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Indledning 

Dette tillæg til ”Helsingør Kommunes Spildevandsplan” er udarbejdet for at ændre på mulighederne for 
håndtering af regnvand. Med dette tillæg bliver der mulighed for at nedsive regnvand i kloakopland HE 37 
beliggende omkring Rasmus Knudsens Vej i Helsingør. 

Lovgrundlag 

Tillægget er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32, hvor der står, at ”Kommunalbestyrelsen 
udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand”. 

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

Planområde 

 

Området hvor der gives mulighed for nedsivning af regnvand er vist med blåt. 

Det berørte område er kloakopland HE 37. 

Kloakeringsforhold 

Området er i dag separatkloakeret med afledning af spildevand til spildevandskloak og regnvand til regn-
vandskloak.  

Med dette tillæg gives der mulighed for nedsivning af regnvand. Det betyder, at regnvand kan ledes i regn-
vandskloak eller håndteres lokalt ved fx nedsivning. 

 



Spildevandstekniske konsekvenser 

Området er i dag separatkloakeret, hvilket betyder at alt regnvand skal afledes til regnvandskloakken. Regn-
vandskloakken har udløb i Øresund. Ved at tillade nedsivning af regnvand, bliver det muligt at håndtere 
regnvand lokalt, og på den måde mindske mængden af regnvand der skal håndteres i Forsyning Helsingørs 
regnvandskloak. Lokal håndtering kan altså bidrage til klimatilpasning af regnvandskloakken. 

Nedsivning af regnvand kræver en tilladelse, som gives af Center for By, Land og Vand. 

Miljøvurdering 

Ifølge LBK. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer, skal offentlige myndighe-
der vurdere om der er behov for at lave en miljøvurdering af den pågældende plan. 

Forslag til tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2012-2026 er omfattet af Miljøvurderingsloven. I henhold til 
lovens § 8, stk. 2 og § 10, har Helsingør Kommune vurderet, at forslaget ikke er omfattet af kravet om miljø-
vurdering, da planens indvirkning på miljøet skønnes at være uvæsentlig. Der skal derfor ikke udarbejdes en 
egentlig miljørapport. Afgørelsen er truffet ved inddragelsen af de relevante kriterier i lovens bilag 3. 

Godkendt 

Dette tillæg nr. 11 til ”Helsingør Kommunes Spildevandsplan 2012-2026” er vedtaget af Helsingør Byråd 
den 26. oktober 2020. 

 

 


