
 

1/11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2019-22 for 
Odsherred Kommune 
 
Spildevandslauget Lynghusvej 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juni 2020 
 
  



 

2/11 
 

Offentliggørelse og vedtagelse 

 

Forslag til tillæg nr. 1 til den gældende spildevandsplan er godkendt i Byrådet den 25. august 

2020. 

 

Tillægget har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring fra den 26. august 2020 til den 21. 

oktober 2020. 

 

Enkeltpersoner/lodsejere, organisationer og foreninger har i høringsperioden haft mulighed for 

at indsende kommentarer og bemærkninger til dette tillæg. 

 

Eventuelle kommentarerne og bemærkningerne vil efterfølgende blive gennemgået og indgå i 

byrådets endelige vedtagelse af dette tillæg. 

 

Odsherred Kommune har i høringsperioden ikke modtaget nogen bemærkninger i 

høringsperioden. 

 

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2019-22 er vedtaget til offentliggørelse af Odsherred Byråd den 

15. december 2020.  

 

Vedtagelsen af dette tillæg kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. 

miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 4. 

 

 

 

 

 

 

 
Thomas Adelskov 

Borgmester 

 

Claus Steen Madsen 

Kommunaldirektør 
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1. Baggrund 
Dette tillæg til den gældende spildevandsplan i Odsherred Kommune, beskriver planmæssige 

ændringer for ejendommene på Lynghusvej 1, 1a, 1b og 1c, 4500 Nykøbing Sj. 

 

De 4 ejendomme fik i 1998 etableret et fælles-privat spildevandsanlæg, som har til formål at 

håndtere de 4 ejendommes spildevand. De 4 sommerhuse har været tilknyttet én matrikel ejet 

af Lynghuskroen og brugt af Lynghuskroens overnattende gæster året rundt. I 2016 blev 

ejendommen udmatrikuleret, så den i dag består af 4 selvstændige ejendomme med ét 

sommerhus på hver. Lynghuskroen er for nuværende i gang med at sælge ejendommene således 

at hver ejendom bliver ejet af enkeltejere.  

 

Lynghuskroen har derfor anmodet Odsherred Kommune om godkendelse af et spildevandslaug, 

hvis primære opgave er at stå for drift og vedligehold, samt udgiftsfordeling mellem 

ejendommene.  

 

Dette tillæg, Tillæg nr. 1 til Odsherred Kommunes Spildevandsplan 2019-22, redegør for forhold 

ved etablering af fælles-privat spildevandsanlæg for 4 ejendomme på Lynghusvejen. 

 

2. Status 
Med spildevandsplan 2019-22 er området, hvor ejendommene er beliggende, kloakopland D201 – 

Nakke Lyng Vest, planlagt kloakeret på længere sigt (mellem 2026-2084). Ejendommene er 

beliggende i et opland med renseklasse OP, hvilket betyder at spildevandet skal renses for 

organisk stof og fosfor. Ejendommene nedsiver sit spildevand. 

 

 
Figur 1: Kort der viser nuværende status i spildevandsplan 2019-22. De 4 omfattede ejendomme i området er 
planlagt kloakeret efter 2026. Gul markering angiver de 4 omfattede ejendomme i dette spildevandsplantillæg. 
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3. Plan 
Ejendommene planlægges med dette tillæg oprettet i et nyt kloakopland med status som fælles-

privat spildevandsanlæg. Kloakoplandet får kloakoplandsnummer D205. Det nyoprettede 

kloakopland vil ligeledes få status som planlagt kloakeret efter 2026.  

 

 
Figur 2: De 4 omfattede ejendomme med eget kloakopland der har status som fælles-privat spildevandsanlæg samt 
planlagt kloakeret efter 2026. 

 

4. Betydning for grundejere 
Forud for at der i spildevandsplanforslaget anføres, at der etableres et fælles-privat 

spildevandsanlæg, skal berørte bolig- og grundejere oprette et spildevandslaug, der varetager 

anlæggets etablering, drift og vedligeholdelse. Udkast til laugets vedtægter skal foreligge 

samtidig med planforslagets offentliggørelse. Spildevandslaugets endelige vedtægter, herunder 

laugets forpligtelser, tinglyses på hver enkelt af de berørte ejendomme, når det fælles-private 

spildevandsanlæg er optaget i spildevandsplanen. Vedtægter for Spildevandslauget Lynghusvej 

fremgår af plantillæggets bilag 1. 

 

5. Tid 
Da det fælles-private spildevandsanlæg er anlagt omhandler dette tillæg alene optagelse i 

spildevandsplanen af et allerede eksisterende forhold samt vedtagelse og tinglysning af juridisk 

bindende vedtægter. 
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6. Økonomi 
Tillægget til spildevandsplanen har ingen økonomiske konsekvenser for Odsherred Kommune. 

Alle omkostninger til etablering af anlægget er afholdt. Omkostninger til oprettelse af 

spildevandslaug og tinglysning af vedtægter på de omfattede ejendomme, påhviler ejerne. Den 

efterfølgende drift af anlægget skal ligeledes varetages af spildevandslaugets medlemmer. 

Økonomi for anlæg, drift og vedligehold, skal fremgå af spildevandslaugets vedtægter. 

 

7. Miljøvurdering 
Plantillægget skal vurderes for miljøpåvirkninger og konsekvenser for omgivelserne efter 

miljøvurderingsloven. 

 

Plantillægget vurderes ikke at være omfattet af miljøvurderingsloven bilag 1 eller 2 eller 

fastlægge rammerne for fremtidige anlægstilladelser, der kan forventes at få væsentlig 

indvirkning på miljøet. Plantillægget er derfor blevet screenet for, om planen i øvrigt kan få 

væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 10 stk. 1. 

 

7.1 Konklusion af screening  
Odsherred Kommune har 8. juli 2020 truffet screeningsafgørelse om, at plantillægget ikke kan 

medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, jf. lovens § 10.  

 

Screeningsafgørelsen blev offentliggjort samtidig med, at planforslaget blev fremlagt i offentlig 

høring 26. august 2020. 

 

8. Godkendelsesprocedure 
I henhold til spildevandsbekendtgørelsens kap. 4, vedtager og godkender kommunalbestyrelsen 

spildevandsplaner herunder tillæg til disse. Kommunalbestyrelsens forslag til tillæg til 

spildevandsplanen skal offentliggøres med oplysning om, at der inden for en frist på mindst 8 

uger er mulighed for at komme med kommentarer til det fremlagte forslag.  

 

For behandling og vedtagelse af tillæg til Odsherred Kommunes Spildevandsplan 2019-22 er 

gennemført følgende:  

 

• Politisk godkendelse af udkast til tillæg til spildevandsplan 

• Offentlig høring af tillæg til spildevandsplan i 8 uger 

• Behandling af indkomne høringssvar i Center for Teknik & Miljø 

• Endelig politisk godkendelse af tillæg til spildevandsplan 

• Offentliggørelse af tillæg til spildevandsplan 

   

9. Retligt grundlag og retsvirkning 
Dette tillæg er udarbejdet med baggrund i 

 

• Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25/11/2019 om miljøbeskyttelse (§ 32). 
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• Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018 om miljøvurdering af planer og programmer og 

af konkrete projekter (VVM). 

• Bekendtgørelse nr. 1317 af 04/12/2019 om spildevandstilladelser m.v. efter 

miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 

• Odsherred Kommunes Spildevandsplan 2019-22. 

• Odsherred Kommunes Kommuneplan 2017-29. 
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Bilag 1 – Spildevandslaugets vedtægter 
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