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• Velkomst v./ centerchef Thorkild Lauridsen

• Gennemførelse af den gamle Spildevandsplan og 
tillæg v./ Timm Bochdam, Faxe Forsyning

• Gennemgang af forslag til Spildevandsplan 2022-
2026 v./Lars Juul Hansen, Sweco

• Forventninger til tillæg i planperioden

• Forventninger til procedure for kloakering af 
sommerhusområde

• Procedure for indsendelse af høringssvar.



Status på spildevandsplan 2016-2021, 

samt tillæg

Signatur:
- Grønne oplande er separatkloakeret

- Røde oplande er fælleskloakeret

- Røde oplande med grønne striber er planlagt til separatkloakering

- (Blå og lilla oplande er kun spildevandskloakerede)

Status per 16.11.2021



Faxe Ladeplads - kloakseparering

Etape Antal 
ejendomme

Udført år Status

Etape 0 37 2015 Er koblet om i 2020 og giver effekt

Etape 1 49 2015 Er koblet om i 2020 og giver effekt

Etape 2 54 2016 Forventes at kunne give effekt ultimo 2021

Etape 3 175 2017/2018 Forventes at kunne give effekt ultimo 2021

Etape 4 19 2019 Forventes at kunne give effekt ultimo 2021

E0E3

E2

E1

E1

E1

E4
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Dalby - kloakseparering

Etape Antal 
ejendomme

Udført år Status

Etape 1 23 2017 Er koblet om i 2019 og giver effekt

Etape 2 24 2018 Er koblet om i 2020 og giver effekt

Etape 3 39 2019/2020 Er lige koblet om i 2021 og giver effekt

Etape 4 75 Forventet  2022/23 Ikke igangsat
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Karise - kloakseparering

Etape Antal 
ejendomme

Udført år Status

Etape 1 59 2018 Påbudsfrist: 30.9.2019, Bassin mangler

Etape 2 30 2019 Påbudsfrist: 31.10.2020, Vandbremsebrønde 
mangler, - Nørrebro giver effekt. 

Etape 3 56 Forventet 2022 Ikke igangsat
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Frenderup - kloakering

Tillæg Antal 
ejendomme

Udført år Status

5 25 2020 Er sat i drift



St. Linde - kloakering

Tillæg Antal 
ejendomme

Udført år Status

6 28 2020 Er sat i drift



Gennemgang af forslag til 

Spildevandsplan
• Den nye spildevandsplan beskriver, hvordan vi vil håndtere 

spildevandet de næste 5 år og har stor betydning for vores 

vandmiljø. 

• I forslaget er der planlagt kloakering i 3 byområder: Mosebølle 

Strandhuse, Vidarslund og Jomfruens Egede. 

• Herudover indeholder Spildevandsplanen en ajourføring og 

indarbejdelse af de i forrige planperiodes vedtagne tillæg, således at 

Spildevandsplan 2022-2026 afspejler de nuværende 

kloakeringsforhold.



Spildevandsplan 2022-2026

• Denne spildevandsplan arbejder videre med de udfordringer og 

strategier, som er beskrevet i den forrige plan. Det er fortsat 

forbedring af vandmiljøet, klimatilpasning og kloakrenovering, 

arbejdsmiljø og effektiv drift, som er i fokus.

• Der er med denne plan i oprettet 3 nye kloakoplande hvor der i 

planperioden vil blive spildevandskloakeret. Regnvand skal 

håndteres på egne matrikler enten ved nedsivning eller ved lokal 

forsinkelse og rensning inden udledning til recipient. 

Regnvandsløsninger vil være private eller fællesprivate løsninger.

• Der er desuden flere områder, hvor man i forbindelse med 

byomdannelse ændrer kloakeringsform og opland. Hertil kommer, at 

et antal kloakoplande udvides for at afspejle de muligheder for 

bebyggelse, der er givet i lokalplanerne.



Nye kloakoplande

• Jomfruens Egede

• Mosebølle Strandhuse

• Vidarslund



Kloakering af Jomfruens 

Egede

Området skal spildevandskloakeres for at give 
mulighed for etablering af en aktivitetspark. Spildevand 
ledes til Faxe Renseanlæg. Faxe Forsyning fremfører 
spildevandsstik til hver af de to matrikler. 
Regnvand skal håndteres på egne matrikler enten ved 
nedsivning eller ved lokal forsinkelse og rensning inden 
udledning til recipient der skal forinden ansøges om 
tilladelse hos myndigheden. Regnvandsløsninger vil 
være private eller fællesprivate løsninger.

Oplandet berører matrikel nr.: dele af 1a og hele 1ae 
Jomfruens Egede Hgd., Ø. Egede, hvilket muliggør de i 
Lokalplan 1200-41 beskrevne muligheder i delområde 
A og F

I delområde A muliggøres etablering af 1200m2 
uddannelsesbygning samt mulighed for konference og 
administration og overnatning (40-50 værelser), hertil 
10 Glampingtelte (i sommerhalvåret) med 2-3 personer 
hvorfra spildevand føres til samletank. 



Kloakering af Mosebølle Strandhuse

Sommerhusområdet Strandhuse skal spildevandskloakeres for 
at reducere recipientpåvirkningen af Præstø Fjord. 
Sommerhusene har i dag individuelle spildevandsløsninger 
som påvirker nærområdet. Faxe Forsyning har estimeret at en 
spildevandskloakering vil koste 13,35 millioner at etablere 
kloak. 142 ejendomme (se vedhæftede skitse, berørte 
matrikler fremgår af bilag 2) skal spildevandskloakeres, 
regnvand skal håndteres på egen matrikel. Der er tale om ren 
spildevandskloakering, der pumpes til det nedlagte 
Vindbyholt Renseanlæg og derfra videre til Kongsted 
Renseanlæg.

Grundejerforhold: Faxe Forsyning finansierer og etablerer 
skelbrønd, hvor spildevand fra boligerne skal tilsluttes. 
Spildevandet skal tilsluttes, så der kan afledes spildevand fra 
stueplan via gravitation. Pumpe- eller skelbrønde etableres 
ca. 1 m fra skel på privat grund. Placeringen fastsættes af 
forsyningen i samråd med grundejer. Når forsyningen har 
udført sin del af kloakeringen, skal grundejer tilslutte på egen 
grund. 

Grundejeren skal tilslutte private stikledninger til forsyningens 
ledningsanlæg for egen regning samt betale 
tilslutningsbidrag.

Mere om procedure senere



Kloakering af Mosebølle Strandhuse

Hvorfor?

• Mange utidssvarende 
individuelle løsninger

• Ingen velegnet recipient 
(dræn, vandløb mv)

• Generel ringe 
nedsivningsmulighed pga. 
lerjorde (op til 20 m)

• Badevandskvalitet påvirket 
af urenset spildevand.



Kloakering af Mosebølle Strandhuse

• Hvad siger nuværende lovgivning?



Kloakering af Mosebølle Strandhuse

• Grundvandsspejl tæt 
på terræn <2 m,  
Vinter

• Dvs. krav om hævet 
tryksat siveanlæg.

• 3x15 m dræn

• 2 m fra skel

• 5 m fra 
beboelsesbygninger



Kloakering af Mosebølle Strandhuse

Jordbund • Kan man nedsive 

spildevand? – kun i A+B



Kloakering af Mosebølle Strandhuse

• 50 m fra nærmeste 
andet 
spildevandsnedsivnin
gsanlæg !!!

• Alle borgere skal 
kunne behandles ens, 
hvorfor individuelle 
løsninger ikke kan 
bruges.



Kloakering af Mosebølle Strandhuse

Alternativ. (ja kun et )

Krav om samletanke. 

Anbefalet størrelse 2,5-3m3 for 

sommerhuse.

Anbefalet størrelse 5-6 m3 for 

helårsbeboelse.

Krav om tømningsordning.



Kloakering af Mosebølle Strandhuse

Opsummering:

• Nedsivning ikke mulig/lovlig

• Forventning at der ønskes offentlig løsning –
ikke fælles privat.

• Sommerhuse ikke inkluderet i tilbud om 
kontraktligt medlemskab (ejendomme i det 
åbne land)

• Myndigheden har derfor anbefalet at området 
kloakeres.



Udvidelse af Vidarslund i Vindholtby

Kloakopland VA1E udvides for at give mulighed 
for etablering af 15 nye boliger jf. lokalplan 400-
29. Spildevand ledes til Kongsted Renseanlæg. 
Den del af området der hidtil har været 
omfattet af lokalplan 400-22 og bebygget, med 
boliger som er spildevandskloakeret. De nye 
boliger skal ligeledes spildevandskloakeres og 
tilsluttes Faxe Forsynings kloaknet. Regnvand 
skal håndteres lokalt. Af ressourcemæssige 
hensyn er det ønskeligt at nedsive regnvand. 

Faxe Forsyning fremfører spildevandsstik til 
matriklerne. Regnvand skal håndteres på egne 
matrikler enten ved nedsivning eller ved lokal 
forsinkelse og rensning inden udledning til 
recipient, der kan påregnes at regnvand kan 
udledes med 0,6 l/s*ha til Orup Bæk. 
Regnvandsløsninger vil være private eller 
fællesprivate løsninger.



Områder med ændringer

• D22, Dalby

• D22-1, Dalby

• FD3P, Faxe

• HJ, Haslev

• HF, Haslev

• TF, Terslev

• HX, Haslev

• K_X, Rønnede

• K12_4, Rønnede

• C04, Kongsted-Borup Landsby

• FB2E, Faxe (Kunststof Boldbane)



Ejendomme i det åbne Land

I dag renses spildevand fra 
ejendomme, der ikke er tilsluttet 
offentlig kloak, kun i beskedent 
omfang. Rensningen sker de fleste 
steder i en ældre simpel 
bundfældningstank, hvorefter 
spildevandet udledes direkte til dræn 
og vandløb eller nedsives i jorden. I 
Faxe Kommune er der tale om ca. 
1.871 ukloakerede ejendomme i det 
åbne land med ældre 
spildevandsløsninger. 

Den direkte udledning af spildevand 
er medvirkende til, at vandløb og 
søer er forurenede.

Påbudsfristen for ejendomme 
udløber 31/12/2021.



Klimaforandringer

Der er flere faktorer der presser de eksisterende kloaksystemer, i 

fællessystemer og separatregnvandskloak er det særligt byfortætning, 

byudvikling og klimaforandringer som øget presset på eksisterende 

kloaksystemer.



Afledningsret

Befæstelsesgraden beskriver, hvor stor en andel af en ejendom, der forventes 
at bidrage med maksimal afstrømning til kloaksystemet uden forsinkelse. Hvis 
den angivne befæstelsesgrad overskrides, kan det give anledning til 
vandstuvning i kloakken.

Arealanvendelse Befæstels
esgrad [-] 

Afløbskoefficient

Privat Vejareal Sum kloakopland

Boligområder, åben lav og tæt 
lav 

0,4 0,2 0,15 0,35

Bolig/ Etageboligområder 0,5 0,35 0,10 0,45

Centerområder og havn 0,8 0,65 0,10 0,75

Erhvervsområder 0,6 0,50 0,10 0,60

Parker og grønne områder 0 0,10 0,10 0,10

Landsbyer 0,3 0,15 0,10 0,25



Forventninger til tillæg i 

planperioden

• Planen vil blive fulgt op at tillæg når nye indsatskrav i vandområdeplanerne 
er vedtaget. (Seneste rygter siger at de måske bliver sendt ud inden jul.)
– Vandområdeplanerne er styrende for de krav til udledninger forsyningen må have. Når krav 

kendes kan der udarbejdes planer.

• Når Faxe Forsyning Strukturplan skal gennemføres.
– Faxe Forsyning ønsker at centralisere renseanlæg mere, men Vandområdeplaner skal også 

indregnes inden endelige planer bliver vedtaget.

• Hvis der skal byudvikles og dermed ændres i kloakeringsform eller helt nye 
byområder.
– I takt med nye lokalplaner bliver udarbejdet vil der forventeligt også stlles nye krav til 

separering og bassiner mv. Disse skal beskrives i tillæg til Spildevandsplan.

• Klimatilpasning og differentieret servicemål.
– Ny lovgivning stiller krav om udarbejdelse af nye modelberegninger som belyser 

Serviceniveau for f.eks. Adgangsveje til kritiske sundhedsfunktioner eller supplerende 
klimatilpasningstiltag. LBK 1393 (21.06.2021) Disse beregninger har der ikke været tid til at 
få udført endnu.

• Det forventes at hele planen tages op til revision igen i 2026.



Mosebølle Strandhuse – evt. 
kloakering

Skitseprojekt for spildevandskloakering
Spildevandet pumpes til Vindbyholt og derfra til Kongsted renseanlæg
Regnvand skal håndteres på privat grund som hidtil



Mosebølle Strandhuse – evt. 
kloakering

Overordnet proces for evt. spildevandskloakering af Mosebølle Strandhuse

• Godkendelse af spildevandsplanen, ult. 2021
• Borgermøde for grundejerforeningen, primo 2022
• Opmåling af bundfældningstanke, primo 2022
• Projektering og udbud, 2022

• Udførelse
• Færdigmelding af det offentlige kloakprojekt
• Opkrævning af tilslutningsbidrag – (ca. 38.812 kr. inkl. moms, 2021 pris)
• Borgerne tilkobler sig kloakken
• Påbud om tilkobling til den offentlige kloak, hvis nogen mangler
• Miljømyndigheden og Faxe Forsyningen ønsker en kort frist for tilslutning for at sikre 

hurtig effekt af kloakering og effektiv drift.

I forhold til udførelsesperioden vil vi gerne i dialog med grundejerforeningen.



Er der mulighed for økonomisk 

støtte?
• Det vil med den nuværende håndværkerfradragsordning være 

muligt at få afdrag på det kloakarbejde, der bliver lavet på egen 

matrikel. Om dette forsat gælder vides naturligvis ikke, men hold øje 
med ordningen.

• Afdragsordning, det er muligt for husejere med samlet 

husstandsindkomst på under 321.564 kr. at indgå en afdragsordning 

med Faxe Forsyning. Samtidig kan man få en fristforlængelse på op til 

3 år til at efterkomme påbud om tilslutning til kloak. Dette gælder 

dog ikke de ejendomme, hvis anlæg ikke fungerer.! 

• Indefrysning ikke en mulighed.



Procedure for høringssvar

• Alle borgere, berørte lodsejere inkl. 
virksomheder samt høringsberettigede 
interesseorganisationer samt nabo kommuner 
har ret til at afgive høringssvar.

• Høringssvar skal fremsendes skriftligt.

• Der udarbejdes en hvidbog med alle 
høringssvar.

• Byrådet tager stilling til om høringssvar skal 
indarbejdes i Spildevandsplan 2022-2026. 



Vedtagelse af Spildevandsplan 2022-

2026
• Høringsfristen slutter den 30/11-21. 

• Udarbejdelse af Hvidbog.

• Den færdige spildevandsplan skal på Teknik & Miljø mødet den 9/12-

21.

• En vedtaget Spildevandsplan kan ikke påklages til anden 
myndighed.



Indsendelse af høringssvar

Høringssvar skal være skriftlige og 

kan sendes til 

spildevand@faxekommune.dk


