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Tillæg nr. 2 

 

Spildevandsplan 2012-2026 
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Indledning 

Dette tillæg til ”Helsingør Kommunes Spildevandsplan 2012-2026” omfatter 124 ejendomme i 

nedenstående seks kloakoplande og er udarbejdet for at ændre planstatus fra ”Planlagt sepa-

rat kloakeret opland med nedsivning af regnvand” til ”Ukloakerede ejendomme i det åbne 

land”. 

 

Det drejer sig om følgende områder: 

 

Bøtterup (BØT1) 

Havreholm (HAV1) 

Plejelt (PLE1) 

Skovlunde (SKO1) 

Harreshøj (HAR1) 

Tinkerup (TIN1). 

 

Tillægget er udarbejdet i samarbejde med Forsyning Helsingør A/S. 

 

Statusændring for de seks kloakoplande. 

I forhold til ”Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026” er de seks områder udlagt til at 

skulle kloakeres i 2016. 

 

Planen for alle 6 områder var at der skulle kloakeres for spildevand med nedsivning af regn-

vand og spildevandet skulle ledes til Nordkystens Renseanlæg. 

 

I forhold til ”Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026” ændres status for de seks klo-

akoplande fra ”Planlagt spildevandskloakeret opland med nedsivning af regnvand” til ”Ukloake-

rede ejendomme i det åbne land” 

 

Statusændringen betyder at områderne ikke kloakeres og de omfattede ejendomme, afhængig 

af de eksisterende renseløsninger, vil få et varsel om påbud om en forbedret spildevandsrens-

ning til en given renseklasse. 

 

Efterfølgende vil der eventuelt blive givet påbud om at foretage forbedret rensning af spilde-

vandet indenfor en frist på ca. 1 år. 

 

Miljøpåvirkning. 

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015 om Miljøvurdering af planer og 

programmer og er der foretaget en screening i forbindelse med dette tillæg til spildevandspla-

nen. 

 

Det vurderes, at spildevandstillægget ikke har væsentlig indflydelse på miljøet. 
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Tilladelse til etablering af lokale renseløsninger. 

Tilladelse til etablering af lokale renseløsninger (nedsivningsanlæg, biologiske minirenseanlæg, 

samletank eller lignende) skal gives af Center for By, Land og Vand, Prøvestensvej 52, 3000 

Helsingør, blv@helsingor.dk. 

 

Nedsivning af overfladevand. 

Tilladelse til nedsivning af overfladevand skal gives af Center for By, Land og Vand, Prøve-

stensvej 52, 3000 Helsingør, blv@helsingor.dk. 

 

Godkendt  

Dette tillæg nr. 2 til ”Helsingør Kommunes Spildevandsplan 2012-2026” er vedtaget af Helsin-

gør Byråd d. 19.09.2016. 

 

 

 

 

 
 

 

Kort med de seks planlagte kloakoplande: BØT1(Bøtterup), PLE1 (Plejelt), HAV1 (Havreholm), 

TIN1 (Tinkerup), HAR1 (Hareshøj) og SKO1 (Skovlunde). 
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Kortbilag over de seks områder. 

 

 
Bøtterup (BØT1) 

 

 
Havreholm (HAV1) 

 

 
Plejelt (PLE1) 

 

 
Skovlunde (SKO1) 

 

 
Harreshøj (HAR1) 

 

 
Tinkerup (TIN1) 

 


