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Indledning 

Dette tillæg til ”Helsingør Kommunes Spildevandsplan” er udarbejdet for at inddrage et nyt boligområde, 

beskrevet i forslag til lokalplan 5.32, i spildevandsplanen. En del af lokalplansområdet er i dag kloakeret, og 

med dette tillæg udvides det eksisterende kloakopland HO 17 til at omfatte hele lokalplanområdet. 

Området fælleskloakeres. 

Lovgrundlag 

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

nalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand”. 

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

Lokalplanområde 

 

Afgrænsningen for forslag til lokalplan 5.32 ses med rød. Udstykningsområdet, der er markeret med blåt, er 

fastsat i forslag til lokalplan 5.32. Lokalplansforslaget åbner op for etablering af 10 boliger. 

De berørte matrikler er: 

1a, 2fi, 4a, 4b alle af Stenstrup By, Hornbæk. 



Kloakeringsforhold 

Udstykningsområdet er i dag ubebygget og beliggende uden for kloakopland. Spildevand og overfladevand 

skal i dag håndteres lokalt. Resten af lokalplanområdet er fælleskloakeret.  

Med dette tillæg inddrages udstykningsområdet i kloakoplandet HO 17, der er fælleskloakeret. Det betyder 

at både spildevand og overfladevand fremover kan afledes til Nordkystens Renseanlæg.  

Spildevandstekniske konsekvenser 

En del af lokalplanområdet er allerede fælleskloakeret, som en del af kloakopland HO 17. Oplandet udvides 

fra 7 ha til ca. 8 ha. Oplandet afleder mod nord til Nordkystens Renseanlæg, der er dimensioneret til en 

større spildevandsmængde, end der i dag renses. Det vurderes derfor, at udvidelsen af kloakoplandet kan 

rummes i den eksisterende udledningstilladelse for 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. 3 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. 3 til ”Helsingør Kommunes Spildevandsplan 2012-2026” er vedtaget af Helsingør Byråd d. 

31.10.2016. 


