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Indledning 

Dette tillæg til ”Helsingør Kommunes Spildevandsplan” er udarbejdet for at ændre kloakeringsformen for et 

eksisterende kloakopland. Med dette tillæg ændres kloakeringsformen fra fælleskloakeret til fælles kloake-

ring med delvis separering. 

Lovgrundlag 

Forslaget til tillægget er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32, hvor der står, at ”Kommunal-

bestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand”. 

Kommunalbestyrelsens vedtagelse af tillægget kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 

Planområde 

  

Området hvor kloakeringsformen ændres er vist med rødt. 

Det berørte kloakopland er Å 4. 



Kloakeringsforhold 

Området er i dag fælleskloakeret. Området er beliggende i både landzone og byzone. 

Med dette tillæg ændres kloakeringsformen i kloakopland Å 4 Ålsgårde øst til fælleskloakeret med delvis 

separering. Det betyder at regnvandet fra vejarealer fremover føres i separat regnvandsledning og kan ud-

ledes til Øresund via de eksisterende udløbsledninger ved de eksisterende overløbsbygværker.  

Spildevandstekniske konsekvenser 

Oplandet er i dag fælleskloakeret og afledes via flere pumpestationer til Nordkystens Renseanlæg. Der fin-

des tre overløbsbygværker i oplandet, der alle aflaster til Øresund. Ved at fraseparere vejvandet mindskes 

vandmængden i fællessystemet, og der vil således aflastes mindre til Øresund. Ligeledes vil der skulle pum-

pes mindre vand frem til Nordkystens Renseanlæg. 

Miljøvurdering 

Ifølge LBK. 1533 af 10. december 2015 om miljøvurdering af planer og programmer, skal offentlige myndig-

heder vurdere om der er behov for at lave en miljøvurdering af den pågældende plan. 

Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2026 er omfattet af denne bestemmelse. I henhold til be-

kendtgørelsens § 3 stk. 2 har Helsingør Kommune vurderet, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering, da 

planens indvirkning på miljøet skønnes at være uvæsentlig. 

Godkendt 

Dette tillæg nr. 5 til ”Helsingør Kommunes Spildevandsplan 2012-2026” er vedtaget af Helsingør Byråd d. 

15. august 2017. 

 

Definition af kloakeringsformer  
Der anvendes fire former for kloakering i Forsyning Helsingørs opland: 

 Separatkloakering: 
Der er 2 ledninger i veje og på grundene – den ene afleder regnvand fra tage, indkørsler og veje, 
mens den anden transporterer spildevand fra boligerne. 

 Spildevandskloakering: 
Det er KUN spildevand fra boligen der kan afledes til kloakken. Alle typer regnvand og evt. vand 
fra omfangsdræn skal nedsives/håndteres lokalt/anvendes på egen grund. Denne type kloakering 
ses primært i sommerhusområderne og i det åbne land. 

 Fælleskloakering: 
Spildevand fra husene og regnvand fra tage, indkørsler og veje ledes til én og samme ledning. 
Denne type kloakering ses i de ældre bydele. 

 Fælles kloakering med delvis separering (Fd): 
Oprindeligt var området fælleskloakeret, men der er efterfølgende ført en separat regnvandsled-
ning frem til området. Vejen afleder regnvand til regnvandsledningen og ved nye boliger kræves 
regn- og spildevand også separeret. 

 


