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Bilag 6 Bemærkninger til høringssvar fra den offentlige høring af 
spildevandsplan 2019-2022 
 

Forslag til spildevandsplan 2019-2022 har været i offentlig høring i 8 uger fra den 26. september 

2018- 21. november 2018, sammen med den udarbejdede miljørapport.  

 

Der er indkommet 3 høringssvar. 

 

1. Høringssvar fra Niels Fleckner Hansen,  

2. Høringssvar fra Susan Bramsen m.fl. 

3. Høringssvar fra DN Odsherred 

 

Høringssvarene er indsat nederst i dette dokument. Center for Miljø og Teknik har følgende 

bemærkninger til høringssvarene: 

 

Ad. 1 

Niels Fleckner anfører i sit høringssvar at et nærmere angivet område på Ordrup Næs ikke bør 

kloakeres sammen med de øvrige sommerhusområder i Kommunen, blandt andet på grund af 

grundenes størrelse og det kuperede terræn. 

 

 Det område høringssvaret henviser til, er ikke omfattet af konkrete planer om kloakering i 

denne planperiode. Derfor vil Center for Miljø og Teknik ikke på nuværende tidspunkt tage 

stilling til områdets miljøpåvirkning eller de udfordringer der måtte være i forbindelse med 

en kloakering. Der henvises til at beslutningen om at spildevandskloakere alle sommerhuse i 

Odsherred er baseret på en overordnet vurdering af miljøpåvirkningen i forhold til 

investeringen. Når området skal kloakeres i en kommende planperiode vil der blive taget 

stilling til hvilken løsning der er den rigtige i det konkrete område. 

 

Ad. 2 

Susan Bramsen anfører i sit høringssvar at kortet med de eksproprierede ledningstracéer er 

fejlagtigt da den sidste del af ekspropriationen af strækningen ud til Kattegat aldrig blev 

gennemført.  

 Dette er korrekt og kortet er rettet.  

 

I høringssvaret anføres det endvidere at eftersom centraliseringen af spildevandsrensningen i den 

nordlige del af Kommunen er udskudt, bør der være en ny proces for at beslutte hvor en eventuel 

central udledning til Kattegat skal placeres.  

 Center for Miljø og Teknik samt Odsherred Forsyning er enig i dette. 

 

Ad. 3 

Danmarks Naturfredningsforening anfører at vi med vedtagelsen af forslag til spildevandsplan 2019-

2022 vil øge udledningen af næringsstoffer (N og P) til både Isefjord og Sejerø Bugt og dermed at 

forslaget til spildevandsplanen er i strid med EU's vandrammedirektiv, nitratdirektiv samt 

miljømålsloven 
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 Som det fremgår af bilag 7 til spildevandsplan 2019-2022, miljørapporten, vil planen 

medføre en reduktion i udledningen af næringsstoffer til Isefjord, Sejerø Bugt og Kattegat. 

Årsagen til reduktionen er primært kloakering af sommerhuse langs Sejerø Bugt, samt 

indsats overfor enkeltudledere i åbent land. Det er korrekt at udledningen til Sejerø Bugt 

vil blive koncentreret i et punkt, nemlig renseanlæggets udløb, fremfor som nu, at være 

diffus langs hele kysten, men den samlede udledning reduceres, idet man med kloakeringen 

opnår bedre rensning end de dårligt fungerende nedsivningsanlæg og direkte udledninger til 

dræn, der i dag er dominerende i sommerhusområderne. Det er også korrekt, at hvis man 

sammenligner den planlagte reduktion af udledningen ved en centraliseret rensning med 

den planlagte reduktion i plan 2019-2022, så er der her en større udledning. Men hvis man 

sammenligner med den reelle nuværende udledning, så vil plan 2019-2022 medføre en 

reduktion i udledningen til alle tre recipienter. 

 

 Center for Miljø og Teknik har været i dialog med Danmarks Naturfredningsforening efter at 

have modtaget deres høringssvar. Danmarks Naturfredningsforening erkender, at det er 

mere korrekt at sammenligne den reelle nuværende udledning med den planlagte end at 

sammenligne det der var planlagt 2014-2018 med den nye plan. Foreningen har stillet 

forslag om at tilføje en indsats til planen som indeholder en kampagne over for de 

sommerhusejere, som nu må vente en længere årrække på at blive kloakerede. Kampagnen 

skal indeholde information om den korrekte vedligeholdelse af spildevandsanlæg og rettidig 

udskiftning af samme. Center for Miljø og Teknik er enig i, at det er en god idé med mere 

oplysning og har tilføjet kampagnen under kommunale indsatser i planperioden.  

 

Danmarks Naturfredningsforening anfører i sit høringssvar at der ikke er taget tilstrækkelig højde 

for problematikken med suspenderet stof i Gærde Å. 

 

 I forhold til Gærde Å har Center for Miljø og Teknik gennem det sidste år fået taget prøver 

fra tre punkter. Et i Gudmindrup Mose og to i Gærde Å, et opstrøms og et nedstrøms 

renseanlæggets udløb, for at få afklaret kilden til det organiske materiale, der ligger sig og 

ødelægger gydebankerne længere nedstrøms i vandløbet. Undersøgelsen er netop afsluttet, 

men resultaterne ikke færdiganalyserede. Umiddelbart danner der sig ikke et entydigt 

billede af kilden til det suspenderede stof. Det bedste bud er at mosen i sig selv er en kilde 

og dermed afgiver partikulært organisk materiale til vandløbet. Spildevandsplanen 

indeholder tiltag som vil reducere den del af det suspenderede stof der udledes fra Højby, 

både ved separering af et kloakopland i byen og ved det at Renseanlægget optimeres. 

Vores forventning er dog at problemet vil fortsætte, da det skyldes naturlige processer i 

mosen.  

 

Danmarks Naturfredningsforening anfører, at der ikke er redegjort i miljørapporten, for hvor 

tallene kommer fra.  

 

 Beregningerne i Miljørapporten er foretaget ud fra de tal der er oplyst i spildevandsplanens 

bilag 1 og 2. Center for Miljø og Teknik Bilagene er baseret på målinger af flow og 

koncentrationer fra renseanlæggenes udløb over en periode på 3 år fra 2015-2017. Enkelte 

renseanlæg har ikke flowmålinger, her er der anvendt beregnede vandmængder. Dette 

fremgår af bilagene, hvor forklaringerne er indsat på den sidste side i både bilag 1 og 2. 

De anvendte rensegrader for udledningen fra sommerhuse og enkeltejendomme i åbent-

land i status situationen er erfaringstal fra Miljøstyrelsen. Oplysninger om afløbskoder er 

fra BBR. 
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Danmarks Naturfredningsforening anfører at renseanlæggene skal udbygges og optimeres for at 

kunne håndtere den øgede spildevandsmængde primært fra sommerhuskloakeringer.  

 

 Det fremgår af listen over planlagte indsatser at flere af renseanlæggene netop planlægges 

renoverede og udbyggede, der hvor der er behov for dette. Det fremgår endvidere at 

Center for Miljø og Teknik i den forbindelse forventer at give nye udledningstilladelser med 

opdaterede vilkår.  

´ 

Danmarks Naturfredningsforening anfører at der mangler en løbende overvågning og evaluering af 

de tiltag der gennemføres. 

 

 Det er, som det fremgår af miljørapporten en statslig opgave at overvåge miljøet. At det 

statslige overvågningsprogram ikke er særligt omfattende, kan Center for Miljø og Teknik 

kun være enig i, er beklageligt. Der er ikke for nuværende ressourcer til at iværksætte et 

kommunalt overvågningsprogram. Der er dog afsat et årligt beløb til kildeopsporing, som 

for eksempel har været anvendt til undersøgelserne i Gærde Å. 

 

 



 

 

Odsherred Kommune,     Niels Fleckner Hansen, 

Nyvej 22,      Ved Bellahøj Syd 19a, 2.t.v., 

4573 Højby      2700 Brønshøj. 

       Tlf.: 52627772 

 

 

 

 

 

      Brønshøj, den 27. september 2018 

 

 

 

Høringssvar til Odsherreds kommunes spildevandsplan for 2019-2022.  

 

 

Som sommerhusejer i Kårup Skov (Knarbo Mose 2, 4540 Fårevejle) fremsender jeg hermed 

høringssvar til spildevandsplanen 2019-2022. Som omtalt i planen er det meningen, at samtlige 

sommerhuse før eller siden skal kloakeres. Jeg mener imidlertid, at et mindre område, hvor mit 

sommerhus er beliggende ikke bør kloakeres. Området er den sydligste del grundejerforeningen Kårup 

skov og Ordrup Næs og er aftegnet på vedlagte kort. Som det fremgår afgrænses området af vejene 

Birkeberg i Nord, Skovstien i Vest, Strandstien i Syd og Vindekilde Strandvej samt Næsgårdsvej i Øst.  

     Området skønnes uegnet til kloakering da det er meget kuperet, grundene er store (ca. 5000 kvm.), 

det nuværende system til udledning af spildevand via septiktanke og sivebrønde skønnes ikke at give 

problemer med forurening af hverken grundvand, badevand eller søer og vandløb. I det følgende vil 

dette begrundes. 

 

Området i Kårup Skov er meget kuperet, hvilket betyder at anlæggelsen af et kloaksystem vil støde på 

meget store praktiske og tekniske problemer, der vil medføre store investeringsudgifter, som efter min 

vurdering er ude af proportion med den miljømæssige beskyttelse, som tænkes opnået.  

    Den teknologi, som Odsherreds Forsyning pt. bruger f.eks. ved kloakeringen ved Vig Lyng 

kommer fra Holland og Tyskland, og er specielt velegnet til meget flade landskaber og derfor slet ikke 

egnet til det meget bakkede terræn i Kårup Skov. 

    Derudover skal nævnes, at der er tale om meget store grunde i området (ca. 5000 kvm.). Dette 

betyder at afstanden mellem de enkelte tilslutningssteder i vejene vil være mellem 50 og 100 meter, i 

de enkelte tilfælde hele tiden med stigninger eller fald i terrænet. Fra nogle grunde vil der være 

naturligt fald til kloakledningen i vejen, men fra talrige andre vil der være endog kraftige stigninger 

frem til tilslutningen i vejen. Afstanden fra tilslutningspunktet til huset kan flere steder være helt op til 

ca. 80 meter. Det vil bla. medføre, at der skal laves pumpeanlæg således, at landskabet vil skæmmes af 

kloakdæksler og pumpeanlæg.  

 

Området er ikke tæt bebygget pga. af  de store grunde, og består udelukkende af sommerhuse, hvorfor 

der kun udledes spildevand i feriesæsonen. Dette betyder, at det rent teknisk vil give problemer at 

skabe det nødvendige flow i et kloaknet. Driftsmæssigt betyder det, at der vil være store omkostninger 

til løbende rensning og vedligeholdelse af kloaknettet samt behov for etablering af mange 

pumpestationer i området, hvilket vil skæmme landskabet. Dette gør, at det nuværende system med 

septiktanke og sivebrønde er mere velegnet end kloakering. At der ikke er helårshuse i området betyder 

også, at der ikke er stor tilstrømning og kontinuert belastning af vandmiljø. 

 

Hvad det miljømæssige aspekt angår kan bla. henvises til kloakeringssagen i 1974/76, hvor den 

daværende bestyrelse for grundejerforeningen Kårup Skov og Ordrup Næs anlagde sag mod Dragsholm 

kommune i forbindelse med den allerede dengang påtænkte kloakering . 

 

Citat: 

 

“Der herskede allerede under Landvæsenskommissionens behandling af sagen stor usikkerhed om, 

hvorvidt de pågældende sommerhusområder overhovedet skulle kloakeres. Senere vandundersøgelser 

og undersøgelser af jordbundsforhold m.v. i området har vist, at nedsivningen er meget langsom, 

hvilket i forbindelse med jordens rensende evne bevirker, at der ikke sker forurening af vandførende 

lag, hvorfra drikkevandet hentes op. Det må herefter antages både at være uhensigtsmæssigt og 



 

 

unødvendigt at kloakere i hvert fald de højere beliggende sommerhusområder, også henset til, at 

kommunens sommerhusområder består af store grunde..” 

 

Citat slut.  

   

 

Argumentationen støttes af professor J.L. Manza’s redegørelse (kopi af artikel i Ingeniørens Ugeblad 

14. december 1974 vedlægges. 

 

Det er også i dag almindelig viden, at septiktanke med sivebrønde har en nedbrydningsproces, som 

giver minimal forurening i jorden. For det første tømmes septiktankene hvert andet år af en slamsuger, 

hvor spildevandet køres til rensningsanlæg. Derfor er det kun den øverste “saft” fra septiktanken, som 

løber videre ned i sivebrønden og ned i jorden.  Og som nævnt foreligger der nu rigelig sagkyndig 

dokumentation for, at dette spildevand renses fint af jordens egne biologiske processer, inden det når 

ned til grundvandet (eller til vandløb eller badevand). 

    Her vil jeg henvise til vedlagte bilag: artikel af civilingeniør C.T. Winkel fra Ingeniørernes 

Ugeblad sept. 1973, hvor han henviser til professor Aage Jepsens bog “Jord, vand og hygiejne om dette 

emne.  

     Artikel af kommuneingeniør Chr. Bodholt i bladet Ingeniør og bygningsvæsen. (beklager den 

dårlige kvalitet af kopierne) 

 

I denne forbindelse bør det også nævnes, at vi aldrig har oplevet problemer med forurening af 

badevand (for mange colibakterier) ej heller af vandløb og søer i området pga. det nuværende system 

med septiktanke.  

 

Hvad der også taler for, at der ikke skulle være problemer med forurening af grundvandet er, at 

grundvandsspejlet i Kårup Skov ikke er højt. Spildevandet fra sivebrøndene løber derfor igennem 

mange jordlag og der går mange år før det når ned til grundvandet, som bruges til drikkevand. 

Spildevandet må derfor forventes at være fuldstændigt renset via naturens egne biologiske processer 

inden det når grundvandet. Som dokumentation herfor har jeg vedlagt bilag fra den gamle 

kloakeringssag af teknisk sagkyndig: stadsgeolog og lektor Lars Jørgen Andersen, 1975, som fandt 

dokumentation for, at grundvandet ikke står højt i området ved og omkring Kårup Skov. 

 

I forbindelse hermed skal også  fremhæves, at private brønde i området er nedlagt, og boringen, som 

Næsgårdens vandværk benytter til forsyning af vort område med drikkevand er placeret i Næsskoven, 

nær Vindekilde Strandvej men flere 100 meter fra nærmeste grundejer i Kårup Skov.  

 

Strækningen fra den yderste parcel på Strandstien til rensningsanlægget på Adelers Allé vil udgøre 

adskillige kilometer med en kraftig stigning op over åsen. Også med reference til Manza’s artikel bør 

det erindres, at et kloaksystem kræver vedligeholdelse. Når anlægget bliver meget udstrakt og tilmed 

næsten ikke bruges om vinteren, vil der være mange strækninger med ringe fald, der i 

stilstandsperioderne tilstoppes. Når det tages i betragtning, at Odsherred Kommune for nyligt har 

vundet “vejvandssagen” mod staten, kan der næppe blive tale om en “vejvandsløsning” for at 

fremkalde et tilstrækkeligt flow. Landskabet må derfor formodes at blive skæmmet af talrige 

kloakpumpestationer, slamkister osv. Og anlægsarbejderne vil medføre store skader på områdets 

karakter af sommerhusområde.  

 

For til sidst at rekapitulere svarets synspunkter kommer flg. resume af argumenter, som taler imod 

kloakering af Kårup Skov: 

 

- Store grunde ( ca. 5000 kvm.) og udelukkende sommerhuse. 

- meget kuperet terræn 

- ikke højt grundvandsspejl 

- ikke miljø problemer ved det nuværende spildevandssystem med septiktanke og sivebrønde med      

forurening af grundvand, badevand, søer og vandløb. 

- kloakering vil skæmme landskabet med pumpestationer og dæksler samt generne ved selve 

anlægsarbejdet.  

- uforholdsmæssigt store udgifter ved selve driften og anlægget af kloakeringen grundet områdets 

karakter. 

 



 

 

 

                                                                     Med Venlig Hilsen 

 

                                                                         Niels Fleckner Hansen 

 

 

  

 

   





















Susan Bramsen
Højbjerggårdsvej 29
2840 Holte
susan.bramsen@gmail.com

Odsherred Kommune
Center for Miljø og teknik, Vandteam

16. november 2018

Svar på høring over forslag til Spildevandsplan 2019-2022

Odsherred  Kommune  har  d.  26.  september  2018 via  kommunens  hjemmeside  sendt  forslag  til 
Spildevandsplan 2019-2022 i høring med svarfrist d. 21. november 2018.

Dette  høringssvar  er  fremsendt  af  følgende:  Danmarks  Naturfredningsforening,  grundejer-
foreningerne Klint Bakker og Højvang Klint samt grundejerne Kirsten Baumann, Annette Bramsen 
og Charlotte Bohm Bramsen som ejere af matr. numrene 4cg, 4k, 7c og 6h, alle Klint By, Højby. De 
tre grundejere har valgt at lade sig repræsentere af undertegnede Susan Bramsen. 

Det fremgår af det nye forslag til spildevandsplan, s 4, at der i den nye planperiode ikke vil blive 
bygget  et  centralt  renseanlæg  i  Tengslemark,  men  at  det  dog stadig  er  det  langsigtede  mål  at 
centralisere rensningen af spildevandet fra den nordlige del af kommunen. På s 9 anføres det, at der 
formentlig ikke bliver tale om en fuld centralisering med kun ét renseanlæg bl.a. på grund af de 
store afstande, der nødvendiggør lange transportledninger. Det er dog fortsat det langsigtede mål at 
flytte udledningen til mere robuste recipienter, og det vurderes at være Kattegat, der har den største 
vandudskiftning. Ændringerne vil ske trinvis over flere planperioder med mulighed for justeringer 
undervejs. 

Vi har ingen bemærkninger til de planer, der således er for perioden 2019-2022.

For så vidt angår  tiden efter 2022, er det selvsagt uafklaret, hvad der vil ske i forbindelse med 
vedtagelsen  af  kommende  spildevandsplaner.  Ikke  desto  mindre  ønsker  vi  allerede  nu  for  god 
ordens  skyld  at  komme  med  en  række  bemærkninger  i  særdeleshed  foranlediget  af,  hvad  der 
nævnes på s 24 i forslaget under overskriften Transportledninger: 

”I  planperioden  2014-2018  har  Odsherred  Forsyning  eksproprieret  ret  til  etablering  af  
transportledninger  med henblik  på at  centralisere rensningen i  den nordlige del  af  kommunen,  
sådan som den tidligere spildevandsplan lagde op til. Transportledningen etableres ikke i denne  
planperiode, men Odsherred Forsyning har fortsat ret til at etablere en ledning i de eksproprierede  
tracéer. Tracéerne fremgår af netkortet for at indikere, at det stadig er den langsigtede plan at flytte  
udledningen fra Sejerø Bugt og Isefjord til Kattegat.” 

Et  udprint  af  det  omtalte  netkort  over  eksproprierede  tracéer  vedlægges  som  bilag.  Det  skal 
understreges, at dette kort naturligvis er baseret på den tidligere beslutning om at anlægge et stort 
renseanlæg i Tengslemark som erstatning for en række mindre anlæg. Det ses på netkortet, at der er 
to traceer, der går ud til Kattegat, det ene går ud langs Odden til Havnebyen, det andet går mod 
Klint  og  deler  sig  et  V  på  det  sidste  stykke  inden  havet.  Efter  den  oprindelige  plan  skulle 

./.



transportledningen førtes ud til Kattegat ved Klint langs det højre (østlige) ben på V´et, det vil sige  
direkte op ad arealer, der har været fredet siden 1967, og hvor fredningen endog er blevet væsentlig 
skærpet og udvidet ved Fredningsnævnets kendelse af 24. maj 2017, bl.a. således at fredningen nu 
omfatter ikke blot stranden og strandengen, men også Klint Bakker, dvs. hele området langs den 
planlagte linjeføring fra Skovløbervej til Kattegat (arealer, der tilhører de tre grundejere). 

Den valgte løsning betød endvidere, at anlægget ville blive placeret umiddelbart op til den del af 
stranden, der hyppigst anvendes af såvel lokale borgere som badegæster, både fordi adgangsvejene, 
inkl.  stien  fra  den  offentlige  P-plads,  fører  direkte  dertil,  og  fordi  det  er  det  eneste  sted  på 
kyststrækningen, hvor der ud over stenstrand også er en strandeng med græs, hvor folk kan ligge og 
nyde solen.

Med hensyn til nødåbningsbygværket, der skulle ligge på selve stranden, ville konsekvensen af den 
valgte placering således betyde, at spildevandet, hvis uheldet skulle være ude, ville løbe direkte ud 
over de strandarealer,  der anvendes til  badning. Ud over forurening af stranden måtte der også 
påregnes betydelige lugtgener.

Hertil kom, at den 210 m lange havledning selvsagt skulle placeres ude i havet samme sted med 
forringet badevandskvalitet til følge. Efter det oplyste fra Kommunen ville badevandet blot 100 m 
ud fra kysten i flere procent af tiden (hvilket vil sige i højsæsonen) kun være af tilfredsstillende eller 
endog af  ringe  kvalitet.  I  det  sidste  tilfælde  ville  EU's  badevandsdirektiv  ikke  være  overholdt. 
Grundejerne og grundejerforeningerne har derfor argumenteret for en havledning på mindst 400 m, 
som det også oprindeligt var planen, ligesom der i ansøgningen til Kystdirektoratet var arbejdet med 
en opblandingszone med en radius på 400 m, hvilket ikke ganske synes at være i overensstemmelse 
med en havledning på 210 m. Det er fortsat grundejernes og grundejerforeningernes opfattelse, at en 
eventuel havledning uanset placeringen på land bør være signifikant længere end 210 m. 

De tre grundejere og grundejerforeningerne udarbejdede i august 2016 et forslag med tilhørende 
tegning, der angav en løsning, hvor transportledningen (og dermed også havledningen) blev ført ud 
til havet længere mod vest. Denne løsning, der som udgangspunkt svarer til det venstre ben på V´et 
på  netkortet  over  eksproprierede  traceer,  ville  have  en  række  fordele  frem  for  den  ovenfor 
beskrevne østlige model. 

Forslaget ville således medføre mindre risiko for forringede badeforhold på stranden på Klint ved at 
ligge  ca.  500 m.  længere  væk,  ligesom afstanden til  den  af  fredningen omfattede  sommerhus-
bebyggelse  ville  blive  tilsvarende længere,  transportledningen ville  blive noget  kortere  og med 
færre knæk, hvilket ville være en bedre løsning såvel økonomisk som miljømæssigt, forslaget ville i  
højere grad end den oprindelige plan respektere den vedtagne fredning på Klint, og endvidere betød 
modellen,  at  man  kunne  anvende  eksisterende  skovveje  til  driften  i  stedet  for  at  ekspropriere 
vejadgang på de fredede arealer, som den oprindelige østlige model lagde op til. Endelig sikrede 
forslaget,  at  man  ikke  kom  i  karambolage  med  søer/mose  i  Sonnerup  Skov.  Forslaget  med 
tilhørende tegning blev sendt til Odsherred Forsyning og til kommunen i august 2016. 

Også Danmarks Naturfredningsforening havde på et møde med Odsherred Forsyning og kommunen 
argumenteret  for  et  tilsvarende  forslag,  som  i  højere  grad  ville  respektere  den  fredning,  som 
foreningen var forslagsstiller til, og som Odsherred kommune støttede op om. I fredningskendelsen 
lagdes der bl.a. vægt på den smukke og bevaringsværdige natur og på friluftslivet, og der nævnes 
udtrykkelig badning og lystfiskeri.
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Odsherred Forsyning var positive over for forslaget og havde indledt diverse undersøgelser som led 
i en mulig flytning af transportledningen. Undersøgelserne blev imidlertid standset, da udbuddet af 
Tengslemark Renseanlæg blev annuller sidste år.

På baggrund af ovenstående forløb henstilles det, at kommunen og Odsherred Forsyning sletter det 
østlige tracé ved Klint på netkortet som værende uaktuelt. Det er endvidere uhensigtsmæssigt at 
bibeholde reservationer på to linjeføringer med en så lang planlægningshorisont, bl.a. fordi der er 
behov for at kunne planlægge de plejetiltag for de fredede områder, som er en væsentlig del af 
formålet med fredningen - herunder plejetiltag for det fredede stengærde, der løber langs det østlige 
tracé.

Hertil kommer, at de foreliggende tilladelser fra Naturstyrelsen og Kystdirektoratet til anlæg af hhv. 
transportledning og havledning på det pågældende sted udløber inden for de kommende måneder. 
Der er endvidere ikke foretaget ekspropriationer i forbindelse med det østlige tracé, så titlen på 
netkortet ”Eksproprieret tracé ” er ikke korrekt, for så vidt angår denne del af stækningen.

Under  alle  omstændigheder  er  planen  om  at  bygge  renseanlægget  i  Tengslemark  efter  al 
sandsynlighed helt opgivet, jf. at det som nævnt ovenfor fremgår af forslaget til ny spildevandsplan, 
at der formentlig ikke bliver tale om en fuld centralisering med kun ét renseanlæg bl.a. på grund af 
de store afstande, der nødvendiggør lange transportledninger. Der åbner sig derfor mulighed for på 
et senere tidspunkt at overveje nye placeringer af eventuelle transportledninger. Vi går ud fra, at 
kommunen ved en eventuel placering vil tage størst muligt hensyn til den omfattende fredning, som 
kommunen selv har støttet under hele fredningsprocessen, og vi henstiller, at der i givet fald findes 
en helt ny placering, som ikke ødelægger formålet med fredningen, nemlig at bevare de naturskønne 
områder på Klint.

Med venlig hilsen

Nora Tams Poul Tonny Kjær Torben Mariager
formand formand formand
Danmarks Naturfredningsforening Grundejerforeningen  Grundejerforeningen 
Odsherred Klint Bakker Højvang Klint

Susan Bramsen
cand. jur.
Repræsentant for grundejerne
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Bemærkninger til Odsherred Kommunes udkast til spildevandsplan 2019-
2022 
 
Overordnet 
Den overordnede idé bag den hidtidige spildevandsplan var at reducere 
spildevandsbelastningen mest muligt til de mest følsomme recipienter, nemlig Isefjorden og 
Natura 2000 området Sejerø Bugt, og at udlede det rensede spildevand til den mere robuste 
recipient, Kattegat, samtidigt med, at den samlede mængde næringsstoffer fra spildevand fra 
kommunen ville blive reduceret væsentligt. Dette bl.a. for at opfylde EU’s Nitratdirektiv og 
Vandrammedirektiv og den danske Miljømålslov, men konceptet er i den nye spildevandsplan 
udskudt på ubestemt tid pga. regeringens økonomiske instruktioner. 
I udkastet til ny Spildevandsplan 2019-2022 foreslås det stik modsatte, nemlig at øge 
udledningen til Isefjorden (Sidinge Fjord) med 2.413 kg kvælstof og 327 kg fosfor og øge 
udledningen til Sejerø Bugten (Korevlerne) med 2.868 kg kvælstof og 289 kg fosfor, mens 
udledningen til Kattegat reduceres med 5.192 kg kvælstof og 1.103 kg fosfor i forhold til nu. 
Odsherred Kommunes kystvande opfylder ikke EU’s direktiver eller Miljømålslovens krav om 
”God økologisk tilstand”. Den nye spildevandsplan 2019-2022 vil stærkt modvirke 
mulighederne for at opfylde målsætningen i de mest følsomme områder, Isefjorden og Sejerø 
Bugt, herunder især Sidinge Fjord, Lammefjorden og Korevlerne, med mere vækst af 
planktonalger og fedtemøg, mindre udbredelse af ålegræs og blæretang, mere iltsvind og evt. 
fiskedød til følge. 
Hvis et kystvand ikke opfylder kravet om ”God økologisk tilstand”, skal der ud fra EU 
direktiverne og Miljømålsloven arbejdes på at forbedre forholdene, absolut ikke på at forringe 
dem yderligere. Spildevandsplanudkastet er således i modstrid med gældende regler, med 
mindre Odsherred Kommune kompenserer for den øgede udledning af næringsstoffer med 
spildevand til Isefjorden og Sejerø Bugt. Kommunen har tidligere udpeget en række 
lavbundsområder velegnede til vådgørelse for reduktion af næringsstofbelastningen. 
Realiseringen af disse projekter og/eller indførelse af andre evt. lavteknologiske tiltag til et 
niveau, hvor der mindst kompenseres for den øgede næringsstofudledning med spildevand til 
de følsomme recipienter, skal være en forudsætning for vedtagelse af den foreslåede 
spildevandsplan! 
 
Umiddelbare bemærkninger:  
I miljøredegørelsen fremlægges en mængde tal for afledning af N og P i forskellige situationer. 
Det fremgår ikke klart, hvordan disse tal fremkommer. Er de baseret på faktiske forhold målt 
for de enkelte renseanlæg og /eller er de baseret på beregninger og estimater fra andre 
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kilder? Hvilke tal skal man kigge på, hvis man ønsker en vurdering af, om de forhold, der blev 
antaget i den gamle spildevandsplan, har vist sig at holde eller må revideres? Fx estimaterne 
for hvor meget N og P, der udledes fra nedsivningsanlæggene i sommerhusområderne. Er der 
fulgt op på de gennemførte sommerhuskloakeringer på grundlag af sådanne overvejelser?  
Højby renseanlæg kommer til at modtage yderligere spildevand fra sommerhusområder og 
udlede det gennem Gærde Å til Korevlerne. I Miljøvurderingen anføres det, at der ikke 
forventes forringelse af Natura 2000 området Korevlerne. Dette er selvmodsigende. Den 
øgede tilledning af næringsrigt vand kan igen medføre iltfri bund i Korevle-lagunerne, som det 
var tilfældet før sommerhuskloakeringen i det nære bagland, samt øge tilgroning af lagunen 
og dermed påvirke lagunedannelsen. 
I Gærde Å er der problemer med partikulært materiale. Det bevirker, at det endnu ikke er 
lykkedes at etablere en selvfornyende bestand af ørreder i vandløbet. Det partikulære 
materialer får gydebankerne til at slamme til. Partikelforureningen kan stamme fra Højby 
renseanlæg og/eller Gudmindrup mose, der modtager regnvand fra befæstede arealer i Højby 
og leder det gennem mosen til Gærde Å. Denne partikelforurening vil med den nye plan 
sandsynligvis øges. Gærde Å er betegnet som et blødbundsvandløb. Det indebærer, at det ikke 
har en miljøklasse vurdering. Åen har imidlertid en rekreativ betydning, da den løber i åbent 
løb gennem sommerhusområdet og benyttes til udsætning af ørredyngel. 
Ifølge miljøvurderingen, vil kloakering af sommerhusområder medføre forbedringer af 
badevandskvaliteten, som det er sket i Lammefjorden og Sidinge Fjord. Men ved kloakeringen 
er sommerhusområderne ved Sidinge Fjord sluttet på Abildøre renseanlæg. Den spredte 
forurening fra sommerhusene er blevet samlet til en punktkildeudledning, hvilket fører til 
øget eutrofiering af Sidinge Fjord, da Abildøre renseanlæg er overbelastet og overskrider 
udledningstilladelsen med ca. en faktor 2. Der er søgt ny udledningstilladelse med baggrund i 
et påbud om at overholde udledningstilladelsen. Desuden vil spildevandsplanudkastet øge 
udledningen fra Vig Renseanlæg til Sidinge Fjord. I spildevandsplan 2014 til 2018 var 
Abildøre og Vig renseanlæg planlagt nedlagt og spildevandet skulle til Tengslemark og 
Kattegat.  
 
Overvågning. 
Det fremgår af miljørapporten, at overvågning af, om spildevandsplanen medfører de 
forventede renseeffekter, udføres af Staten. Staten har imidlertid ikke fastlagt et 
overvågningsprogram. Der er følgelig ingen overvågningsprogrammer, der kan fortælle os, 
om sommerhuskloakering, spildevandsrensning i det åbne land mv. indebærer de forventede 
miljøeffekter. Dette er uacceptabelt, og vi forventer at Odsherred Kommune gør, hvad det er 
muligt for, at vi fremover arbejder med åbne øjne med hensyn til resultatet af indsatsen på 
spildevandsområdet. 
 
Sammenfatning 
DN Odsherred mener, spildevandsplanen strider mod EU’s direktiver og Miljømålsloven, altså 
er lovstridig, med mindre der i planperioden sker en udbygning af de overbelastede 
renseanlæg og samtidigt indføres kompenserende indsatser, der fuldt ud modvirker 
merudledningen med spildevand til recipienterne Isefjord og Sejerø Bugt. 
Disse kompenserende tiltag skal især være rettet mod at forbedre forholdene i Gærde Å, 
Korevlerne og Sidinge Fjord. 
Der skal etableres et kommunalt overvågningssystem, så effekterne af indsatsen på 
spildevandsområdet fremover kan dokumenteres. 



Kommunen opfordres til løbende at vurdere andre tiltag end fremlagt i spildevandsplanen til 
begrænsning af næringsstofudledningen, både som alternativer til planen og som indsats, 
mens en evt. plan gennemføres, fx opgradering af gamle spildevandssystemer i sommerhuse, 
hyppigere slamsugning (mindst årligt), pilerensningsanlæg i ikke lavtliggende 
sommerhusområder mv. DN Odsherred indgår gerne i en dialog om dette. 
Ved spildevandsplanlægningen skal klimabelastning vurderes og indtænkes, samt en evt. 
risiko for forurening af grundvand fra trykledninger. 
 
Med venlig hilsen 
Nora Tams 

 
 


