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Indledning 

Dette tillæg til ”Helsingør Kommunes Spildevandsplan 2012-2026” er udarbejdet i forbindelse med udvik-

ling af Mørdrup Erhverv Vest, som beskrevet i forslag til lokalplan 3.47. 

En del af området er i dag kloakeret for spildevand med nedsivning af regnvand (kloakopland E 29). Med 

dette tillæg udvides det eksisterende kloakopland E 29 således at en del af lokalplanområdet kloakeres for 

spildevand med nedsivning af regnvand. 

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. 

Planområdet 

 

Det nuværende kloakopland E29 (grøn) og den kommende udvidelse (tegnet med rødt). I det nye kloakop-

land bliver der kloakeret for spildevand og overfladevand skal nedsives på egen grund. 

De berørte matrikler er: 

2g, 3a, 3o, 3bm, 3ci, 7g, 7h, 7i, 7l, 58b og 7000ca Mørdrup By, Mørdrup 

 



 

Kloakeringsforhold 

Den nordlige del af lokalplanområdet er i dag kloakeret for spildevand med nedsivning af regnvand (om-

råde E 29 i spildevandsplanen). Med dette tillæg udvides dette kloakerede område således at en større del 

af lokalplanområdet (området syd for kloakopland E 29 og nord for Lille Nord banen) bliver kloakeret for 

spildevand med nedsivning af regnvand. Spildevandet ledes til Sydkystens Renseanlæg og regnvandet ned-

sives på egen grund 

Det samlede kloakopland bliver således større og der vil ledes mere spildevand til Sydkystens Renseanlæg. 

Nedsivning af overfladevand fra tage og veje udgør generelt ikke en risiko for kvaliteten af grundvandet. 

Spildevandstekniske konsekvenser 

Det nye kloakopland vil aflede spildevand til Sydkystens Renseanlæg. 

Kapaciteten på Sydkystens Renseanlæg er på 26000 PE og anlægget er i dag belastet med 18600 PE. Den 

planlagte udvidelse af kloakopland E 29 kan uden problemer rummes inden for anlæggets kapacitet 

Overfladevand håndteres på egen grund og tilladelse til nedsivning af overfladevand gives af Helsingør 

Kommune, Center for By, Land og Vand 

Miljøvurdering 

Ifølge LBK. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer, skal offentlige myndigheder 

vurdere om der er behov for at lave en miljøvurdering af den pågældende plan. Forslag til tillæg nr. 10 til 

Spildevandsplan 2012-2026 er omfattet af denne bestemmelse, og der er foretaget en screening af dette 

tillægs påvirkning af miljøet. 

Det vurderes at tillæg til spildevandsplanen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet og der er 

derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planforslaget. 

Godkendt 

Dette tillæg nr. 10 til ”Helsingør Kommunes Spildevandsplan 2012-2026” er vedtaget af Helsingør Byråd d. 

17. december 2018. 

 


