprensninger efter giftig forurening, f.eks. PFOS og lignende.
Vi beder venligst kommune om at svare os nøje på de fremførte forhold, således at vi kan videreformidle
kommunens stillingtagen til grundejerne i vore og andre foreninger m.fl.

Underskrivere
Grundejerforeningernes bestyrelser har ikke haft mulighed for at afstemme et
høringssvar og slet ikke med medlemmerne, hvorfor vi som underskrivere er at betragte
som privatpersoner, selv om vi også repræsenterer ledelsen i følgende foreninger:
Arielklubben, Grundejerforeningen af 1964 og Grundejerforeningen St. Havelse Strand.

Flemming Weigand

Gorm Thorsen

Lasse Knudsen

Adresse:
Vangede Bygade 119, st.
2820 Gentofte
Sommerhusadresse:
Bakkedraget 14F
3310 Ølsted
Mail:
weigand@post.tele.dk
Tlf: 40 29 94 39

Adresse
L O Rasmussensvej 3
3390 Hundested
Sommerhusadresse:
Dalsvinget 10 C
3310 Ølsted
Mail:
Gorm@post11.tele.dk
Tlf.: 61700105

Adresse:
Dag Hammarskjölds Allé 29, 2. tv
2100 København Ø
Sommerhusadresse:
Granvænget 2
3310 Ølsted
Mail:
Knudsen.lasse@gmail.com
Tlf.: 23 25 51 58

Høringssvar 30.
Høringssvar

Gitte Schandorff Andersen

Kære Byråd.
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Som ny sommerhusejer undrer det mig meget, at man i Halsnæs kommune vil bruge 800 millioner på
kloakering i det smukke område langs Roskilde Fjord. Har I tænkt over hvilke ændring det vil medføre for
den meget uberørte natur langs fjorden i Halsnæs kommune, at grave et helt område op? Vi har i sommer
og efterår oplevet et meget rigt fiskeyngel liv i Fjorden og det klareste og reneste vand. Har man lavet
vandprøver på Fjorden? Området er meget kuperet og en kloakering vil kræve et utal af pumpestationer,
for at få kloakvand op til Frederikssundsvej. Jeg synes, det er en uansvarlig anvendelse af skatteborgernes
penge, at prioritere en kloakering i et område hvor hovedparten af ejeren ikke er skatteborgere i Halsnæs
kommune. Jeg tænker ikke, man kan pålægge den fulde udgift til de 2200 ejere, men derimod skal Halsnæs
kommune dykke dybt i kommune kassen for bidrag. Jeg tænker at disse penge i stedet kunne gavne alle
borgere i Halsnæs, børnene i skoler og dagtilbud og de ældre. Jeg foreslår man i stedet, dels undersøger
vandkvaliteten og derudover, at de berørte sommerhuse skal have deres nuværende tanke undersøgt, og
der hvor de ikke har tidssvarende/miljømæssig standard, må de selvfølgelig skiftes.
Jeg vedhæfter et billede fra i sommer, hvor jeg nød udsigt og det reneste vand ved Fjorden.
Jeg håber I vil genoverveje jeres beslutning, til gavn for alle borgere i Halsnæs kommune.
Venlig hilsen
Gitte Schandorff Andersen

Høringssvar 31.

Henning Svane

Høringssvar vedr. ”Spildevandsplan 2022 – 2032” for Halsnæs kommune.
Jeg har på Halsnæs Kommunes hjemmeside forsøgt at sætte mig ind i kommunens plan for kloakering som
beskrives i ”Spildevandsplan 2022-2032.” Jeg bor i området og har et nyere nedsivningsanlæg, som har
været dyrt i anlæggelse. Jeg er derfor meget bekymret for de økonomiske konsekvenser kommunens
spildevandsplaner har for mig og andre ejere af nyere anlæg. Jeg er generelt ikke imod kloakering, men er
imod at skulle påføres meget store ekstraudgifter, når jeg lige har betalt et fuldt lovligt, kommunalt godkendt
anlæg med 25 års forventet funktion.
Jeg har ikke i høringsoplægget kunnet finde nogen som helst konkret beskrivelse af de økonomiske aspekter
for beboerne i de berørte områder. (Findes det, vil jeg gerne bede om en konkret henvisning til hvor?)
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Beboere i området omtaler vidt forskellige beløb. Jeg har hørt tal lige fra 30-40.000 kr. til 120.000 kr./ pr.
ejendom. Kommunens økonomiske beregninger bør ifm. en høring selvfølgelig forelægges borgerne i
kommunen og specielt de berørte husejere. Uden dette er det jo umuligt at tage konkret stilling til forslaget. Eller skal husejerne blot udskrive en blanko-check til kommunen?
Jeg går ud fra, at byrådet må råde over beregninger, som konkret beskriver økonomien bag planen. I COWI’s
miljøvurdering står der s. 40, at kommunen har udregnet et beløb på 115.000 kr./ 30 år eller 187.000 kr./ 70
år. Er disse tal gældende, og hvad dækker de i så fald over?
Derfor bør kommunen som bilag til høringen fremlægge væsentlig bedre økonomisk oversigt, bl.a.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Hvordan ser planens overordnede økonomiske budget ud, hvilke anlægsudgifter er der og
hvordan skal de finansieres?
Hvad bliver udgifterne for den enkelte husejer: tilslutningsafgift – anlæg på egen grund –
øvrige udgifter – tidsplan – forventede nye afgifter?
Er der en minimumsgrænse for, hvad den enkelte borger kan blive opkrævet?
I området bor der en del pensionister eller andre med begrænset økonomi, hvordan skal de
finansiere udgifterne?
Huse med nyere (under 10 år) kloakanlæg kan få udsættelse – hvor længe? – for hvad?
(gælder det f.eks. også tilslutningsafgift?)
Hvor mange af de berørte huse har faktisk et nyere kloakanlæg og hvordan påvirker det
økonomien?

Der findes utvivlsomt en del ældre anlæg, som kræver renovering, men jeg kender personligt mange, som har
nyere anlæg. Disse anlæg er beregnet til at holde i 25 år. Derfor bør kommunen klart beskrive, hvor mange af
disse anlæg, der er, og hvordan man forventer at disse anlæg skal indregnes. Ejere af nyere anlæg bør
naturligvis ikke pålægges (dobbelte) udgifter til kloakering, når de lige har haft udgiften til anlæg, som er
beregnet til 25 års brug.
Det virker, som om sommerhusområderne er de helt store miljøforurenere. I COWI’s rapport udtales, at
kloakering af de berørte områder vil føre til en væsentlig forbedret vandkvalitet i bl.a. Roskilde Fjord.
Udledningen kan (teoretisk set) reduceres med 90 %. Det lyder fint, men hvor stor en del er den konkrete
udledning ift. udledning fra landbrug, industri, offentlige anlæg m.m. Hvis sommerhusene f.eks. udleder 100
forurenende enheder og landbrug, industri og erhverv udleder 10.000 forurenende enheder, så er det jo her
forureningen ligger. Hvis man kan estimere sommerhusenes udledning, kan man vel også estimere erhverv
og offentliges udledning, sammenligne mængderne og fremlægge tallene. Personligt er jeg overbevist om, at
en indsats overfor sidstnævnte områder vil resultere i væsentlig større miljømæssige forbedringer for
havmiljøet til gavn for beboere og turister.
Spildevandsplanen bør ikke vedtages før husejerne er forelagt en væsentlig bedre beskrivelse herunder økonomi. Høringen bør sendes pr. mail til alle, der bliver økonomisk berørt af planen.
Mvh.
Henning Svane
Stjernevej 9,
3300 Frederiksværk.

Høringssvar 32.
Høringssvar

Helle Furland

Hvad betyder det økonomisk for mig, som grundejer ??
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Høringssvar 33.

Louise Kjær

Kære kommune,
I forlængelse af telefonsamtaler med kommunen skal jeg hermed skriftligt gentage mit meget store ønske
om, at spildevandsplanen og herunder plan om kloakering af sommerhusområdet syd/øst for
Hyllingebjergvej - og helt konkret Mågevængevej i Liseleje - vil blive godkendt.
Dette gamle ukloakerede sommerhusområde - som er baseret på nedsivning - kan ikke meget længere
klare den belastning, som nutidig anvendelse afstedkommer. Dette er vi mange flittige sommerhusbrugere, der er enige om.
Ikke mindste af hensyn til miljøet - og det nærliggende åløb - bør der snarest foretages kloakering.

Mvh,
Louise Kjær
Mågevængevej 17,
3360 Liseleje

Høringssvar 34.
Høringssvar

Anette Wad

Kære Halsnæs kommune

Jeg vil gerne udtrykke min støtte til den nye spildevandsplan. Det er et utroligt vigtigt bidrag til forbedring
af badevandskvaliteten ved Liseleje strand til gavn for sommerhusejere (mig selv) og alle de mange gæster,
der hver sommer nyder stranden og badevandet. Især har udløbet kaldet Maglemosegrøften været kilde til
forurening med colibakterier, ligesom nedsivningen fra gamle septiktanke også bidrager til forureningen af
havet.
Det blå flag er en vigtig markør for områdets tiltrækningskraft, og kloakering er det bedste, kommunen kan
gøre for lokalt at bidrage til den fortsatte gode badevandskvalitet. I forlængelse heraf er det selvfølgelig
vigtigt hele tiden at optimere behandlingen af spildevandet på rensningsanlægget i Melby, da den samlede
mængde spildevand jo udledes til netop Kattegat. Her har fjorden vundet ved den gennemførte omlægning,
hvor spildevand fra Hundested nu føres til Melby, hvilket har betydet at spildevand er flyttet fra en svag
recipient til en mere robust recipient. Men med den øgede mængde spildevand, er der desto mere grund til
at holde øje med spildevandsudledningen i Kattegat.
Med venlig hilsen
Anette Wad

Høringssvar 35.

Anne Lilmoes

ANNE LILMOES

PRÆSTELODSVEJ 47 B

3370 MELBY
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Tlf: 48709300
mobil: 24486847

email: annelilmoes@gmail.com

www.annelilmoes.dk

Høringssvar til spildevandsplan

Angående det, som i folkemunde benævnes ”Kloakeringsskandalen i
Halsnæs”.

Engang lå der et lille lokalt rensningsanlæg i Melby.
Det lugtede ret meget, og der blev virkelig sat ind på at gøre det mere
miljørigtigt.
Det lykkedes – selvom der vel at mærke stadig kan være lugtgener.
Men det lykkedes så godt, at rensningsanlægget blev udvidet – og udvidet
– og udvidet.
Og det er jo helt galt.
I sig selv er det en fuldstændig uhyrlig idé at samle al lort fra en hel
kommune ét sted.
Og at transportere det over store afstande.
Men hvis et rensningsanlæg absolut skal have denne størrelse, så skal det i
det mindste ligge et sted, hvor der ikke bor mennesker lige omkring.
Det bør ligge et sted, hvor den tunge trafik ikke kører på små veje, hvor
der også færdes børn.
Og det bør bestemt ikke ligge i et naturskønt område lige op ad en fredet
skov.
Faktisk bør det ligge i et industriområde – i Halsnæs f.eks. i nærheden af
genbrugsstationen.
Det forekommer selvfølgelig som den nemme løsning på kommunens
kloakeringsproblemer bare at udvide i Melby nok engang … og nok
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engang...
og så nok engang.
Men det er og bliver en lappeløsning.
Hvis det nu alligevel bliver vedtaget at udvide Melby rensningsanlæg, så
må man som borger i det mindste forvente, at rensningsanlægget i denne
omgang for alvor bliver ordentligt afskærmet, således at de
omkringboende beskyttes mod både lugt- og støjgener.
Man må endvidere forvente en afskærmning, som gør, at en sådan kolos
ikke fuldstændig ødelægger skønheden i vores landskab.
Udover det må Brødemoseskoven som rekreativt område selvfølgelig
beskyttes i henhold til naturbeskyttelsesloven
Iøvrigt vil jeg henvise til Anette Ellegaards indlæg, som jeg finder yderst
relevant.

Melby d. 1-11-21

Anne Lilmoes
Præstelodsvej 47B
3370 Melby
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Høringssvar 36.

Marianne og Morten Storch

Høringssvar
Vi købte for 3 år siden en tom grund på Maxivej for at bygge det hus vi nu bor i fast da vi er pensionister,
gerne resten af vores liv.
Da vi selvfølgelig også skulle have en form for kloakering, søgte vi nedsivning, men dette blev ikke godkendt
grundet diverse forhold. Inden vi besluttede os for hvad vi så skulle kontaktede vi Halsnæs kommune for at
høre om der var tale om kloakering ud i den nærmeste fremtid og det fik vi at vide at nej det var ikke
aktuelt. To gange inden for et halvt år fik vi samme svar. Vi besluttede så at investere i et minirense anlæg
for over 100.000 som har en garanti på minimum 25 år. (Watersystems). Dette anlæg bliver serviceret hvert
år og er gps overvåget. Resultatet af prøverne bliver herefter sendt til Halsnæs kommune.
I kommer så nu 2 år efter vi har fået etableret det og meddeler at der skal kloakeres. Nej hvor er det bare
ikke i orden. Så kunne vi lige så godt have etableret den billige løsning med en kugletank. Men vi tænkte
miljø og fremtid.
Vi syntes jo også at vi skal beskytte naturen, men at vi nu skal betale først 40.000 for at blive tilsluttet og så
hvis vi får dispensation efter 8 år skal betale yderligere 60.000 for at få noget tilsluttet som vi jo allerede
har og som sagt er der garanti på min 25 år. Det giver jo ingen mening at skrotte et anlæg der fungerer lige
så godt som det i tilbyder.
Den løsning vi har er lige så ren som den i kan tilbyde, vi har endog fået tilladelse til at gå i et etableret
dræn, så vi føler os virkelig snydt af Halsnæs kommune.
Vil gerne høre nu hvad i kan gøre for os i vores situation hvis dette bliver vedtaget?
Ud over det må vi tilkendegive at vi synes det er sygt at bruge så mange penge på dette projekt når man
tænker på at Halsnæs i forvejen er en fattig kommune.
Med venlig hilsen
Morten og Marianne Storch

Høringssvar 37.

Benny Pedersen

Høringssvar vedrørende kloakering sommerhusområder
Som ejer af et sommerhus i området, der tænkes kloakeret, har vi direkte interesse i projektet. Vi har
følgende indvendinger mod forslaget, som det foreligger på nuværende tidspunkt
1.

Dokumentation for behov for kloakering i vores område savnes.

Hele miljøundersøgelsen er baseret på målinger i vandet i Roskilde fjord og derudover udelukkende på
”antagelser” og ”formodninger” om og ”vurderinger” af, hvor de målte niveauer af kvælstofforbindelser
muligvis kan tænkes at stamme fra. Det er intetsteds dokumenteret, at der trænger forurening fra
sommerhusenes nedsivningsanlæg.
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Specielt vedrørende vores område (Lille Kregme) påvises det faktisk, at vandet ud for vores område er
endog meget rent og nærmest indeholder for få næringssalte.
Vi savner dokumentation for, at det er nødvendigt og formålstjenligt at gennemtvinge kloakering i
vores område. På det foreliggende grundlag bør det nærmere konkluderes, at der slet ikke er behov for
det, og så må borgerne kunne forvente, vi ikke udsættes for de ulemper og udgifter, det indebærer.
2.

Vandforbrug anslås alt for højt

I forslaget anføres, at man antager, at vandforbruget per husstand i sommerhusområderne er 45 m3
Hvilket vi betvivler er korrekt. Vi bruger fx sjældent mere end 8 m 3 per år, og når det endelig sker,
bruges det ekstra vand til vanding. Det undrer at man ”anslår” vandforbruget, når man faktisk blot kunne
spørge vandforsyningsselskaberne, hvor meget vand de leverer til de forskellige områder.
3.

Omkostningsberegningerne er forkerte

Det påstås, at et nyt nedsivningsanlæg koster kr. 100.000, hvilket ikke er korrekt. Prisen er nærmeredet
halve. Da tilslutningsudgifterne ydermere formentlig er undervurderede, pålægger man grundejerne en
stor og unødvendig udgift uden det ses at være nødvendigt, jævnfør punkt 1. ovenfor
4.

Kan spildevandet overhovedet ledes bort herfra?

Vores ejendom ligger for enden af Priorbakken, som skråner stærkt nedad mod os. Tilkørselsvejene
(Klerkebakken og Klerkestien) er også stærkt skrånende, og forudsat kloakrørene følger vejene, vil der
være en meget stor niveauforskel fra vores afløb til et samlerør i Præsthøjvej.
Vi antager, systemet ender ”blindt” hos os og at alt spildevand skal pumpes op ad bakke herfra. I givet
fald skal slammet pumpes til en 10 m højere kote over en relativt kort afstand. Vi betvivler, det
overhovedet er teknisk muligt at gennemførende dette pumpearbejde på stabil måde uden spildevandet
pludselig hober sig op ud for os fordi en eller flere pumper er gået i stykker.
Hvordan vil man garantere, at vores spildevand vil blive bortskaffet kontinuerligt i al fremtid, når detskal
pumpes op ad bakke på denne måde? Og hvilke garantier har vi for, at problemet udbedres, nårdet viser
sig, at det kan man ganske rigtigt ikke?
5.

Lugtgener

Vi er bekendt med, at stillestående spildevand i enden af kloakstrenge kan give betydelige lugtgenerfor
naboerne. Kan man garantere, vi ikke kommer til at opleve dette, og har man planer for
afværgeforanstaltninger, hvis det alligevel sker?
Det samme kan ske med den skelbrønd, hver matrikel forsynes med. Hvilke planer har man for at
udbedre lugtgener fra skelbrønde, hvor spildevandet ikke kan komme ud i kloakken, fordi denne ikkekan
aflede spildevandet op ad bakke?
6.

Terræn

Specielt vedrørende vores nærområde på 13 matrikler kan tilføjes, at udover at terrænet har store
niveauforskelle, er vores terræn opbygget af gammel moræne med skiftevis ler og sand i undergrunden.
Selve Priorbakken, hvori kloakstrengen formodentlig skal ligge, forløber få meter fraskrænten, som
allerede er betydeligt undermineret fra Fjorden. Hvis man kører rundt med store maskiner og graver
flere meter ned i vejen, løber man en betydelig risiko for at sætte skrænten i bevægelse med yderligere
skred som resultat.
Hvad vil man stille op, hvis gravearbejdet medfører, at én eller flere matrikler skrider i fjorden?
I forvejen er der – som allerede nævnt – intet der tyder på, at der slipper forurening ud i fjorden fravore
matrikler, hvilket taler for, at man i det mindste undlader at kloakere matriklerne langs
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Klerkestien/Priorbakken
7.

Økonomi

Ud fra det materiale, der er sendt til høring, kan det beregnes, at kommunen regner med at pålægge
2.200 sommerhusejere en samlet udgift til kloakering på ca. kr. 220 mio. Udbygning af Melby
renseanlæg ”anslås” at koste kr. 250 mio. Et mistænkeligt rundt tal. Derudover er det mig umuligt at finde
et overslag over, hvilke udgifter kommunen (dvs. skatteyderne) skal afholde til nedlæggelse af såvel
hovedledninger som stikledninger og ikke mindst retablering af veje efterfølgende.
Det kan vel ikke passe, man lægger op til beslutning om en plan, hvor man ikke har nogen idé om,hvad
tiltagene kommer til at koste skatteyderne?
8.

Administrationens vurdering

I kommunens beskedne notat om miljømæssige og økonomiske konsekvenser beskrives
administrationens vurdering som basis for, hvorfor man vil gennemføre kloakering af
sommerhusområderne. Det udgøres af en liste med synspunkter, der for de flestes vedkommende er
irrelevante. Hvis folk ønsker større huse, nye/flere badefaciliteter, nyt køkken osv. vil
sommerhusejeren jo blive pålagt at bygge nyt nedsivningsanlæg med samlebrønd, uden nedsivning,
hvorfra slammet bortfjernes hvert andet år. Dette kan derfor ikke medtages som medvirkende årsag
til at frygte ”diffus udledning” af næringsstoffer. I forvejen er det – som allerede nævnt – ikke lykkedes
kommunens biologer at påvise udledning af noget som helst fra LilleKregme/Gærdesangervej/Hvide
Klint området.
Det taler for, at man som minimum undtager disse områder (i praksis område KR19 i planen) fra den
kommende kloakering.
9.

Forarbejde/undersøgelser.

I det materiale der er sendt i høring oplyses flere gange, at det vil kræve betydelige omkostninger i
mandskab, tid og penge at undersøge forholdene. Fx vedrørende den påståede andel af defekte
nedsivningsanlæg på 20%. Det turde vel være en rimelig forventning, at beslutning om ny
vandmiljøplan forudsætter, at alle relevante undersøgelser er gennemført, før man beslutter sig for
anlægsarbejder af dette omfang.
10. Målsætning
I det beskedne materiale, der er udleveret i forbindelse med høringen, er oplyst nogle tal for den
samlede udledning af næringssalte til Roskilde Fjord. I mine øjne lyder det som beskedne mængder,
men jeg kan ikke finde nogen information om, hvor meget man ønsker at reducere denne udledning,for
kommunen er vel klar over, at det absolut ikke er hensigtsmæssigt at reducere udledningen til 0?
I betragtning af, at vi hvert år udtager ressourcer i form af fisk, muslinger m.v. skal der i sagens natur
tilføjes næringssalte til fjorden for at det er muligt at reproducere de organismer, vi fjerner. Jeg kan
ikke i materialet finde overvejelser over, hvor mange ton nitrat og fosfat, vi retteligen bør tilføje for at
erstatte det, vi fjerner, men det er unægtelig relevant information.
Det er ikke i hverken skatteydernes eller miljøets interesse at vi dræner fjorden for næring til de
organismer, der lever i den.
11. Miljøtilstand i Roskilde Fjord.
Det anføres i ovennævnte notat, at miljøtilstanden i Roskilde Fjord er ringe, og der henvises til, at det i
betydelig grad skyldes at der strømmer delvist urenset spildevand til fjorden ”… primært igennem de
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mange gamle dræn og mindre vandløb, som er i området.” Man kunne foreslå at udbedre disse forhold
før man pålægger sommerhusejere ok skatteydere en betragtelig udgift til en formentlig overflødig
kloakering.
Der henvises til en rapport fra et foretagende ved navn Orbicon. Det er mig ikke muligt at finde denne
rapport i det udsendte høringsmateriale. Jeg mener at vide, kommunen har pligt til at fremlægge alt
relevant materiale i sådan en høringsproces?
Konklusion
Det forekommer besynderligt og uprofessionelt, at kommunen ikke synes at være i stand til at
fremlægge en så omfattende og indgribende plan i et samlet dokument, så borgerne har noget samlet at
forholde sig til. På nuværende stade minder hele spildevandsplanen mest af alt som en løst formuleret
fristil, hvor vi ikke kan finde nogen samlet beskrivelse af omkostninger for borger/skatteyder endsige
gener for grundejere i anlægsfasen og efterfølgende, når det viser sig, tingene ikke fungerer
Endelig er der ikke nogen som helst dokumentation eller blot velunderbygget argumentation for, at der
siver forurenende næringsstoffer ud fra sommerhusene i vores område, hvorfor der ikke kan ses nogen
grund til at genere grundejerne med en totalt overflødig kloakering
Det burde være et minimumskrav, at disse forhold er i orden, når man fremlægger et 10-årigt initiativaf
uoverskueligt omfang og udgifter i Mia-klassen.
Mindre velvilligt indstillede personer kunne få en mistanke om, at når der fremsættes et forslag, der i
den grad mangler dokumentation for behov, hvor argumentationen er så ringe og hvor de samlede
udgifter i den grad glimrer ved deres fravær, så er det nok fordi konklusionen var givet på forhånd, og
opgaven alene var at producere et minimum af begrundelse for en beslutning, der allerede var truffet.
Men sådan foregår tingene da ikke i Danmark. Vel?
Efter min opfattelse er det en ommer
Benny Pedersen
Priorbakken 11
Matrikel 1ax, Lille Kregme By & SognLille
Kregme
3300 Frederiksværk
postbenny@outlook.com

Høringssvar 38.

Allan Ulrich

Indsigelse mod spildevandsplan 2022-2032, Halsnæs Kommune
Undertegnede gør hermed indsigelse mod vedtagelse af den forelagte spildevandsplan på det
foreliggende grundlag.
Da der ikke i forbindelse med udarbejdelsen af planen er foretaget nogen fysiske vandprøver af
fjordvandet ud for området der ønskes kloakeret, og at der heller ikke har været fysisk besøg i
området for at besigtige de faktiske forhold, mener jeg ikke at planen kan vedtages på det
forelagte grundlag.
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Kommunes målinger af fjordens badevand beskrives som ”godt badevand” bortset fra en enkelt
måling den 18. august. De omtalte målinger er foretaget ud for Hvide Klint, Kregme og St. Havelse.
Bortset fra at der ikke er påvist forurening der stammer fra de berørte sommerhusområder, er der
også de økonomiske samt fysiske udfordringer i at kloakere området.
Den samlede omkostning på projektet er regnet ud til at blive over 800 mill. Kroner, fordelt på
kommunekassen samt de berørte lodsejere.
De fysiske udfordringer i området er heller ikke blevet undersøgt.
Området hvor jeg bor, Ølsted Nordstrand, er meget kuperet. Dette betyder at der i området skal
placeres flere hundrede pumpebrønde for at lede spildevandet op til hovedkloarken ved
Frederikssundvej.
Udover, at det er et økonomisk uansvarligt projekt, skal jeg også, på egne og øvrige beboeres
vegne udtrykke bekymring om fremkommeligheden i anlægsperioden som strækker sig over flere
år.
Vejene i området er nogle steder særdeles smalle og med entreprenørmaskiner i området, vil der
være overhængende risiko for tilgængeligheden for ambulancer og redningskøretøjer, hvis
uheldet skulle være ude. I denne forbindelse skal jeg gøre opmærksom på, at der er en del
fastboende i området.
Med venlig hilsen
Allan Ulrich
Lærkestien 13
3310 Ølsted

Høringssvar 39.
Høringssvar

Torben Ekvall

Til rette vedkommende.

Grundlæggende mener jeg at det er en rigtig god ide at der skal kloakeres for at der kan komme endnu
mere styr på spildevandet også i sommerhusområdet.
Som sommerhusejere og turist i området er det i alles interesse at hele fjorden er ren og forbliver ren.
Jeg har dog en bekymring omkring pumpestationer for pumpning af spillevandet væk fra vores område.
Vores sommerhuse på Priorbakken ligger meget højt i forhold til nabo sommerhuse men lavt i forhold til en
kommende kloakering. Jeg ser derfor to muligheder for at komme af med spildevandet i forbindelse med
en kloakering. 1) spillevandet pumpes ”opad” vejen til en fællesopsamling eller 2) spildevandet ledes ned i
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områder hvor der bliver kloakeret /opsamlet (for eksempel området ”sydpå). Her må løsning 2. være at
foretrække da man derved undgår pumpestationer som a) vil kræve vedligeholdelse af pumper mv. b) vil
bruge energi. Der vil ligeledes være risiko for nedbrud og deraf følgende udledning af spillevand.
Jeg ser frem til at høre nærmere om den praktiske/tekniske løsninger af spillevandsprojektet.
Mvh Torben Ekvall

Høringssvar 40.

Pia Lykke Kaae

Høringssvar vedr. spildevandsplan 2022-2032.
For det første undrer vi os meget over, at der ikke er sendt særskilt besked ud til de 2400 berørte husstande
vedr. denne høring. Vi har selv måtte opsøge info og fandt ud af det ved en tilfældighed.
Det vedrører et sommerhusområde hvor vi ikke alle får husstandsomdelt lokalaviser og en stor del af
beboerne er ældre, der ikke har adgang til sociale medier.
Jeg ringede selv til kommunen i denne uge og fik oplyst, at de forskellige grundejerforeninger vil blive
indkaldt til et infomøde, men her ville der ikke blive talt om økonomi. Vi har ikke en grundejerforening der
hvor vi bor, så derfor kan vi ikke blive indkaldt til møde?
Et samlet infomøde for alle ville være rart. Vi ville også være taknemmelige for at et sådant infomøde blev
afholdt i lidt bedre tid end under 3 uger før høringssvar skal være modtaget af kommunen. Og er fristen
fredag d. 12. november eller søndag d. 14. november 2021?
Udklip fra kommunens hjemmeside.

Vi har også en del spørgsmål til denne voldsomme plan, både anlægsmæssigt og økonomisk.
Det er en kæmpe indgriben i borgernes privatøkonomi. At man vil iværksætte anlægsarbejder i
den størrelsesorden som borgerne skal betale for.
Vi kan se, at der er en bekendtgørelse om afdragsordninger, men hvad hvis man ikke går ind under de
kriterier, er der så stadigvæk mulighed for en afdragsordning?
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Og hvem ”lægger” pengene ud? Kommunen eller forsyningen? Der står i materialet, at det ikke er forbundet
med udgifter for kommunen, men hvem mellemfinansierer så?
Hvis man får udsættelse af tilslutningen, pga. man har et nyere privat spildevandsanlæg, er det så samme
beløb man skal betale til den tid, som ved tilslutning nu?
Skal man så selv arrangere arbejdet, håndværkere osv.?
Er de kriterier for at man SKAL gøre noget nu mht. miljø osv. overskredet siden en del af Byrådet har stemt
nej?? Eller hvad er kriterierne?
Og har man tænkt over al det gravearbejde/byggeri der skal foregå de næste 6-10 år?
Tung transport der belaster miljøet og er til gene for beboerne og vores smukke natur.
Hvad med de fredede områder osv?
Der er nævnt i rapporten, at en mulig påvirkning kan være anlægsarbejde indenfor beskyttede
naturområder, fredninger, fredskov mm.
Der står også reduceret tung trafik, men et andet sted står der omkring nuværende løsning:
Tomning i sommerhusomraderne sker ca. en gang hvert andet ar pa den enkelte
ejendom. Da tomningen sker relativt sjaldent og er javnt fordelt over aret, vurderes
pavirkningen pa vejnettet, som folge af en reduktion i tung trafik, ikke at
vare vasentlig.
Hele rapporten giver indtryk af, at det vil give en miljømæssig forbedring, men ikke hvor stor og meget står
som ”måske”.
Alt taget i betragtning med de miljø, bygnings og økonomiske konsekvenser det vil give i en lang årrække,
håber vi meget på et nej fra byrådet, som jo også står overfor et kommunal valg lige om hjørnet.

Høringssvar 41.

Chris Chabert

Mail d. 09-11-2021
Høringssvar nej
Mail d. 28-10-2021
Høringssvar Ud fra det beskrevne, er der kun en masse noget uforståelige tal hvis ikke man er
lægmand.
Der burde komme nogle flere forståelige tal, som f.eks. hvad vil det koste ca for den enkelte matrikel.
Og det skal være fra hus til vej, tilslutning og medbetalende til anlægsbygningsarbejdet videre frem.
Hvordan bliver det beregnet for regnvand på egen grund.
Hvad er vurderingen til grund for beregninger af kapacitet bassiner og rør dimensioner?
Mail d. 20-10-2021
Høringssvar: Mit svar er nej til den nye spildevandsplan. Dels er den uforståelig, og der mangler flere
oplysninger om hvordan affaldet bliver håndteret. Og prisen for den enkelte matrikel mangler også i ca
tal.
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Høringssvar 42.

Peer Pedersen

Hørings svar i anledning af kloakering i sommerhus områderne ned mod Roskilde fjord.
Kloakering af de foreslåede områder vil være et meget stort indgreb i sommerhus området der oftest har
meget smalle tilkørselsveje, det vil betyde at de fleste sommerhusejere ikke vil kunne komme til og fra
deres sommerhus i bil i en længere periode.
Hvis arbejdet udføres om vinteren hvor de fleste lovligt benyttede sommerhuse er helt eller delvist lukket
nede, er det kun et problem for de få der bor i sommerhusene hele året, pensionisterne, de i øvrigt mange
ulovligt benyttede sommerhuse vil blive solgt når kommunen har bedt dem om at flytte og fundet bolig til
de der ønsker at blive boende i kommunen og ikke kan få lov til at bruge sommerhuset ulovligt.
Vandafledningsafgiften der i forbindelse med kloakeringen og betaling for den nye kloak, vil være så stor en
udgift at det helt sikkert betyde en stor folkevandring væk fra sommerhusene til stor glæde for
ejendomshandlerne i vores lokalområde.
Sommerhus områderne kan måske samtidig slippe af med de mange firma biler der dagligt ved arbejdstids
ophør finder vej til områderne for at stå hele natten og i weekenderne.
Den ønskede kloakering vil sandsynligvis vise sig slet ikke at være nødvendig når kun de der benytter
sommerhusene lovligt er tilbage og de mange vaske og opvaskemaskiner samt daglige bade og toiletbesøg
ikke forurener som de gør nu hvor alt for mange benytter sommerhusene ulovligt.
Peer Pedersen
Baggersvej 43
3300 Frederiksværk

Høringssvar 43.

Lotte Bechmann Olsen

Høringssvar Absolut NEJ .

Høringssvar 44.

Bruno Olsen

Høringssvar Nej tak til kloakering. Hvad med at kigge på dræn og vandløb på markerne fra
Frederikssundsvejen og ned til Roskilde
fjord. Er der fast pris og hvad garanti er der for at prisen ikke stiger???

Høringssvar 45.
Høringssvar

Francisco Goyanes López og Dorte Bek-Pedersen

Til Halsnæs Kommune

Det er med stor glæde, at vi i spildevandsplanen kan se overvejelser omkring afledning af vand i forbindelse
med fremtidige og mere ekstremme vejrforhold. Det er dog ikke tydeligt for os, hvordan denne problematik
vil blive løst i vores område.
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Vi har sommerhus beliggende ved St. Havelse Strand, Ølsted, på adressen Kildesvinget 3. Vi har været ejere
af sommerhuset siden 2014. Sommerhuset er beliggende på den lavest-liggende grund i et kuperet
område. Efter et voldsomt skybrud d. 7. august 2021 stod der 40 cm vand på et udstrakt område (ca. 10 x
30 meter) i vores baghave. Heldigvis blev kun et skur oversvømmet, vandet nåede næsten op til vores
sommerhus, som ligger forrest på grunden. Den store mængde vand i vores baghave stammer ikke
udelukkende fra vores egen grund, men også fra de tilstødende omgivelser. Bl.a. skylder vandet ned
ad/ledes ad Kildesvinget (vejen) til det lavest beliggende punkt i vores område - nemlig vores grund.
Vi er blevet oplyst om, at vores sommerhus tidligere har været oversvømmet i 1994 eller 1995 og igen i
2007. Årsagen var henholdsvis styrtregn og skybrud. Der blev efterfølgende lagt nyt dræn på grunden og
etableret en nedsivningsbrønd. Der blev desuden etableret en rist på tilstødende Peder Andersensvej for at
mindske tilbageløb af overfladevand til Kildesvinget.
Vi er bekymrede for, at tiltagende skybrud, og evt. flere på hinanden følgende skybrud, på et tidspunkt vil
kunne medføre oversvømmelse af vores sommerhus. I forbindelse med spildevandskloakering af vores
område vil det være oplagt at medtænke løsning ift. afledning af de store mængder af overfladevand, som i
forbindelse med skybrud skylder igennem området. Både af miljømæssige årsager og fordi det potentielt
giver oversvømmelser, fx af vores sommerhus. Samme problem må naturligt opstå andre steder/hos andre
i området end os i et så kupereret terræn.
Venlig hilsen
Francisco Goyanes López og Dorte Bek-Pedersen
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1

Kort over kloakoplande

På Kommunens hjemmeside kan de eksisterende og planlagte kloakforhold findes i borgerWEBGIS i ho- vedtemaet ”Frederikssund Forsyning”. I undertemaet ”Afløbsforhold” er kort over
alle ejendommes afløbs- forhold, og i undertemaerne ”Kloakoplande (Status)” og ”Kloakoplande
(Plan)” er kort over de kloakerede oplande i status og plan.

2

Kloakoplande - status

I det følgende er givet en kort beskrivelse af kloakoplandene i kommunen. Kommunen er inddelt
i 24 ho- vedoplande, der hver især er udgøres af en række underoplande. Når der tales om
kloakoplande, menes som hovedregel underoplande.
Hovedoplande: Er dannet ud fra en geografisk ramme, f.eks. en samling landsbyer eller en del af
en større by med sammenhængende kloaksystem. Hovedoplande kan have flere forskellige
kloakeringstyper, men afleder hver især kun til ét renseanlæg.
Underoplande: Udgør en del af et hovedopland og er dannet ud fra typen af kloaksystem og
oplandstype. Underopland kan højest have ét afløb for regnvand eller ét regnbetinget overløb.
I hvert hovedopland er underoplandene nummeret i den nummergruppe, som hovedoplandet
dækker. Herved er alle hovedoplande og underoplande i Frederikssund Kommune markeret
entydigt. Oplysninger om underoplandene fremgår af oplandsskemaerne, status og plan, som er
indsat efterfølgende, som hen- holdsvis bilag 11 og bilag 13.
I skemaerne er angivet de vandområder (vandløb, søer eller marine områder), hvortil der direkte
afledes regnvand eller regnbetingede overløb af opspædet spildevand fra det pågældende
kloakopland. Derudover nævnes de vandområder, hvortil der afledes spildevand fra de
kommunale renseanlæg.

Hovedopland
Nr.

Betegnelse

020-159
160-179
180-199
200-269
270-289
300-319
320-399
400-419
420-459
460-479
480-489
500-589
590-649
650-689
690-759
760-779

Slangerup, Hørup, Kvinderup, Lystrup
Jørlunde
Sundbylille
Frederikssund by, sydvest
Oppe Sundby, Lille Rørbæk
Store Rørbæk, Snostrup
Frederikssund by, sydøst
Frederikssund by, nordvest
Frederikssund by, Græse Bakkeby, Græse
Græse Bakkeby, nord, Havelse Mølle
Sigerslevvester
Jægerspris, Neder Dråby, Vænget, Kulhuse
Kulhuse, vest, Jægerspris, vest
Tørslev, Gerlev
Landerslev, Over Dråby, Dalby Huse, Kyndby Huse
Lyngerup, Dalby, Krogstrup, Kyndby

Kloakerings- principper

Udledning til
vandområde

FÆ, SE, SPV, Vej
FÆ, SE,SPV
FÆ
FÆ, SE, SPV, Vej
SPV, Vej
SE, SPV, Vej
FÆ, SE, SPV, Vej
SPV, Vej
FÆ, SE, SPV, Vej
SPV, Vej
SPV, Vej
FÆ, SE, SPV, Vej
FÆ, SE, SPV, Vej
FÆ, SE, SPV
FÆ, SE, SPV
FÆ

Roskilde Fjord
Roskilde Fjord
Roskilde Fjord
Roskilde Fjord
Roskilde Fjord
Roskilde Fjord
Roskilde Fjord
Roskilde Fjord
Roskilde Fjord
Roskilde Fjord
Roskilde Fjord
Roskilde Fjord
Roskilde Fjord
Roskilde Fjord
Roskilde Fjord
Roskilde Fjord
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780-799
800-829
830-849
850-889
890-899
900-939
940-969
970-999

Onsved
Hyllingeriis, Skuldelev, Skuldelev Strand
Manderup, Teglværksvej mm.
Østby, Sønderby, Skibby, øst
Skibby, vest
Vellerup - Sommerby, Vejleby, Venslev Huse
Ferslev, Vellerup, Røgerup
Venslev, Kyndby

SE
FÆ, SE, SPV
SPV
FÆ, SE, SPV, Vej
SE
FÆ, SE, SPV
SE, SPV
FÆ, SE, SPV

Roskilde Fjord
Roskilde Fjord
Roskilde Fjord
Roskilde Fjord
Roskilde Fjord
Isefjord
Isefjord
Isefjord/Roskilde Fjord

Betegnelser for kloakeringsprincipper
FÆ
fælleskloakeret
SE
separatkloakeret
SPV
spildevandskloakeret
VEJ
Separat vejvandskloakeret

Hovedoplande, underoplande og renseanlægs belastninger er nærmere beskrevet i
statusskemaerne bilag 11-12 samt 15.

3

Ændringer i kloakoplande

I planperioden vil der ske kloakeringer i enkelte eksisterende underoplande, og der vil være en
tilvækst i hovedoplandenes belastninger fra dette samt fra udfyldninger i kloakerede oplande.
Nye kloakeringer vil i planperioden blive foretaget efter separatsystem, med afledning af regnvand
til lokale vandområder eller som spildevandskloakering med lokal afledning af regnvand. Dog kan
der gøres undta- gelser ved udfyldninger i fælleskloakerede oplande, hvor det oplagt vil være for
vanskeligt eller bekosteligt at udføre separatkloakering.
Der er ikke i nærværende spildevandsplan planlagt ændringer i kloakeringsprincipper i de
eksisterende oplande. Som anført i spildevandsplanens afsnit 4 vil Frederikssund Kommune
tilstræbe, at der ad frivillig- hedens vej etableres lokal nedsivning af tagvand, men det indgår ikke
med fælles projekter i nærværende plan.
I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale klimatilpasningsplan vil der blive udarbejdet
kort over byområder med risiko for oversvømmelse. I denne forbindelse vil der i planperioden
blive foretaget inve- steringer i klimatilpasning, men finansiering og ansvarsfordeling er i
skrivende stund ukendt.
Det fælleskloakerede opland i Jægerspris planlægges at blive renoveret eller
fornyet. Kignæsbakken i Jægerspris planlægges ikke for kloakering men for
nedsivning.
De enkelte oplande og renseanlægs belastninger er nærmere beskrevet i statusskemaerne bilag
8-9 samt 12.
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4

Nye kloakoplande

Følgende nye kloakoplande optages via den nye Kommuneplan 2009-2021 revideret 2013-2025
i Spilde- vandsplanen:

Delområde
NrNavn

Rammeområde
Nr.
Navn

Anvendelse

Princip
Kloak

Spildevand
Tilkobling
Kloak Renseanlæg

Recipient

1 Frederikssund

LF1.1 Tippen
B1.27 Oppe Sundby

Fritid
Bolig,kirke

Spildev.
Spildev.

Eksist. Frederikssund
Eksist. Frederikssund

Sillebro Å
Sillebro Å

Natur

2 Store Rørbæk

Vinge

Bolig,erhverv

Separat

Ny

Frederikssund

Sillebro Å

Ny

Lav-bolig
Lav-bolig
Lav-bolig
Erhverv

Separat
Separat
Separat
Separat

Eksist.
Eksist.
Eksist.
Eksist.

Slangerup
Slangerup
Slangerup
Slangerup

Græse
Græse
Græse
Græse

Ny
Ny
Ny
Ny

Å
Å
Å
Å

Recipient

Ingen Roskilde Fjord
Bassin Grøft,dræn
Bassin MarbækRende
Sillebro Å
Bassin Græse Å
Bassin Gørløse Å
Bassin Gørløse Å
Bassin Græse Å

3 Slangerup

B3.29
B3.30
B3.31
E3.2

Ved
Ved
Ved
Ved

4 Skibby

B4.19
B4.20
B4.21
B4.22
D4.10
B4.26
BB4.7

Skuldelevvej sydøst
Havholm
Højstedgård
Selsøvej Sydøst
Ved Bakager
Ved Vibevej
Ved Bygaden

Lav-bolig
Lav-bolig
Lav-bolig
Lav-bolig
Institutioner
Tæt-lav bolig
Blandet by

Separat
Separat
Separat
Separat
Separat
Separat
Spildev.

Eksist.
Eksist.
Eksist.
Eksist.
Eksist.
Eksist.
Eksist.

Hyllingeris
Hyllingeris
Hyllingeris
Hyllingeris
Hyllingeris
Hyllingeris
Tørslev

Roskilde
Roskilde
Roskilde
Roskilde
Roskilde
Roskilde
Roskilde

Fjord
Fjord
Fjord
Fjord
Fjord
Fjord
Fjord

Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Neds/Dræn

Bassin
Bassin
Bassin
Bassin
Bassin
Bassin

5 Dalby

B5.2
B5.4
B5.6
E5.1
H5.2

Dalby Syd
Ved Krogstrupvej
Ved Østergårdsvej
Dalby Nord
Dalby Nord Håndv.

Lav-bolig,inst
Lav-bolig
Lav-bolig
Erhverv
Håndværk

Spildev.
Separat
Sep/Fæl
Separat
Separat

Eksist.
Eksist.
Eksist.
Eksist.
Eksist.

Tørslev
Tørslev
Tørslev
Tørslev
Tørslev

Roskilde
Roskilde
Roskilde
Roskilde
Roskilde

Fjord
Fjord
Fjord
Fjord
Fjord

Ny
Ny
Ny
Ny
Ny

Bassin
Bassin
Bassin
Bassin
Bassin

6 Jægerspris

B6.14 Ved Duemosevej
B6.15 Ved Møllevej

Lav-bolig
Lav-bolig

Separat
Separat

Eksist. Jægerspris
Eksist. Jægerspris

Neds/Ny
Ny

Bassin ?
Bassin Dræn/grøft

Skuldelev
Gerlev

Kroghøj
Højagergård
Hillerødvej
Strandstræde

Regnvand
Afvanding til
Transport
Rens

Roskilde Fjord
Roskilde Fjord

Dybmosegrøft
Dybmosegrøft
Dybmosegrøft
Dybmosegrøft
Hønepilsgrøft
Naturområde
Dræn/grøft
Dræn/grøft
Dræn/grøft
Dræn/grøft
Dræn/grøft

Tabel: Nye kloakoplande ifølge Kommuneplanen 2009-2021 revideret 2013-2025.

Ved kloakering af nye områder vil klimatilpasning indgå i overvejelse af udformning af løsninger.
Således vil separatkloakering eventuelt kunne kombineres med LAR og skybrudssystemer i form af
f.eks. grøfter, ka- naler og kunstige søer. Finansiering og ansvarsfordeling vedrørende
klimatilpasning afklares løbende, idet lovgivning og praksis er under udvikling i disse år.
I Frederikssund optages Ny By – Vinge – som nye oplande. I 2010-2011 etableredes den første store
er- hvervsvirksomhed i Vinge erhvervsområde. Det forventes, at der i planperioden vil opstartes
etablering af de øvrige byområder.
Spildevandet fra Vinge afledes til Frederikssund Renseanlæg via den nye spildevandsledning langs
Sillebro Å.
Regnvandet fra den østlige del af Vinge tænkes afledt efter rensning og udligning i bassiner til
Sillebro Å via naturområderne øst for Vinge. Regnvandet fra den vestlige del af Vinge tænkes
afledt efter rensning og udligning i bassiner til Marbækrenden. Regnvandet fra den sydlige del af
Vinge tænkes afledt efter rens- ning og udligning i bassiner sammen med regnvandet fra Store
Rørbæk til Sillebro Å via naturområderne sydøst for Store Rørbæk. Mulighederne for at aflede
regnvandet på denne måde skal undersøges nærmere i planperioden og i takt med at kommunens
viden om udbygningen af Vinge og kendskab til områdets for- hold forøges (bl.a. hydrauliske
muligheder i forhold til landskabet og recipienternes kapacitet og følsomme naturområder).
Vinge disponeres som et underopland til Frederikssund Renseanlæg.
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Vinge planlægges klimatilpasset mod oversvømmelser ved hjælp af et særligt klimatilpasset
separatsystem kombineret med kunstige søer og et skybrudssystem i de naturlige vandveje.
Hvis ejendomme i det åbne land indgår aftale om medlemskab af kloakforsyningen i forbindelse
med på- bud om forbedret spildevandsrensning, kan forsyningen vælge at etablere afløb fra
ejendommen til et eksi- sterende kloakopland. Ejendommen vil derefter blive optaget i
spildevandsplanen gennem et tillæg til spil- devandsplanen eller en revision af spildevandsplanen.
Reglerne for medlemskab af kloakforsyningen er gennemgået i spildevandsplanens kap. 5.8.5.
Det er i planperioden ikke planlagt at kloakere større sommerhusområder som f.eks. Kulhuse.
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