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1. Baggrund og indledning 
Dette tillæg nr. 10 til gældende spildevandsplan for Odder Kommune er 
udarbejdet med henblik på at aflede regnvand og spildevand i Fensten 
By, hvor der på nuværende tidspunkt er fælleskloakeret og ukloakeret 
opland.

Området udlægges i Spildevandsplan 2015 til separatkloakering og 
spildevandskloakering.

Tillægget til spildevandsplanen omfatter kloakoplandene E5, E19, E21, 
E22, E24 og E26 og udarbejdes med baggrund i gældende lovgivning 
og planlægning. Spildevandsplanens tekstdel ændres ikke med tillæg-
get.

Spildevandsplan 2015 for Odder Kommune med vedtagne tillæg er det 
planmæssige grundlag for tiltag på spildevandsområdet. 

2. Lovgrundlag 
Tillægget er udarbejdet med baggrund i følgende lovgrundlag:
Lov om miljøbeskyttelse; LBK 1218 af 25/11/2019
Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelses-
lovens kapitel 3 og 4; BEK nr. 1393 af 21/06/2021
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM); LBK nr. 973 af 25/06/2020

3. Miljøvurdering 
I henhold til miljøvurderingsloven (LBK nr. 973 af 25/06/2020) er der 
foretaget en screening af tillæggets indvirkning på miljøet.

Tillægget til spildevandsplanen vurderes at være omfattet af lovens § 2 
stk. 1, idet den fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til 
projekter, der er omfattet af bilag 2, hvilket betyder, at der skal foretages 
en screening for at klarlægge behovet for en miljøvurdering.
Da spildevandstillægget fastlægger en mindre ændring af allerede ved-
taget spildevandsplan betyder det, at der udelukkende skal gennemfø-
res en miljøvurdering, hvis tillægget må antages at kunne få væsentlig 
indvirkning på miljøet.
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Der er gennemført screening af plantillægget for at afgøre indvirkning 
på miljøet. Screeningen er vedlagt som bilag.

På baggrund af screeningen er det vurderet, at tillægget til spildevands-
planen ikke omfatter forhold, som kan få væsentlig indvirkning på miljø-
et eller, som bør vurderes mere indgående.

Med udgangspunkt i ovenstående har Odder Kommune besluttet, at der 
ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillæg nr. 10 til Spildevands-
plan 2015 for Odder Kommune.

Screeningsresultatet er offentliggjort sideløbende med udkastet til Til-
læg nr. 10.

4. Areal og ejerforhold 
Området ejes af private lodsejere.
 
5. Kloakopland og kloakeringsprincip - status og plan 
Tillægget omfatter kloakoplandene E5, E19, E21, E22, E24 og E26 med 
regnvandsudløb placeret i 573.3825; 6.195.932 (UTM 32N).

Kloakoplandene E5, E19, E22, E24 og E26 er i status fælleskloakeret, 
og E21 er ikke kloakeret (Tabel 1). Det er planlagt at separatkloakere 
E5, E19, E22, og E24, og spildevandskloakere E21 og E26. Derudover 
er oplandsgrænserne for E5 og E19 justeret til. I plan ledes spildevand 
til Odder Renseanlæg, hvor det renses og udledes via udløbsledning til 
Saksild Bugt.

Tabel 1. Kloakoplande, Nuværende/Status og Planlagt kloaktype, Areal (ha), Afløbskoefficient, 
Befæstede areal (ha), Antal PE og Udløbsnummer.

Opland Kloaktype 
status

Kloaktype 
plan

Areal 
(ha)

A-
koef

Bef. 
areal 
(ha)

Antal 
PE*

Udløbs 
nr.

E19 F S 2,38 0,15 0,36 22 E5UR

E22 F S 1,00 0,35 0,35 3 E5UR

E24 F S 1,28 0,45 0,58 7 E5UR

E5 F S 3,93 0,25 0,98 23 E5UR

E21 - SPV 0,38 0 0 2

E26 F SPV 0,39 0 0 2

E5BR - - 0,37 0 0 0 E5UR
Kloaktype: F = Fælles, S = Separeret, SPV = Spildevandskloakeret, *PE udregnet fra vand-
forbrug 2017-2019.

Tillæg nr. 10 til gældende spildevandsplan håndterer overordnet set 
regnvand og anlæg af regnvandsbassin (Figur 1).
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Figur 1. Kortoversigt af de dele af Fensten som separatkloakeres (E5, E19, E22 og E24) 
eller spildevandskloakeres (E21 og E26) samt placeringen af regnvandsbassinet (blåt 
område mod sydvest).

6. Afgivelse af areal og tinglysning 
I forbindelse med offentlig kloakering vil det ikke blive nødvendigt at 
etablere ledningsanlæg herunder pumpestationer på private arealer.

Matriklen (matr. nr. 11a, Fensten By, Gosmer), hvorpå regnvandsbassi-
net skal etableres, er privat, og Odder Kommune har besluttet, at salget 
af arealet skal ske på ekspropriationslignende vilkår.

7. Betalings- og ejerforhold 
Tillægget omfatter ikke nye eller ændrede betalingsforhold.
Arealet matr. nr. 11a, Fensten By, Gosmer til forsinkelsesbassin skal 
ved salg overgå til Odder Spildevand A/S.

8. Påvirkning af Odder Renseanlæg 
Spildevandet ledes til Odder Renseanlæg, som kan modtage det afledte 
spildevand under gældende udledningstilladelse og dimensionering.

9. Offentliggørelse og ikrafttræden 
Tillægget er i offentlig høring på kommunens hjemmeside i otte uger fra 
den 25/11-2021 til den 20/1-2022.

10. Endelig vedtagelse 
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