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Miljøscreening af Tillæg XI til Allerød Kommunes 
spildevandsplan 2013 
 
Indledning 
Ifølge miljøvurderingslovens1 § 8, stk. 2 skal myndigheden gennemføre en 
vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på 
miljøet, når disse er omfattet af § 8, stk. 1, nr. 1 og kun fastlægger 
anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre 
ændringer i sådanne planer.  
Spildevandsplantillægget er omfattet af § 8 stk. 2, da plantillægget kun 
fastlægger anvendelse af mindre områder på lokalt plan, samt da 
tillægget kun udgør en mindre ændring af Allerød Kommunes 
Spildevandsplan 2013. 
 
Ved afgørelsen skal myndigheden inddrage de relevante kriterier i lovens 
bilag 3 og resultaterne af høringerne efter lovens § 32. 
 
Det er vurderet, at Allerød Kommunes planafdeling samt nedstrøms 
beliggende Frederikssund Kommune er relevant høringsberettiget 
myndighed.  
Høringssvar fra Allerød Kommunes planafdeling vedrørende områdets 
udpegning som bevaringsværdigt landskab er indarbejdet i afgørelsen.  
 
Det bemærkes, at denne miljøscreening alene forholder sig til tillægget til 
spildevandsplanen. 
 
Afgørelse 
Allerød Kommune har på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens 
bilag 3 vurderet, at Tillæg XI til Allerød Kommunes spildevandsplan 2013 
ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, og at tillægget til 
spildevandsplanen ikke er omfattet af krav til en egentlig miljøvurdering. 
Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 10. 
 

                                                      
 
1 Lovbek. nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM). 
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Baggrund for afgørelsen 
Vurderingen er foretaget på baggrund af kriterierne i 
miljøvurderingslovens bilag 3. Vurderingen fremgår af bilag A.  
 
Klagevejledning 
Jf. miljøvurderingslovens § 48, stk. 3, kan der, for så vidt angår retlige 
spørgsmål, klages over kommunens afgørelsen om, at tillægget til 
spildevandsplanen ikke er omfattet af krav om, at der udarbejdes en 
egentlig miljøvurdering.  
Klageberettigede er, jf. miljøvurderingslovens § 50, miljøministeren, 
enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger 
og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller 
varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen 
og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som 
repræsenterer mindst 100 medlemmer. 
 
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet.  
En eventuel klage skal indgives inden fire uger fra afgørelsen er 
offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, 
forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Det betyder, at klagen 
skal indgives senest den 13. oktober 2022. 
 
Der klages via Klageportalen, som findes via www.naevneneshus.dk, 
www.borger.dk eller www.virk.dk. Der logges på klageportalen med 
NemID/MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Allerød 
Kommune i klageportalen. Der skal betales et gebyr for at klage. Gebyret 
er 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, 
organisationer og offentlige myndigheder.  
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klagen, hvis den er sendt uden om 
Klageportalen, med mindre klager forinden er blevet fritaget for brug af 
klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, 
skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klage-
portalen. Se betingelser for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.  
Jf. § 54 i miljøvurderingsloven kan afgørelsen endvidere prøves ved 
domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter, at 
afgørelsen er offentliggjort. 
 
Venlig hilsen 
 
Signe Foverskov 
Miljømedarbejder 
Natur og Miljø 
 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Bilag A 
 

Kriterie i bilag 3 Kommunens vurdering 

1) Planens karakteristika, idet der navnlig tages hensyn til: 

i hvilket omfang planen eller 
programmet kan danne grundlag 
for projekter og andre aktiviteter 
med hensyn til beliggenhed, art, 
størrelse og driftsbetingelser eller 
ved tildeling af midler 

Tillægget til spildevandsplanen er en forudsætning 
for, at forsyningsselskabet kan etablere forsinkelse og 
rensning af regnvandet i form af et regnvandsbassin 
for regnvandsudløb U3.13 med udledning til Kedelsø-
Langsø Å (Græse Å).  

i hvilket omfang planen har 
indflydelse på andre planer eller 
programmer, herunder også planer 
og programmer, som indgår i et 
hierarki 

Tillægget til spildevandsplanen vil ændre kommunens 
gældende spildevandsplan. 
 
 

planens eller programmets 
relevans for integreringen af 
miljøhensyn specielt med henblik 
på at fremme bæredygtig udvikling 

Tillægget til spildevandsplanen danner baggrund for 
en miljømæssig bæredygtig håndtering af regnvand 
fra kloakopland MF, idet tillægget fastsætter, at 
bassinet med tilhørende forbassin vil rense 
regnvandet efter principperne i BAT. 
 
Udledningen af forurenende stoffer til Kedelsø-Langsø 
Å (Græse Å) vil blive reduceret i forhold den 
nuværende udledning af forurenende stoffer. 

miljøproblemer af relevans for 
planen eller programmet 

Det vurderes at der som følge af tillæg XI til 
spildevandsplanen ikke genereres miljøproblemer. 

planens eller programmets 
relevans for gennemførelsen af 
anden miljølovgivning, der 
stammer fra en EU-retsakt (f.eks. 
planer og programmer i 
forbindelse med affaldshåndtering 
eller vandbeskyttelse) 

Tillægget til spildevandsplanen fastlægger, at der skal 
etableres bassin til forsinkelse og rensning af 
regnvand, der udledes via regnvandsudløb U3.13. 
Regnvandet udledes tilKedelsø-Langså Å (Græse Å), 
der er omfattet af de statslige vandområdeplaner.  
 
Den årlige mængde af regnvand til Kedelsø-Langsø Å 
(Græse Å) vil forblive uændret. Det er kommunens 
vurdering, at når den årlige hydrauliske belastning af 
vandløbet holdes uændret, den daglige belastning af 
vandløbet reduceres mærkbart og den stofmæssige 
belastning af vandløbet reduceres, vil effekten af 
bassinet være fremmende for, at vandløbet kan 
opfylde målsætningen i de statslige 
vandområdeplaner. 
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Kriterie i bilag 3 Kommunens vurdering 

2) Kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt, idet der navnlig tages 
hensyn til 

indvirkningens sandsynlighed, 
varighed, hyppighed og 
reversibilitet 

Ved gennemførelse af tillæg XI til spildevandsplanen 
udtages ca. 2,5 ha landbrugsjord, der i stedet 
anvendes til regnvandsbassin. 
Regnvandsbassinet vil have en positiv påvirkning af 
vandkvaliteten i Kedelsø-Langsø Å (Græse Å). 
Påvirkningen vil være reversibel, hvis 
regnvandsbassinet nedlægges og landskabet 
retableres. Dette vil kræve en ændring af 
spildevandsplanen. 
Det bemærkes, at det påtænkte bassin dimensioneres 
og etableres i henhold til DANVAs retningslinjer og 
derfor må anses som bedst anvendelige teknik til 
rensning af regnvand. 

indvirkningens kumulative karakter Tillægget til spildevandsplanen har ikke en kumulativ 
påvirkning af den årlige udledning af regnvand til 
Kedelsø-Langsø Å, da regnvandsmængden ikke øges 
som følge af tillæg XI.  

indvirkningens 
grænseoverskridende karakter 

Tillægget til spildevandsplanen har ingen 
grænseoverskridende indvirkning. 

faren for menneskers sundhed og 
miljøet (f.eks. på grund af ulykker) 

Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at 
medføre øget risiko for menneskers sundhed eller 
miljøet. 

indvirkningens størrelsesorden og 
rumlige udstrækning (det 
geografiske område og størrelsen 
af den befolkning, som kan blive 
berørt) 

Det vurderes, at indvirkningen af den fysiske placering 
af bassinet ikke strækker sig ud over den aktuelle 
placering. Indvirkningen af den positive påvirkning af 
vandkvaliteten i vandløbet strækker sig et stykke 
nedstrøms i vandløbet. 

Værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt som følge af: 

særlige karakteristiske naturtræk 
eller kulturarv 

Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at 
påvirke særlige karakteristiske naturtræk eller 
kulturarv væsentligt. 

overskridelse af 
miljøkvalitetsnormer eller  
-grænseværdier 

Tillægget til spildevandsplanen fastlægger, at 
regnvand fra kloakopland MF via et bassin med 
forsinkende og rensende effekt ledes til Kedelsø-
Langsø Å, der er omfattet af de statslige 
vandområdeplaner. Kommunen vurderer, at 
udledningen ikke vil være til hinder for at vandløbet 
kan opfylde målsætningen.  

intensiv arealudnyttelse Tillægget til spildevandsplanen vil medføre at et 
landbrugsareal på ca. 2,5 ha tages ud af drift. 
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Kriterie i bilag 3 Kommunens vurdering 

indvirkningen på områder eller 
landskaber, som har en anerkendt 
beskyttelsesstatus på nationalt 
plan, fællesskabsplan eller 
internationalt plan. 

Arealet udpeget til regnvandsbassin ligger i et 
område, der jf. kommuneplanen er udpeget som 
bevaringsværdigt landskab med det strategiske mål, 
beskyt. 
Bassinet vil blive indarbejdet i det naturlige terræn, så 
det kommer til at fremstå som en naturlig lavning i 
terrænet med varierende grad af vandfyldning. 
Selve bassinet vil have skråninger med en hældning 
mod vandspejlet på 1:5.  
Da det eksisterende terræn er skrånende, vil det være 
nødvendigt i begrænset omfang at etablere skrænter 
med større hældning (1:2) både vest, nord og øst samt 
syd for bassinet.  
Mod vest, nord og øst vil denne skrænt være 
opadgående og have en udstrækning på op til ca. 5 
meter (svarende til en højdeforskel på ca. 2½ meter), 
størst mod Slangerupvej, hvor der i forvejen er en 
skråning fra vejen mod det nuværende terræn. Mod 
vest og øst vil skrænten være mindre, op til ca. 1 
meter i højden. 
Mod syd vil skråningen have en større højde og 
udstrækning; op til ca. 7 meter i bredden svarende til 
ca. 3-4 meter i højden. 
Alle skråninger og skrænter vil fremstå med naturlig 
vegetation. 
Da terrænet i forvejen er meget kuperet, vil 
skrænterne ikke i væsentlig grad ændre 
udsigtsforhold og oplevelsen af de store 
landskabstræk og det langstrakte dalstrøg. 
Der vil blive etableret en adgangsvej til bassinet. 
Adgangsvejen vil blive etableret med grus eller 
græsarmering, så den over tid ikke vil fremstå synlig. 

 
 


