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1 Indledning 

 

Dette tillæg til spildevandsplan for Hørsholm Kommune er et supplement til 

”Spildevandsplan 2012 – 2016, af 17. december 2012” 

Tillægget til spildevandsplan indeholder: 

• Beskrivelse af projekt for kloakseparering for Rungsted Nord. 

Jf. bilag 1: Tegning, ”Kloaksepareringsprojekt – Rungsted Nord”. 

 

Forslaget til tillæg til spildevandsplan er vedtaget af Kommunalbestyrelsen 

den 27-01-2014 . Udkastet er lagt frem til offentlig høring i perioden 05-02-

2014 til 06-04-2014.  

Spildevandsplanen er udarbejdet af Hørsholm Kommune Center for Teknik. 

 

 

2 Baggrund for dette tillæg til spildevandsplan 

 

Hørsholm Kommune og Hørsholm Vand har i spildevandsplan 2012-2016 

udvalgt bl.a. Rungsted Nord som et fokusområde for afledning af regnvand. 

Baggrunden for udvælgelsen er: 

• Beregninger viser, at kloakken i området ikke overholder det 

gældende serviceniveau (dvs. at kloakken højst løber over til terræn 

hvert 10. år). 

• Sikring af acceptabel hydrauliske kapacitet i Bolbrorenden 

• Forbedring af badevandskvaliteten gennem redution af aflastning af 

spildevand til Bolbrorenden og Øresund. 

 

Projekt for separatkloakering i Rungsted Nord området var oprindelig i 2012 

fremlagt i offentlig høring i forbindelse med seneste revision af 

spildevandsplanen. På baggrund af høringssvarene blev det besluttet, at 

belyse sagen nærmere før en endelig beslutning om separatkloakering blev 

taget.  

 

Sagen er efterfølgende belyst nærmere og på baggrund heraf, er det 

besluttet at separatkloakere området. Dog således at separatkloakering på 

de enkelte ejendomme i oplandet  er frivillig, jf kommunalbestyrelsens 

beslutning den 28/10-2013. 

http://nemagenda.horsholm.dk/MeetingView.aspx?meeting_id=922 

 

 

 

 

Læs mere om 

spildevandsplanen på 

kommunens hjemmeside 

www.horsholm.dk/spilde

vandsplan  
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3 Områdets status  

 

Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 22. Området er generelt 

færdigudbygget med åben lav boligbebyggelse. Området er byzone og 

omfatter ca. 47 hektar. 

 

Oplandet er i spildevandsplanen benævnt opland B8 og angivet som 

fælleskloakeret men som indsatsområde for afledning af regnvand.  

 

Delområder indenfor oplandet er allerede helt eller delvist separeret. 

 

Fællessystemet har overløb til det rørlagte vandløb "Bolbrorenden" og 

direkte til Øresund, hvor opspædet spildevand bliver aflastet under kraftig 

regn. 

 

Eksisterende separate regnvandsledninger i oplandet afleder enten til det 

rørlagte vandløb Bolbrorenden eller til Øresund. 

 

Når det regner i et fælleskloakeret område, bliver regnvand og spildevand 

fra området blandet sammen. Det blandede spildevand ledes til Hørsholm 

Vands pumpestation på Bukkeballevej, der samler alt spildevand fra det 

meste af den østlige del af Hørsholm. Fra pumpestationen pumpes det 

blandede spildevand til Usserød Renseanlæg, hvor det renses inden det 

ledes ud i Usserød Å. 

 

Ved kraftig regn er der i området flere lokale problemer med  kloakkens 

kapacitet. Dette medfører, at spildevand stuver op til terræn og forårsager 

oversvømmelsesskader. Derudover sker der overløb fra 

overløbsbygværkerne U76 ved Sophienberg Vænge, U50 på 

pumpestationen på Bukkeballevej og U58 ved Strandvejen, hvor spildevand 

aflastes til Bolbrorenden eller direkte til Øresund, når der ikke er plads i 

kloaksystemet under regn. Spildevandet indeholder meget næringsstof, der 

giver dårlige miljømæssige forhold i Øresund, samtidig med at det 

indeholder bakterier, mikroorganismer og uhygiejniske forhold, som 

forringer badevandskvaliteten og de rekreative værdier. 

Fælleskloakering: 

Regnvand og spildevand 

løber i samme 

kloakledninger. 

Separatkloakering: 

Regnvand og spildevand 

løber adskilt i hvert 

deres ledningssystem. 

Læs mere i 

spildevandsplan 2012-

2016 om serviceniveau 

(kap. 3.10) og 

sårbarhedskortene (kap. 

6.5) på kommunens 

hjemmeside 

www.horsholm.dk/spilde

vandsplan  
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4 Kloak separationsprojektet 

 

4.1 Beskrivelse af separationsprojektet 

De omfattede ejendomme fremgår af adresselisten i bilag 2. 

 

 
Figur 1. Skitse af projektområde – Rungsted Nord. 

 

Hørsholm Vand etablerer nye regnvandsledninger ved siden af de 

eksisterende fællesledninger. Regnvandsledningerne dimensioneres så de 

kan håndtere alt regnvand fra både vejarealer og de private grunde. 

Dimensioneringen sker efter serviceniveau for separatsystem (det vil sige 

overløb til terræn højst hvert 5. år) og med en sikkerhedsfaktor på 1,56, 

som blandt andet indeholder forventningerne til ændringer i 

nedbørforholdene inden for ledningernes levetid. Dette serviceniveau og 

denne sikkerhedsfaktor er vedtaget i spildevandsplan 2012-2016. 

 

Regnvandsledningerne sikrer, at regnvandet ledes ud til Øresund via 

regnvandsudløbene U83 og U84. Regnvandet renses i sandfang og 

olieudskiller inden udledningen til Øresund. Sandfang og olieudskiller drives 

af Hørsholm Vand og skal mindst tømmes én gang om året. 

 

Der etableres et overløb fra den rørlagte, nedre del af Bolbrorenden til den 

sydlige regnvandsledning. Overløbet sikrer, at den samlede 

afledningskapacitet bliver udnyttet bedst muligt. Det betyder, at 
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sandsynligheden for at Bolbrorenden stuver over terræn på den nedre del 

før udløb til Øresund bliver væsentlig reduceret. 

 

4.1.1 Spildevand 

Det eksisterende fællessystem i området fortsætter foreløbigt som et 

fællessystem. Dette vil være gældende indtil regnvand eventuelt på sigt er 

fuldstændig frasepareret. De eksisterende spildevandsledninger vil 

fremadrettet blive renoveret. 

 

4.1.2 Regnvand 

Regnvandssystemerne bliver lavet, så alle ejendomme har mulighed for at 

tilslutte regnvandet til regnvandssystemerne ved almindelige 

gravitationsledninger. 

 

Enkelte ejendomme ligger dog sådan, at det bliver uforholds-mæssigt dyrt 

eller uhensigtsmæssigt at lave et regnvandssystem som disse ejendommen 

kan aflede regnvandet til via gravitation. I disse tilfælde vil afledning af det 

separate regnvand skulle ske ved en pumpeløsning og/eller på anden vis 

efter en konkret vurdering. 

 

Hørsholm Vand lægger  nye regnvandsstik ind til skel til de private 

grundejere.  

 

Det er besluttet, at afkobling af regnvand på de enkelte ejendomme i 

oplandet skal ske på frivillig basis. 

 

Den enkelte grundejer har selv ansvaret for at afkoble regnvand fra 

spildevandet inden for skel, såfremt grundejeren ønsker dette.  Alternativt 

kan grundejer aflede regnvandet på egen grund, f.eks. ved at nedsive det i 

faskine.  

 

Regnvand fra vejarealer tilkobles det nye regnvandssystem med det 

samme. 

 

4.1.3 Renseanlæg 

Når regnvandet bliver separeret fra fællessystemet vil belastningen af 

renseanlægget blive reduceret med den tilsvarende regnvandmængde som 

udledes direkte til Øresund.  
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4.1.4 Recipienter 

Fraseparering af vejarealer medfører, at ca. 1/3 af nedbørsmængderne i 

området bliver frasepareret fra fællessystemerne. Dette vil give en 

reduktion i aflastninger af opspædet spildevand til Øresund og en mindre 

risiko for opstuvning af vand i selve fælleskloakken. 

 

Der vil dog fortsat under kraftigere nedbør ske aflastning af sammenblandet 

regn- og spildevand til Øresund og der vil fortsat ske opstuvning i 

fælleskloakken i området. 

 

Regnvandssystemet er som tidligere nævnt forberedt for at modtage såvel 

vejvand som overfladevand fra de enkelte ejendomme i området.  

I takt med at der måtte blive separeret regnvand fra de private matrikler, 

nedsættes belastningen på fælleskloakken yderligere og overløb og 

opstuvninger mindskes. 

 

4.2 Effekt af projekt 

Den primære effekt af projektet vil være at sikre, at kloakken i området 

lever op til serviceniveauet. Det betyder, at kloakken sjældnere end i dag 

vil oversvømme og forårsage skader, og at der aflastes mindre spildevand 

til Bolbrorenden og Øresund.   

 

Så længe området kun er delvis separeret, vil der fortsat ske opstuvning af 

spildevand fra kloakken under kraftig regn. Samtidig vil der ligeledes ske 

aflastning af spildevand til Bolbrorenden og Øresund ved kraftig regn. Dog i 

reducerede mængder.  

  

Projektet involverer ikke aktiviteter i områder beskyttet af efter §3 i 

Naturbeskyttelsesloven. 

 

4.3 Opsummering 

Dette tillæg til spildevandsplanen betyder således:  

• at oplandet ændrer status fra fælleskloakeret til separatkloakeret, 

med bemærkning om at det er frivilligt for private ejendomme at 

frakoble regnvand 

• at der etableres et separat regnvandssystem med kapacitet for 

afledning af alt regn- og overfladevandet fra såvel vejarealer som fra 

ejendomme / matrikler i området  

• at afledning af regnvand direkte til Øresund sker via udløb ud for 

Bukkeballevej (U83) og ud for Engvej (U84) 
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• at alle vejarealer skal afkoble regnvandet fra fællessystemerne og 

tilsluttes til eksisterende eller nye regnvandssystemer 

• at der generelt etableres regnvandsstik til ejendommene. Dog ikke 

til ejendomme som afleder regnvand på egen matrikkel eller hvor 

Hørsholm Vand vurderer at der er en grund til at afvente med 

etablering af regnvandsstik (f.eks til ejendomme hvor en fælles 

separeringsløsning mellem flere matrikler vil være hensigtsmæssig) 

• at afledning af regnvand på egen grund fortsat er en mulighed  

• Det skal bemærkes at praksis i henhold til spildevandsplanens afsnit 

3.2 fortsat vil kræve at der ved større omlægninger af kloak på egen 

grund, f.eks. ved genopbygning af nedrevne ejendomme og/eller 

nybyggeri i allerede kloakerede områder, skal den nye 

detailkloakering udføres som separatkloakering.  

 

 

5 Lovgrundlag 

 

Tillægget til spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til: 

• Miljøbeskyttelseslovens § 32  

• Spildevandsbekendtgørelsens § 5  

 

5.1 Miljøvurdering af tillæg til spildevandsplan 

Tillægget til spildevandsplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af 

planer og programmer, og Hørsholm Kommune skal derfor vurdere, om der 

er behov for en miljøvurdering af tillægget. Til det formål har Hørsholm 

Kommune miljøscreenet tillægget, og resultatet kan ses som bilag 2. 

Screeningen er en vurdering af tillægget til spildevandsplanens indvirkning 

på miljøet. 

 

Miljøscreeningen viser, at der vil være en række gavnlige miljømæssige 

virkninger af realiseringen af tillægget, og ingen væsentlige negative 

miljømæssige virkninger. 

 

Hørsholm Kommune vurderer på den baggrund, at der ikke er behov for en 

decideret miljøvurdering af dette tillæg til spildevandsplan. 

 

5.3 Forhold til andre planer 

Ifølge miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen skal tillægget 

til spildevandsplanen forholde sig til andre planer. 

 

 

Læs om lovgrundlaget 

på www.retsinfo.dk. 

Miljøbeskyttelsesloven: 

Lovbek. nr. 879 af 26. 

juni 2010 

Spildevands-

bekendtgørelsen: 

Bek. nr. 1448 af 11. 

december 2007 

Lov om miljøvurdering af 

planer og programmer: 

Lovbek nr. 936 af 24. 

september 2009 
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5.3.1 Forhold til regionplan 

Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at være i strid med HUR 

Regionplan 2005 for hovedstadsområdet og det efterfølgende 

landsplandirektiv Fingerplan 2007. I forbindelse med de statslige 

vandplaners vedtagelse, vil Regionplanens retningslinjer ophæves, når de 

er indarbejdet i kommuneplanen (helhedsplanen, se nedenfor), 

vandhandleplanen, spildevandsplanen eller tilsvarende.  

 

5.3.2 Forhold til kommuneplan 

Spildevandsplanen vurderes ikke at være i strid med den gældende 

helhedsplan (kommuneplan). Begrænsningen af oversvømmelser og 

overløb fra kloaksystemet og forbedringen af badevandskvaliteten er i tråd 

med helhedsplanens visioner for vandløb, søer, sund og grundvand. 

 

5.3.3 Forhold til vand- og naturplaner 

Spildevandsplanen vurderes ikke at være i strid med de kommende 

statslige vand- og naturplaner. Vandplanernes forventede betydning med 

hensyn til spildevand for Hørsholm Kommune er nøjere beskrevet i 

spildevandsplan 2012-2016 kapitel 2. 

 

5.3.4 Forhold til vandforsyningsplan 

Spildevandsplanen vurderes ikke at være i strid med den gældende 

Vandforsyningsplan 2007 - 2016. Der er ingen drikkevandsinteresser eller 

vandforsyningsforhold involveret i tillæggets projektområde. 

 

5.3.5 Forhold til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 

Spildevandsplanen vurderes ikke at være i strid med den kommende 

indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanen udarbejdes af 

Hørsholm Kommune og ventes endeligt vedtaget i 2014-15. 

 

5.4 Vandløb og andre recipienter 

Projektet berører kun den nedre, rørlagte del af Bolbrorenden og Øresund. 

Disse, og kommunens andre recipienter, er gennemgået i spildevandsplan 

2012-2016 bilag 2. 

 

5.4.1 Bolbrorenden 

Vandløbet er ikke målsat i de statslige vandplaner. 

 

Vandløbet er hydraulisk belastet, det vil sige. at der ofte er en meget høj 

udnyttelse af vandløbets hydrauliske kapacitet – hvilket giver risiko for 

oversvømmelser og skader. 

Læs mere om 

helhedsplanen på 

kommunens hjemmeside 

www.horsholm.dk. 

Læs mere om 

vandforsyningsplanen på 

kommunens hjemmeside 

www.horsholm.dk. 

Læs om vandplaner på 

Naturstyrelsens 

hjemmeside www.nst.dk 

Recipient: 

Modtager af spildevand. 

Det vil typisk være 

vandløb, søer eller 

havet, eller grundvandet 

ved nedsivning. 

Læs om regionplaner på 

Naturstyrelsens 

hjemmeside www.nst.dk 
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5.4.2 Øresund 

Øresund havde tidligere målsætning ”god”, og er i de statslige vandplaner 

målsat til ”god økologisk tilstand”, og indikerer at kravene til den generelle 

kvalitet i Øresund er stignede.  

 

Badevandskvaliteten er ikke er knyttet til næringsstofbelastningen eller 

kvaliteten af flora og fauna, men derimod til forureningen med bakterier, 

der primært kommer fra menneskelig afføring i udledt spildevand. 

Det har de seneste år gentagende gange været nødvendigt at skilte med at 

badning frarådes ved udløbet af Bolbrorenden, på grund af den store 

belastning med spildevand fra overløbsbygværker til vandløbet. 

 

Øresund er ikke hydraulisk belastet. 

 

5.5 Andre tilladelser og anden lovgivning 

En betingelse for at projektet kan gennemføres er, at det separerede 

regnvand kan udledes til Øresund. Hørsholm Kommune har den 29-03-2012 

givet Hørsholm Vand tilladelse til udledningerne U83 og U84. 

Kystdirektoratet har henholdsvis den 20-09-2012 (U83) og den 01-10-2012 

(U84) godkendt de to udledningspunkter ved stranden. Grundejerne ved de 

to udledningspunkter har indgået aftale med Hørsholm Vand om 

etableringen og driften af udledningerne. 

 

 

6 Monitorering af kravoverholdelse  

 

 I forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af frivillighed for 

grundejerne for afkobling af regnvand til spildevandsledningen, blev det 

vedtaget, at Hørsholm kommune skal sikre, at serviceniveauet samt 

gældende krav til aflastning af spildevand og regnvand til recipient bliver 

overholdt gennem en løbende monitorering.  

 

Hørsholm Kommune vil i takt med udviklingen sikre, at Hørsholm Vand 

løbende fremlægger den nødvendige dokumentation for at gældende 

serviceniveau og krav til enhver tid bliver overholdt.  

 

 

7 Grundejere som berøres af tillægget 

 

Alle ejendomme indenfor de på Bilag 1. viste områder er omhandlet af 

tillægget. I bilag 3 er ejendommene oplistet. 

Badevandskvaliteten i 

forhold til kloakken er 

beskrevet nærmere i 

spildevandsplan 2012-

2016 kap. 7. 
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8 Tidsplan 

 

Der er eksisterende regnvandssystemer flere steder i området, men der 

udestår etablering af regnvandssystemer som skitseret med fed blå streg 

på tegning 1. 

 

 Disse regnvandssystemer forventes udført i perioden år 2014 - 2016. 

 

 

9 Fremtidigt perspektiv 

 

Nærværende tillæg omhandler etablering af et fremtidssikret 

regnvandssystem i oplandet.  

 

Det nye regnvandssystem er dimensioneret således,  

• At det vil kunne klare en øget belastning som følge af 

de forventede ændringer i nedbør på længere sigt og  

• At det vil kunne aflede regnvandet fra såvel vej som 

inde fra matriklerne i oplandet. 

 

Det vurderes, at fraseparering af vejvandet i området, medfører at man kan 

leve op til de service- og miljømål, som findes i dag. Hvis det med tiden 

viser sig , at man ikke kan leve op til kravene, skal der tages stilling til valg 

af andre løsninger. 

 

 

10 Økonomi 

 

Spildevandsplanen medfører ikke direkte udgifter for Hørsholm Kommune. 

Vedligehold, drift og etablering af kloaksystemer, renseanlæg etc. 

varetages og finansieres af Hørsholm Vand ApS. Etablering af private 

spildevandsanlæg finansieres af den enkelte grundejer. 

 

10.1 Estimeret anlægsudgifter 

Hørsholm Vand har beregnet de samlede anlægsudgifter til ca. 45 mio. kr 

med en usikkerhed på +/- 5 mio kr.  
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11 Bilagsliste 

 

Bilag 1: Tegning, ”Kloaksepareringsprojekt – Rungsted Nord” 

Bilag 2: Miljøscreening af tillæg til spildevandsplan 

Bilag 3: Adresseliste 
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12 Bilag 1: Tegning, ”Kloaksepareringsprojekt – 

Rungsted Nord” 
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13 Bilag 2: Miljøscreening af tillæg til spildevandsplan 

 

Screening (planens indvirkning 

på miljøet) Ik
ke
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t 
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Bemærkninger 

Befolkning og sundhed      

Indendørs ophold X     

Udendørs ophold    X Forbedring af badevandskvalitet 

omkring udløbet for Bolbrorenden. 

Gener og begrænsninger    X Reducerede oversvømmelser fra 

eksisterende kloaksystemer i 

projektområdet. 

Svage grupper   X   

Landskab og jordbund      

Landskabelig værdi og 

geologisk særpræg 

  X   

Okkerforurening   X   

Risiko for forurening   X   

Jordhåndtering/flytning X     

Jordforurening X     

Flora og fauna   X   

Skovrejsning/nedlæggelse X     

Spredningskorridorer X     

Naturbeskyttelse § 3   X  Reduktion af overløb fra kloak til 

Bolbrorendens nedre løb og Øresund 

påvirker ikke direkte sådanne områder. 

Habitatområder X    

Grønne områder   X  

Vand      

Påvirkning af vandløb og 

vådområder 

   X Reduceret overløb af spildevand til 

Bolbrorendens nedre løb og Øresund. 

Udledning af spildevand    X 

Forurening af boringer   X   

Grundvandsforhold   X   

Luft      

Luftforurening, emissioner X     

Støj      

Støj og vibrationer under   X  Ved etablering af nye anlæg skal 
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Screening (planens indvirkning 

på miljøet) Ik
ke
 r
el
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Bemærkninger 

anlæg og drift almindelige støjregler overholdes. Drift 

af anlæg medfører ikke væsentlig støj. 

Trafik      

Sikkerhed, energiforbrug, støj, 

ruter, belastning 

  X  Under anlægsfasen kan der være gener 

for trafikken, men det vil være rent 

midlertidigt. 

Klimatiske forhold      

Påvirkning af klima   X   

Ressourcer og affald      

Energiforbrug    X Reduceret el forbrug til pumpning samt 

forbedret rensning på renseanlægger, 

gundtet reduktion af tilledt 

oveerfaldevand.  

Vandforbrug   X   

Råstoffer, affald, kemikalier X     

Arealforbrug   X  Alle anlæg er underjordiske og vil kun 

involvere minimalt brug af 

overfladeareal. 

Sikkerhed      

Kriminalitet, helbredsfare X     

Kulturarv      

Fortidsminder X    Projektområdet indeholder så vidt 

vides ikke nogle af disse 

kulturarvstyper. Opdages de, vil de 

blive beskyttet efter den gældende 

lovgivning. 

Stendiger X    

Kirkeomgivelser X    

Fredede/bevaringsværdige 

bygninger 

X    

 

Miljøscreeningen viser, at der vil være en række gavnlige miljømæssige 

virkninger af realiseringen af tillægget til planen, og ingen væsentlige 

negative miljømæssige virkninger. 

• Planen har blandt andet. til formål at begrænse mængden af 

regnvand i kloakkerne og dimensionere fremtidens kloakker med 

passende kapacitet. Overordnet set vil det  medføre færre overløb og 

opstuvninger. Dette vil have en række gavnlige effekter for 
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recipienterne for overløb såvel som for en del borgere (der får færre 

oversvømmelser, vand i kældrene etc.). 

• Al etablering af anlæg, såsom forsinkelsesbassiner og lignende, skal i 

hvert tilfælde godkendes af Hørsholm Kommune Center for Teknik, 

under hensyntagen til miljø- og naturlovgivningen såvel som 

naturmæssige og rekreative værdier af de berørte områder. 

 

Samlet set vurderer Hørsholm Kommune at der ikke er behov for en 

miljøvurdering af dette tillæg til spildevandsplanen 
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14 Bilag 3: Adressefortegnelse over ejendomme. 
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