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Tårnby Kommunes spildevandsplan giver en samlet oversigt over den eksisterende 
og planlagte spildevandshåndtering i kommunen.  

Hvad er en spildevandsplan 
Kommunen skal i henhold til miljøbeskyttelsesloven udarbejde en spildevandsplan, 
der skal indeholde oplysninger om de eksisterende og planlagte forhold indenfor 
spildevandsområdet. 

En vedtaget spildevandsplan fastlægger rammerne samt det juridiske grundlag for 
håndtering af spildevand i kommunen.  

Spildevandsplanen er juridisk grundlag for 

o At indhente tilladelse til udledning af renset spildevand, overløbsvand og separat 
regnvand til vandløb, søer og kystvande. 

o At udbygge og vedligeholde de spildevandsanlæg der er ejet af 
Kloakforsyningen i henhold til lovkrav, regionplanmæssige retningslinjer samt 
borgernes afledningssikkerhed. 

o At grundejere inden for kloakerede områder forpligtes til at tilslutte spildevand til 
det Kloakforsyningens kloaksystem samt til at betale tilslutnings- og 
vandafledningsbidrag herfor. 

o At meddele påbud om forbedret spildevandsrensning på ukloakerede 
ejendomme. 

o At Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse kan ekspropriere sig ret til 
arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. i 
forbindelse med etablering af nye spildevandsanlæg. 

INDLEDNING
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Spildevandsplanens indhold 
I spildevandsplanen beskrives de eksisterende forhold, planlagte aktiviteter i 
planperioden 2015-2020 samt forventede aktiviteter i perspektivperioden 2021-
2027. 

Elementer i spildevandsplanen  

o Målsætninger for håndteringen af spildevandet. 

o Beskrivelse af kommende tiltag på spildevandsområdet i Tårnby Kommune. 

o Beskrivelse af Tårnby Kommunes eksisterende spildevandssystem. 

o Budget- og tidsplan for anlægsprojekter. 
 

Forhold til øvrige spildevandsplaner 
Med vedtagelsen af Spildevandsplan 2015-2027, ophæves Tårnby Kommunes 
spildevandsplan 2010-2018 med tilhørende tillæg. 

Spildevandsplan 2015-2027 indeholder en ny samlet prioritering af 
investeringsplaner og samordning af målsætninger m.v. 

Kloakforsyningens rolle 
TÅRNBYFORSYNING Spildevand  A/S (i det videre benævnt Kloakforsyningen) har 
til opgave, at forestå den løbende drift, vedligeholdelse og udvikling af 
Kloakforsyningens kloakanlæg (ledninger, bygværker og renseanlæg) indenfor 
spildevandsplanens rammer.  

Spildevandsplanens vedtagelse 
Forslaget til spildevandsplanen er vedtaget af Tårnby Kommunes 
kommunalbestyrelse. 

Efterfølgende er spildevandsplanen offentliggjort i perioden 5. oktober – 30. 
november 2015 med mulighed for kommentarer og indsigelser fra borgere og 
virksomheder. 

Spildevandsplanen er herefter endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen den 23. 
februar 2016. 

Revision af spildevandsplanen 
Spildevandsplanen omfatter plantiltag og visioner for de kommende 12 år (2015-
2027). 

Spildevandsplanen følger tidsrammerne udstukket i henhold til de gældende 
vandplaner, der er den danske udmøntning af EU’s Vandrammedirektiv. Konkret 
betyder Vandrammedirektivet at de danske myndigheder senest den 22. december 
2015 skal sikre, at de danske vandløb, søer, kystvande og grundvand har "god 
kvalitet". Ifølge direktivet betyder det, at miljøtilstanden i vandløb, søer og 
kystvande kun afviger lidt fra den upåvirkede referencetilstand. 
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Lovgivning 
Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32 samt 
bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 
3 og 4. 

Plangrundlag 
Spildevandsplanen indgår i det lovbestemte planhierarki, der sikrer, at statslige, 
regionale og kommunale planer ikke er modstridende. 

Det er derfor sikret, at spildevandplanen ikke er i modstrid med de gældende 
planer, der udstikker retningslinjer, der er af betydning for planlægningen på 
spildevandsområdet. 

Forhold til kommuneplaner 
Kommuneplanen er en langsigtet plan, der angiver visioner og mål for de 
kommende år.  

Kommuneplan 2014-2026 for Tårnby Kommune blev vedtaget d. 16. juni 2015 af 
Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse. 

Kommunens klimatilpasningsplan er en del af kommuneplanen og udpeger bl.a. de 
områder i kommunen hvor der på baggrund af en forventning om fremtidige øgede 
nedbørsintensiteter er sandsynlighed for oversvømmelser fra 
kloakforsyningsselskabets kloaksystem.  

Ligeledes udpeger kommunens klimatilpasningsplan områder med sandsynlighed 
for oversvømmelser på baggrund af en forventet fremtidig havvandsstigning.  

LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG
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Forhold til den statslige vandplanlægning samt til kommuneplan 
De statslige planer på vandmiljøområdet sikrer beskyttelsen af vandmiljøet og 
lægger dermed også de overordnede rammer for spildevandsrensningen.  

I den statslige vandplanlægning opereres med de 3 planperioder: 2009-2015, 2015-
2021 og 2021-2027:  

Vandplan 2009-2015 
• Vandplan 2009-2015 (1. generations vandplan) er godkendt 30. oktober 

2014 og erstattede fra det tidspunkt Regionplan 2005 for 
Hovedstadsregionen (Landsplandirektiv).  

• Vandplan 2009-2015 skal ifølge lovgivningen sikre, at vandløb, søer, 
kystvande og grundvandsforekomster i udgangspunktet opfylder miljømålet 
”god tilstand” inden udgangen af 2015. Endvidere skal det sikres, at 
eventuelle forringelser af tilstanden for vandområderne forebygges. 

• I vandplan 2009-2015 er der fastlagt nedre grænser for størrelsen af 
vandområder, som er omfattet af den videre konkrete statslige 
vandplanlægning. For de vandområder, som ikke er omfattet af den 
statslige vandplanlægning indeholder de statslige vandplaner generelle 
retningslinjer for myndighedernes administration af sektorlovgivningen. 

• Vandplanens indsatsprogram er konkretiseret i kommunernes 
vandhandleplaner i medfør af miljømålsloven. 

Vandområdeplan 2015-2021 & 2021-2027  
• Fra 22. december 2015 erstattes de statslige vandplaner 2009-2015 af de 

statslige vandområdeplaner 2015-2021 (2. generations vandplaner). Fra 
22. december 2021 forventes de statslige vandområdeplaner 2021-2027 (3. 
generations vandplaner) at være vedtaget. 

• Med de statslige vandområdeplaner for planperioderne 2015-2021 og 
2021-2027 fastsættes det statslige indsatsprogram i bekendtgørelse herom 
i medfør af lov om vandplanlægning. 

Spildevandsplanen må ikke stride mod den statslige vandplan/vandområdeplan og 
det statsligt fastsatte indsatsprogram. 

Spildevandsplanen må ligeledes ikke stride mod kommuneplanens retningslinjer. 

Det endelige statslige indsatsprogram for planperioden 2015-2021 og det fremtidige 
statslige indsatsprogram for perspektivperioden 2021-2027 kan medføre behov for 
tilpasninger af spildevandsplanen. 

Lokalplaner 
En lokalplan indeholder bestemmelser om bebyggelsens udstrækning og karakter – 
og har dermed betydning for mængden af regn- og spildevand, der afledes fra de 
konkrete områder. Vedtagelsen af nye lokalplaner kan derfor medføre behov for 
mindre tilpasninger af spildevandsplanen. 

Vandforsyningsplaner 
Vandforsyningsplanen beskriver den nuværende og planlagte forsyningsstruktur for 
drikkevand. Bortskaffelsen af spildevand i kommunen, skal fastlægges under 
hensyntagen til relevante beskyttelseszoner omkring vandforsyningsanlæggene. 

Indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse 
Staten afslutter i 2015 grundvandskortlægningen på Amager. Kommunen skal på 
baggrund af grundvandskortlægningen udarbejde en indsatsplan for de 
grundvandstruede områder. Dette kan medføre behov for mindre tilpasninger af 
spildevandsplanen.  
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Udsnit af love og bekendtgørelser indenfor spildeva ndsplanlægning 

• Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
• Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser 

m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 
• Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. nr. 633 af 

7. juni 2010.  
• Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale 

naturbeskyttelsesområder nr. 932 af 24. september 2009 
(”Miljømålsloven”).  

• Lov om vandplanlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1606 af 26. december 
2013..  

• Lov om miljøvurdering af planer og programmer ved lovbekendtgørelse nr. 
939 af 3. juli 2013. 

• Lov om afgift af spildevand ved lovbekendtgørelse nr. 938 af 27. juni 2013. 
• Vandrammedirektivet (implementeret i dansk lovgivning via 

”Miljømålsloven” og Lov om vandplanlægning.) 
• Lov om planlægning ved lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013. 
• Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold nr. 469 af 12. 

juni 2009 med senere ændringer, jf. seneste ændring ved 
lovbekendtgørelse nr. 56 af 27. januar 2015.  

 

 

 

 

Uddrag fra Lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. j uni 2010: 

§ 32. Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand. 
Planen skal indeholde oplysninger om:  

1) eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger,  

2) områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve 
tilslutningsretten og -pligten helt eller delvis,  

3) områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at give en ejendom 
tilladelse til direkte tilslutning til spildevandsrenseforsyningsselskabet,  

4) den eksisterende tilstand af kloakanlæg samt planlagte fornyelser af disse, 

5) eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker 
nedsivning, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der 
skal ske afledning til nedsivningsanlæg,  

6) eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker 
rensning svarende til et bestemt renseniveau, og planlagte områder uden 
for kloakeringsområder, hvor der skal ske rensning svarende til et bestemt 
renseniveau,  

7) hvorvidt der er tale om et spildevandsforsyningsselskab omfattet af § 2, 
stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, 
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8) afgrænsningen mellem de enkelte vandselskabers kloakeringsområder, og 

9) efter hvilken tidsfølge projekterne forudsættes at være udarbejdet og 
anlæggene udført. 

 

 

 

 

 

 

 

Vandplan 2009-2015: Retningslinjer   

Følgende er gengivet udvalgte retningslinjer fra statens Vandplan 2009-2015 
gældende for de 2 hovedvandoplande som Tårnby Kommune ligger inden for, 
nemlig Hovedvandopland 2.3 Øresund og Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt.  

Der henvises til vandplanerne i deres helhed for referencer til bilag, figurer og 
tabeller, og som kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside www.sns.dk.  

Retningslinjerne har i henhold til miljømålslovens § 25 til formål at understøtte det i 
vandplanerne beskrevne indsatsprogram med supplerende foranstaltninger med 
henblik på at opnå god tilstand i alle vandforekomster.   

Retningslinjerne har i vandplanperioden 2009-2015 bindende virkning overfor 
myndigheders fysiske planlægning og administration, herunder i relation til konkrete 
sager inden for de 2 hovedvandoplande. 

 

Myndighedernes administration af miljølovgivningen 

Ved meddelelse af tilladelser og godkendelser samt andre aktiviteter, der påvirker 
vandets tilstand i Hovedvandopland Køge Bugt, gælder følgende retningslinjer: 

1) Forringelse af den nuværende tilstand af såvel overfladevand som 
grundvand skal forebygges. 

2) Der må ikke gives tilladelse til øget direkte eller indirekte forurening af 
overfladevand, med mindre det vil medføre en øget forurening af miljøet 
som helhed, hvis tilladelse ikke gives, eller tilladelsen kan begrundes i 
væsentlige samfundsmæssige forhold. 

3) Tilstanden i vandløb, søer, grundvandsforekomster og kystvande skal leve 
op til de fastlagte miljømål, som de fremgår af Web-GIS. Vandområder, der 
ikke fremgår af WebGIS, administreres efter miljølovgivningen i øvrigt. Det 
bør således sikres, at der ikke meddeles tilladelser og godkendelser, der 
måtte være til hinder for, at disse områder opnår god tilstand. Det bør 
tilsigtes, at tilladelser, godkendelser mv. til aktiviteter, som understøtter 
klimatilpasningsindsatser, får høj prioritet. 

4) Afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3, 4 og 5 om dambrug, 
havbrug og andre erhvervsmæssige aktiviteter må ikke være til hinder for, 
at vandplanens miljømål opfyldes, herunder baseline-forudsætninger og 
supplerende reduktionskrav til påvirkning af overfladevand, overholdes. 
Kommunerne skal især være opmærksomme pa godkendelser og 
revurdering af godkendelser vedr. udledning af spildevand til vandløb, søer 
eller havet og på udledninger fra dambrug, som ikke er miljøgodkendt. 
 
Dette indebærer i relation til næringsstoffer, at tilladelse til øget påvirkning 
af vandmiljøet i et opland, hvor miljømål er opfyldt, som udgangspunkt først 
kan meddeles, når det er godtgjort, at tilladelsen ikke medfører en 
forringelse af tilstanden, og at tilladelse til øget påvirkning af vandmiljøet i et 
opland, hvor miljømål ikke er opfyldt, som udgangspunkt først kan 
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meddeles, når det er godtgjort, at miljømalet uanset tilladelsen kan nås ved 
hjælp af andre tiltag. 

Med ”øget påvirkning” forstås en øget påvirkning af vandmiljøet i forhold til 
den faktiske udledning på tidspunktet for afgørelsen. Ved fornyelse af 
tilladelser er vandplanen ikke i sig selv til hinder for videreførelse af den 
hidtidigt tilladte ramme for udledning af næringsstoffer. 

5) For oplande, hvor der ikke er fastlagt specifikke krav til reduktion af 
fosfortilførslen til vandområdet, skal der i den første planperiode tilstræbes 
en fortsat reduktion af den menneskeskabte fosfortilførsel fra såvel diffuse 
kilder som punktkilder. 
 

Spildevand 

6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så 
vidt muligt undgås. 
 

7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand fra 
fælleskloakerede kloaksystemer, hvor der bør ske en indsats. Som 
udgangspunkt bør der etableres et first flush bassin pa 5 mm (50 m3 pr. 
red. ha) ved en afskærende kapacitet (afløbstal) på 4,5 l/sek. pr. ha 
svarende til en årlig udledning pa ca. 250 m3 pr. red. ha oplandsareal 
(Odense regnserien). Såfremt der anvendes en anden regnserie eller en 
anden afskærende kapacitet, kan der accepteres en anden bassinstørrelse, 
når blot udledningen svarer til, hvad der dimensioneres med Odense 
regnserien og de anførte forudsætninger. Ved lavere afløbstal vil 
bassinvolumen derfor skulle være større for at opnå den ønskede reduktion 
af udledningen. Konkrete vurderinger af udledningens påvirkning kan 
betinge, at et bassin må udbygges yderligere i forhold til ovenstående. Til 
nedbringelse af mængden af udledt stof kan også andre foranstaltninger 
med en miljømæssig ligeværdig eller bedre effekt tages i anvendelse, 
herunder separatkloakering, lokal nedsivning af overfladevand mm. 
 

8) Ved meddelelse af tilladelse til udledning af separat overfladevand skal 
udløbene som udgangspunkt forsynes med bassiner af passende størrelse 
med henblik på tilbageholdelse af bundfældelige stoffer. Bassinstørrelse 
gradueres efter vandområdets følsomhed samt omfang af trafikbelastning i 
oplandet. 
 

9) Hvor der er risiko for hydrauliske problemer, skal regnbetingede 
udledninger som udgangspunkt reduceres til 1-2 l/s pr. ha (totalt areal), 
svarende til naturlig afstrømning. Bassiner på såvel separate 
regnvandsudløb som på overløbsbygværker skal i disse situationer have en 
størrelse, så der som gennemsnit højst sker overløb fra bassinet hvert 5. år 
(n=1/5 pr. år). Med hensyn til udformning af bassiner for separat regnvand 
henvises til Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen nr. 49/1992 om lokal 
rensning af regnvand. 
 

10) Hvor det er muligt, bør rent overfladevand fra eksempelvis tagarealer 
afledes til nedsivning eller opsamles til vandingsformål eller lignende. Ved 
tilladelse til udledning i vandløb skal det sikres, at vandløbets samlede 
hydrauliske kapacitet ikke overskrides. 
 

11) For spildevandsudledninger i det åbne land gælder: 
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spildevand fra enkeltliggende ejendomme (mindre end 30 PE) i udpegede 
oplande, se WebGIS, som udleder direkte eller indirekte til søer, moser, 
vandløb eller nor, skal som minimum gennemgå rensning svarende til 
renseklasser som angivet pa WebGIS. Dette kan udover rensning til den 
givne renseklasse opfyldes ved opsamling, afskæring eller nedsivning. Af 
WebGIS fremgår de oplande hvor foranstaltningerne indgår i baseline, samt 
hvilke oplande der udpeges med denne plan, dvs. hvor der er tale om 
supplerende foranstaltninger. 
 

12) Udledningen af spildevand fra særligt vandforurenende erhverv skal i videst 
muligt omfang søges begrænset ved anvendelse af bedst tilgængelig 
teknologi (BAT) og vandbesparende foranstaltninger, dernæst via rensning 
ved kilden. 
 

13) Ved udledning af spildevand med forurenende stoffer (miljøfarlige stoffer) 
kan der accepteres en overskridelse af miljøkvalitetskrav for disse stoffer i 
en blandingszone i umiddelbar nærhed af udledningsstedet. 
 

14) Temperaturpåvirkninger i områder uden for et opblandingsområde, hvor der 
sker udledning af kølevand, må ikke nå niveauer, der ligger uden for 
grænser, som sikrer, at værdierne for de typespecifikke biologiske 
kvalitetselementer kan overholdes. 

 

Vandløb 

15) Vandet i vandløbene skal være så rent som muligt og have en temperatur, 
der sikrer, at de fastlagte miljømål for vandløb kan opfyldes. 
 

16) Direkte indvinding af overfladevand fra vandløb skal så vidt muligt undgås. 
Hvor der foretages indvinding, og hvor vandet efterfølgende udledes igen, 
søges længden af den påvirkede vandløbsstrækning begrænset mest 
muligt, ligesom der sikres en så stor og naturligt varieret vandmængde som 
muligt. Der kan kun i særlige tilfælde gives nye tilladelser til indvinding af 
vand fra ferske overfladevandområder. De særlige tilfælde er fx indvinding 
fra de større vandløbs nedre strækninger, gravede bassiner og 
afvandingskanaler. 

 

Søer 

32) Vandkvaliteten i søerne skal medvirke til, at de fastlagte miljømål for søer 
kan opfyldes. 
 

33) Mindre søer, der ikke indgår specifikt i vandplanen, reguleres gennem 
sektorlovgivningen (naturbeskyttelseslov, vandløbslov, miljøbeskyttelseslov 
mm.). For alle søer gælder det, at de skal opnå god økologisk tilstand. Det 
gælder dog ikke for regnvandsbassiner, spulefelter og lignende tekniske 
anlæg. Ved risiko for manglende målopfyldelse vil der typisk være behov 
for at nedbringe tilførslen af næringsstoffer. Ud over indsats over for bl.a. 
spildevand og regnbetingede udledninger kan der være behov for at 
reducere tilførsel af næringsstoffer fra omgivende arealer. 
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Kystvande  

44) I de kystnære områder skal vandkvaliteten medvirke til, at de fastlagte 
miljømål for kystnære områder kan opfyldes. 
 

45) Ved udpegede badeområder skal vandkvaliteten kunne leve op til 
badevandsdirektivets krav om tilfredsstillende kvalitet. Kvalitetsmålet for 
badevand er, at alt badevand ved udgangen af 2015 i det mindste skal 
være klassificeret som tilfredsstillende. Det vil sige, at de krav, der fremgår 
af badevandsbekendtgørelsen skal vare opfyldt. 
 

46) Opfyldelse af krav til badevandskvalitet er en grundlæggende indsats som 
følge af badevandsbekendtgørelsen, som kommunerne skal vurdere de 
konkrete indsatser for i de kommunale handleplaner og reviderede 
spildevandsplaner. 

 

Miljøfarlige forurenende stoffer 

52) Indsatsen i forhold til at opfylde miljømål i vandområderne bestemmes af, 
om der i de enkelte vandområder er eller kan være problemer med 
opfyldelse af miljømålet for så vidt angår forurenende stoffer. 
Vandområderne er dertil inddelt i fire indsatskategorier, jf. kapitel 2.4. Disse 
er: 

1. vandområde uden problem 
2. vandområde under observation 
3. vandområde med behov for stofbestemt indsats 
4. vandområde med ukendt tilstand/belastning. 

 
For vandområder i alle 4 kategorier gælder: 
Udledning fra punktkilder og tilslutninger til offentlig kloak reguleres efter 
gældende regler og vejledninger ved anvendelse af bedst tilgængelig teknik 
og med henblik pa opfyldelse af miljøkvalitetskrav, jf. bekendtgørelsen om 
miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende 
stoffer til vandløb, søer eller havet. 
 
Oversigt over oplysninger om eksisterende og planlagte udledninger af 
forurenende stoffer etableres og opdateres løbende, og udledningernes 
omfang kvantificeres. 
 

53) For vandområder i kategori 2, 3 og 4 er der yderligere behov for, at 
 

b) miljømyndigheden tilvejebringer viden om kilder, belastning og 
transportvejefor forurenende stoffer til vandmiljøet. Det vurderes, om kilder 
er diffuse eller punktkilder, 

c) miljømyndigheden sikrer, at udledninger af forurenende stoffer med 
koncentrationer, der har betydning for vandmiljøet, har udledningstilladelser 
og tilslutningstilladelser, der er tidssvarende i forhold til gældende regler, 
herunder miljøbeskyttelseslovens regel om anvendelse af bedst 
tilgængelige teknik og reglerne i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for 
vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer 
eller havet. 
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Vandplanindsatsen og Natura 2000 -planer  

54) Gennemførelse af indsatsen efter vandplanerne koordineres med 
bevaringsmålsætningen for Natura 2000-omrader, jf. Natura 2000-planen, 
således at: 

 
d) vandplanindsatser, der kan påvirke et Natura 2000-omrade væsentligt, kan 

kun gennemføres, hvis der tilvejebringes sikkerhed for, at gennemførelsen 
uden rimelig tvivl og på bedste faglige grundlag ikke vil skade 
bevaringsmålsætningen for et Natura 2000-område, eller hvis der foreligger 
en helt særlig situation, hvor habitatdirektivets artikel 6, stk. 4, kan finde 
anvendelse. 

 
e) projekter til gennemførelse af vandplanindsatser, der kan påvirke Natura 

2000-områder væsentligt, skal vurderes for deres eventuelle konsekvenser 
for arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget efter proceduren i 
bekendtgørelse nr. 408 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter." 
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I det følgende er målsætningerne for Tårnby Kommunes fremtidige arbejde med 
spildevandsafledning i kommunen listet op. 

Målsætningerne for håndteringen af regn- og spildevand i Tårnby Kommune er, at: 

1. Være i overensstemmelse med udviklingen i samfun det. 

- Målsætningen er opfyldt hvis: 

• Forsyningspligten til fulde overholdes, herunder at spildevand fra samtlige 
ejendomme, private ledningsanlæg samt vejarealer – tilsluttet til 
Kloakforsyningens kloak – håndteres af kloakforsyningen.   

• Kloakforsyningens kloaksystem hurtigt og sikkert kan aflede spildevand og 
overfladevand i fælles – og separatkloakerede områder samt spildevand i 
spildevandskloakerede områder. 

• Rensning af spildevand og overfladevand sker på en sådan måde, at 
Vandplanens og Kommuneplanens retningslinjer overholdes.  

 

2. Vælge langsigtede tekniske løsninger af god kval itet, der understøtter en 
driftssikker kloakforsyning. 

- Målsætningen er opfyldt hvis: 

• Gældende anbefalinger i Skrift nr. 27, 28, 29 og 30 fra 
Spildevandskomiteen vedr. gentagelsesperioder for opstuvning i 
kloaksystemet til terræn er overholdt ved etableringen af nye 
ledningsanlæg. 

MÅLSÆTNINGER 
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• Ledninger, brønde og bygværker er velfungerende og intakte, så der ikke 
sker sammenbrud under normal påvirkning. 

• Nye anlæg etableres som selvrensende i det omfang, det er teknisk muligt. 
• Nye kloakledninger samt sanerede ledninger, opfylder tæthedskravene 

angivet i gældende dansk standard. 
• Nye ledninger etableres med en levetid på minimum 100 år. 

3. Arbejdet varetages og planlægges ressourcebevids t, under hensyntagen 
til et godt arbejdsmiljø. 

- Målsætningen er opfyldt hvis: 

• Overholdelse af gældende love, cirkulærer og bekendtgørelser indgår som 
en naturlig del af arbejdsgangene for alle Kloakforsyningens ansatte. 

• Brønddæksler i videst muligt omfang er frilagte. 
• Udskiftning af kloaksystemet koordineres med andre ledningsejere samt 

vej- og belægningsarbejde med det formål, at sanering af kloakken ved 
opgravning så vidt muligt sker, hvor der allerede foregår opgravning i 
befæstede arealer. 

• Kloakforsyningens økonomiske midler benyttes på en sådan måde, at der 
opnås den gode tekniske løsning, hvor der tages hensyn til miljøet og 
omkostningerne ved de enkelte løsninger. 

4. Yde en god og personlig service, der gennem åben hed øger forståelsen 
for kommunens håndtering af regn- og spildevand. 

- Målsætningen er opfyldt hvis: 

• Det er tydeligt for borgere og virksomheder, hvilke rettigheder de har samt 
hvilke regler, der gælder for Kloakforsyningen. 

• Generel og let forståelig information om Kloakforsyningen forefindes på 
Kloakforsyningens hjemmeside og kommunens hjemmeside.  

• Der bliver orienteret om aktuelle projekter på Kloakforsyningens 
hjemmeside og kommunens hjemmeside.  

• Husejere, virksomheder og grundejerforeninger, der bliver direkte berørt af 
kloakrenoveringer og andre anlægsprojekter, orienteres, så de har 
mulighed for at fremkomme med egne ønsker. 

• Rotteproblemer grundet kloakbrud påbegyndes afhjulpet indenfor 1 
arbejdsuge efter anmeldelsen. 

• Lugtgener påbegyndes afhjulpet inden for 1 arbejdsuge efter anmeldelsen, 
såfremt det er teknisk og økonomisk muligt.  

• Der ved brud, tilstopning eller reparation af kloakledninger tilstræbes, at der 
højst går otte timer før afløbsmuligheden er genetableret. 

• Alle skriftlige henvendelser til Kloakforsyningen fra borgere håndteres 
hurtigt og professionelt (inden for 14 arbejdsdage), således at borgere og 
virksomheder oplever et højt serviceniveau. 

5. Regn- og spildevand håndteres således, at tilfør slen af miljøfarlige stoffer 
til omgivelserne minimeres. 

- Målsætningen er opfyldt hvis: 

• Uvedkommende vand i spildevands- og fællesledninger nedbringes, 
således at overløb med urenset spildevand til recipienter minimeres. 

• Når fejlkoblinger i separatsystemer konstateres og opspores påbydes det 
udbedret, således at urenset spildevand ikke ledes til recipienten, og at 
regnvand ikke belaster renseanlægget. 
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• Fælleskloakerede oplande øst for metroen er separatkloakeret i 
perspektivperioden 2015-2021, således at overløb med urenset spildevand 
til recipienter begrænses. 

• Nye kloakoplande, der hører ind under Kloakforsyningen, som hovedregel 
håndterer overfladevand lokalt. 

• Nedsivning af regnvand i eksisterende oplande foretages lokalt i videst 
muligt omfang. 

• Der ved nye anlæg og hovedrenovering af vejarealer – hvor der ikke er 
risiko for forurening af grundvandsforsyningen – etableres nedsivning 
(faskiner) af vejvand samt permeabel overflade. 

• Det rensede spildevand fra Kloakforsyningens renseanlæg som minimum 
overholder gældende kravværdier. 

• Mængden af tungmetaller og miljøfremmede stoffer, der ledes til 
kloakanlægget, minimeres. Større enkeltkilder opspores, og tilledningen 
standses eller nedbringes til et miljømæssigt acceptabelt niveau. 

• Udledningen fra regnvandsudløb, bassiner og overløbsbygværker ikke er 
en hindring for opnåelse af de statsligt fastsatte miljømål. 

6. Klimatilpasningsprojekter håndteres i samarbejde  mellem Kommunen og 
Kloakforsyningen. 

- Målsætningen er opfyldt hvis:  

• Der ved nye anlæg og hovedrenovering af offentlige vejarealer tilstræbes at 
nedbringe afledningen til kloaksystemet til 10 l/s/ha. 

• Separatkloakeringer udføres ved at frakoble regnvandet fra kloaksystemet 
og afledere det lokalt. 

• Der ved opførelse af nye kommunale bygninger og ved større renoveringer 
af kommunale bygningers tage etableres grønne tage. 

• Spildevandsplanen understøtter kommunens klimatilpasningsplan, jf. 
ovenstående og målsætningerne 2, 5 og 6.  
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Status 
Der er i Tårnby Kommune 5 vandområder der modtager spildevand fra 
Kloakforsyningens kloaksystem, nemlig: 

• de 3 vandløb Nordre Landvandskanal, Søndre Landvandskanal og 
Hovedgrøften  

• de 2 kystvande Øresund og Køge Bugt.  

I den statslige vandplan er der fastsat specifikke målsætninger for kystvandene 
Øresund og Køge Bugt, mens der ikke er fastsat specifikke målsætninger for de tre 
vandløb. 

Øresund og Køge Bugt hører ind under Vanddistrikt Sjælland og udgør her 
henholdsvis Hovedvandopland 2.3 Øresund og Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt i 
den statslige vandplanlægning.     

Afledningen fra Kloakforsyningens kloaksystem til Øresund sker direkte, mens 
afledningen til Køge Bugt sker indirekte via vandløbene Nordre Landvandskanal og 
Søndre Landvandskanal.  

Herudover er der privat udledning af spildevand til Øresund samt til Køge Bugt via 
Hovedgrøften.  

 

 

 

VANDOMRÅDER
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Betegnelsen vandområder omfatter:  

• Vandløb (åer, bække og grøfter). 
• Søer. 
• Fjorde. 
• Kystvande. 
• Grundvand 

 

 

Der afledes i Tårnby Kommune ikke spildevand til Søer og Fjorde. 

Der nedsives spildevand i form af tagvand og andet overfladevand i dele af Tårnby 
Kommune.   

De statslige miljømål for vandområder er fastsat i Vandplan 2009-2015, efter 
miljømålslovens bestemmelser. For den statslige Vandområdeplan 2015-2021 og 
Vandområdeplan 2021-2027 er de statslige målsætninger fastsat i bekendtgørelse 
om miljømål, jf. bestemmelserne i lov om vandplanlægning. 

Det overordnede miljømål for vandområder i den statslige vandplanlægning er 
opnåelse af God tilstand senest 22. december 2015 eventuel med mulighed for 
fristforlængelse frem til senest 22. december 2027.  

I Vandplan 2009-2015 er fristen for målopfyldelse for kystvandene Øresund og 
Køge Bugt forlænget. Det tilsvarende gør sig gældende for de målsatte 
grundvandforekomster i Tårnby Kommune.  

 

Miljøm ålsætninger for vandområder  

God tilstand 

For overfladevandsområder omfatter God tilstand både god økologisk tilstand og 
god kemisk tilstand, som begge skal være opfyldte for at klassifikationen God 
tilstand kan anvendes for området. 

For grundvandet omfatter God tilstand både god kvantitativ og god kemisk tilstand, 
som begge skal være opfyldte for at klassifikationen God tilstand kan anvendes for 
grundvandet.  
 

 

Med baggrund i lov om vandplanlægning har staten i 2014 udarbejdet en 
basisanalyse forud for Vandområdeplan 2015-2021 de miljømålsatte vandområder. 
Basisanalysen har bl.a. til formål at beskrive miljøtilstanden og kilder til forurening 
samt udpege de vandområder, hvor der er risiko for, at miljømålene ikke kan 
opfyldes senest 22. december 2021.  

Basisanalysen viser, at kystvandene og grundvandsforekomsterne i Tårnby 
Kommune er i risiko for ikke at opfylde miljømålene den 22. december 2021. 
Basisanalysen danner grundlag for det statslige indsatsprogram, jf. bekendtgørelse 
om miljømål.  

 

Vidste du, at  

EU’s Vandrammedirektiv trådte i kraft den 22. december 2000.  

Direktivets overordnede mål er, at alle vandområder senest den 22. december 2015 
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har opnået mindst en "god tilstand", hvilket betyder, at der skal være en god 
økologisk og kemisk tilstand i vandområderne. 

Det indebærer først og fremmest, at der skal være gode livsbetingelser for dyr og 
planter. 

Som det følger af direktivet kan et medlemsland på visse betingelser anvende 
undtagelsesbestemmelser og udsætte kravet om opfyldelse af miljømål til senest 
22. december 2027.  

 

Baggrunden for den forventede manglende målopfyldelse for kystvandene kan 
relateres til bl.a. udledning af spildevand, men også til en lang række andre 
faktorer, der ligger uden for Kloakforsyningens råderum. 

Faktorer, der indvirker på vandområder:  

• Spildevandsudledning (reguleres via spildevandsplanen). 
• Påvirkning fra næringsstoffer (reguleres delvist via spildevandsplanen). 
• Dyrkning / landbrug. 
• Miljøfremmede / miljøfarlige stoffer. 
• Fysiske forandringer (eks. muslingeskrab) 

 

Plan 
Spildevandsplanen skal forholde sig til vandområdernes aktuelle tilstand, de 
specifikt fastsatte statslige miljømål og det statslige indsatsprogram og redegøre for 
planlagte tiltag indenfor Kloakforsyningen, der skal bidrage til et fremtidigt godt 
vandmiljø i regionen. Kloakforsyningen vil i planperioden (2015-2020) bl.a. 
gennemføre følgende tiltag: 

Tiltag til forbedring af vandområder : 

• Renovering af kloaksystemet, så ind- og udsivning reduceres. 
• Ny kloakering udføres som udgangspunkt som separatsystem. 

 

De angivne tiltag til forbedring af vandområderne beskrives nærmere i de følgende 
kapitler. 
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I spildevandsplanens plan- og perspektivperiode forventes nedenstående større 
anlægsprojekter gennemført i Tårnby Kommune. Det vil her blive beskrevet, hvilke 
tiltag der vil være i henholdsvis plan- og perspektivperioden. 

Planperiode 
Anlægsprojekter der forventes gennemført i Tårnby kommune inden for 
planperioden 2015-2021: 

• Kloakering af ejendomme i dele af det åbne land. 
• Sanering af kloakledninger i kommunen. 
• Separering af fælleskloakerede områder. 
• Udvidelse af kapaciteten for pumpestationen ved Søndre Landvandskanal. 
• Mulighed for kloakering af haveforeningerne. 
• Mulighed for etablering af overløb fra LAR-/LUR-anlæg i opland V og VI til 

Kloakforsyningens regnvandsledninger via vejafvandingssystem. 
• Amager Landevej Nord Etape 1: Plan forsinkes til 10 l/s/ha. 
• Travbaneparken afkobles. 
• Amager Landevej Etape 2: Plan forsinkes til 10 l/s/ha. 
• Etablering af bassiner. 

 

Opgaverne er kort beskrevet i nedenstående afsnit.  

Foruden de beskrevne opgaver, vil Kloakforsyningen i plan- og perspektivperioden 
have til opgave at stå for drift og vedligeholdelse af kloaksystemet. 

FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE
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Åbent land kloakering 
Med henblik på at sikre en samlet og fremtidssikker spildevandsløsning for 
ejendomme i det åbne land, vil Tårnby Kommune i spildevandsplanens planperiode 
sikre en kloakering af en del af ejendommene i det åbne land i Tårnby Kommune. 
Kloakeringen omfatter 62 ejendomme i den sydvestlige del af kommunen. 

Disse ejendomme vil blive spildevandskloakeret, mens regnvandet fra 
ejendommene fortsat skal håndteres på grunden. 

 

Figur 1 - Åbent land områder (rød markering) indenf or hvilke ejendomme må 
forventes at få etableret forbedret spildevandsrens ning, ved at blive tilsluttet 
kloakforsyningsselskabet i spildevandsplanens planp eriode. 
 

Saneringsprojekter 
Kloakforsyningen vil i spildevandsplanens planperiode forsætte med at sanere 
kloakkerne i Tårnby Kommune. 

Saneringen sker på baggrund af opmålinger af kloakledningerne (TV-inspektioner, 
og kotebestemmelse af brønde) og driftserfaringer. På de ledningsstrækninger, 
hvor ledningernes fysiske og hydrauliske tilstand vurderes værende 
utilfredsstillende (gamle ledninger, rotteproblemer, hydrauliske problemer etc.) 
udarbejdes saneringsplaner for kloakledninger. 

Saneringen af kloakledninger, pumpestationer mm. er en fortløbende opgave, der 
vil strække sig over hele spildevandsplanens planperiode. 

En detaljeret beskrivelse af saneringsprojekterne forefindes i afsnit 
LEDNINGSANLÆG på side 38. 
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Separering af fælleskloakerede områder. 
Tårnby Kommune ønsker i samarbejde med Kloakforsyningen, at kloaksystemet i 
kommunen med tiden vil overgå fra hovedsageligt at være fælleskloakeret, til at 
være separatkloakeret, i den forstand at overfladevand (fra nedbør) ikke føres til 
renseanlæg.  

Dette skyldes, at regnvand er dyrt at håndtere på renseanlæggene, dels fordi 
spildevandet i Tårnby Kommune skal pumpes til renseanlægget, dels fordi 
renseprocessen på renseanlægget besværliggøres af tilstedeværelsen af 
overfladevand. Følgende områder forventes separatkloakeret i planperioden. 

• Område øst for metroen og hele opland I.2 
• Brønderslev Alle 21-25 og 28 samt Skolebotanisk sø. 
• Løjtegårdsvej ved Oliefabriksvej. 
• Løjtegårdsvej ved Travbaneparken. 
• Kastrupgårdsskolen. 

 

Herudover vil Kloakforsyningen løbende skifte til separate kloaksystemer, i de 
fælleskloakerede områder, efterhånden som kloaknettet i Tårnby Kommune skal 
renoveres.  

I forbindelse med at Kloakforsyningen separerer fælleskloakerede oplande, er det 
grundejerens pligt at separere på grunden, se afsnit ”Fra fælleskloak til 
separatsystem” side 54. I forbindelse med denne separering på de enkelte grunde, 
kan grundejeren vælge at udtræde af kloakforsyningen for overfladevand. Vælger 
en grundejer at håndtere overfladevandet lokalt på sin grund, kan der tilbagebetales 
tilslutningsbidrag for overfaldevand. Denne tilbagebetaling vurderes dog særskilt af 
Kloakforsyningen i hvert enkelt tilfælde. 
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Figur 2 – oversigt over planmæssige separeringsproj ekter 
 

Traditionel separatkloakering 

Det fælleskloakerede område øst for metroen forventes separeret. Det forventes, at 
projektet opstarter i spildevandsplanens planperiode og gå ind i perspektivperioden. 
Projektet omfatter oplandene II.10, II.11 og opland I.2.  

Ved separering af Brønderslev Alle 21-25 og 28 samt Skolebotanisk sø føres 
regnvandet til regnvandsledning i Brønderslev Alle. Områderne ligger i opland III.6. 

Separering ved LAR- og LUR-løsninger 

LAR betyder ”Lokal Afledning af Regnvand” og med det menes der at regnvandet 
håndteres lokalt. Dette kan eksempelvis være en ejendom der udtræder af 
kloakforsyningen for regnvand, og dermed selv skal håndtere regnvandet på egen 
matrikel ved en LAR løsning, som faskine, regnvandsbed, etc. LAR-løsninger kan 
også benyttet på offentlige arealer som veje, etc.  
LUR betyder ”Lokal udnyttelse af Regnvand”, hvor regnvandet udnyttes lokalt til 
forskellige formål, så som at opsamle regnvand til vanding, huslige formål hvor det 
ikke er nødvendigt med vand af drikkevandskvalitet, etc. 

To delstrækninger af Løjtegårdsvej separeres fra fællessystemet og regnvand 
forventes ført dels til regnvandsledning i sydsiden af vejen med forbindelse til 
pumpekanalen og dels ført til Travbaneparken for nedsivning. 

Projektområdet Kastrupgårdsskolen er et fælleskloakeret område som overvejes 
separeret ved lokalhåndtering af regnvandet ved nedsivning. Projektområdet er en 
del af opland I.6 og indbefatter ud over Kastrupgårdsskolen bl.a. Tårnby 
Politistation, Tårnby Brandstation og Kastrup Svømmehal. I løbet af planperioden vil 
der blive taget nærmere stilling til projektets eventuelle gennemførelse i 
planperioden.  
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Medfinansieringsprojekter 

Der er mellem kommunen og Kloakforsyningen indgået aftale om 2 
medfinansieringsprojekter, som vil blive gennemført i planperioden. Det drejer sig 
om: 

1. Separering af havneområdet ved Kastrup Lystbådehavn, og som er en del 
af området øst for metroen der separeres. 

2. Renovering af Amager Landevej Nord etape 1 (strækning mellem Følfodvej 
og Tårnbyvej/Saltværksvej, hvor der bl.a. indgår forsinkelse af vejvand). 

I planperioden vil muligheden for gennemførelse af en renovering af Amager 
Landevej Nord etape 2 (stækning mellem Tårnbyvej/Saltværksvej) som 
medfinansieringsprojekt blive afklaret og om muligt gennemført. Ligeledes og 
renovering af Amager Landevej Syd.   

 
Pumpestation, Søndre landvandskanal 
Under kraftig regn og højvande i Køge Bugt, har der tidligere været problemer med 
at pumpe vandet fra Pumpekanalen ud i Nordre Landvandskanal og Søndre 
Landvandskanal. Dette kan medføre oversvømmelser og tilbagestuvning af 
regnvand.  

 

Figur 3 - Søndre landvandskanal 
 
Regnvandet i kloaksystemet har overbelastet pumpestationerne og Tårnby 
Renseanlæg, og har dermed været en medvirkende årsag til aflastninger af 
spildevand til Øresund. Ved pumpestation PR2 har der ved pumpning under kraftig 
regn, været overløb fra Søndre Landvandskanal tilbage til Pumpekanalen. 

Det forventes derfor i planperioden via et fællesprojekt mellem Forsyningen, 
Kommunen og Pumpedigelaget at kunne aflaste al pumpekanalens vand til Køge 
Bugt uafhængigt af højvande i Køge Bugt eller Nordre Landvandskanal.  
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Kloakering af haveforeninger 
Der er 14 haveforeninger i Tårnby Kommune. Af disse har 8 tilsluttet deres 
fælleshus til Kloakforsyningens kloaksystem, hvilke er Ringen, Sano, 
Blommehaven, Æblehaven, Kongevang, Ny Nordre Eng, Ved Pilegården og 
Ugandavej. 4 af haveforeningerne har gennemført en kloakering af samtlige 
havelodder eller mulighed herfor. De pågældende haveforeninger er HF Uganda, 
HF Sano, HF Pilegården og HF Kongevang.  

Det er Tårnby Kommunes hensigt, at alle haveforeningerne fortsat får mulighed for 
at blive tilsluttet til kloakforsyningens kloak. Dette gælder alle huse i alle 
haveforeninger. Haveforeningerne skal selv stå for kloakeringen internt på 
matriklerne. Hvis en haveforening ønsker at blive tilsluttet, skal bestyrelsen 
henvende sig til Tårnby Kommune.  

Vigtigt er det dog at fremhæve, at såfremt en haveforening ikke ønsker at blive 
tilsluttet Kloakforsyningens kloak, kan disse vælge at fortsætte med deres 
nuværende håndtering af spildevand med samletanke, der i henhold til 
miljøbeskyttelsesloven kræver en tilladelse fra Tårnby Kommune.  

Mulighed for etablering af overløb fra LAR-/LUR-anlæg i opland V og VI til 
Kloakforsyningens kloaksystem 
Det vil fremover være tilladt at tilkoble nødoverløb fra LAR-/LUR-anlæg, som f.eks. 
faskiner, til Kloakforsyningens regnvandsledninger. Dette vil skulle ske via de 
private vejafvandingsledninger, der i dag er tilsluttet Kloakforsyningens 
vejafvandingsledninger og ved overholdelse af de flowbegrænsninger som gælder i 
kloakoplandet. Før der kan ske en tilslutning af overløb fra LAR-/LUR- anlæg, skal 
der indhentes en accept hos Kloakforsyningen. 

Etablering af bassiner  
Der er planlagt etablering af syv sparebassiner i Tårnby Kommunes kloakopland 
under hele spildevandsplansperioden, 2015-2027. Af de syv bassiner vil to blive 
udført i planperioden, 2015-2020, og fire af dem udført i perspektivperioden, 2021-
2027. Bassinerne udføres så de bedst muligt indpasses i omgivelserne. 

Nedenstående tabel beskriver hvilke sparebassiner der er planlagt. 

Tabel 1 – Oversigt over fremtidige sparebassiner 
Bassinplacering Matrikelnummer By Forventes udført 

På Forstranden 1eø Kastrup Planperiode 

I Vægterstien 7000cl Kastrup Planperiode 

Ved Televænget  1aic Kastrup Perspektivperiode 

Ved Olufsgården 4æ Kastrup Perspektivperiode 

Ved Gl. Kirkevej 1a og 1g Kastrup Perspektivperiode 

Ved Englandsvej 7000a Tårnby Perspektivperiode 

 
Tårnby Kommune har endvidere planer om, at der i planperioden laves et 
forsinkelsesbassin mellem Ugandavej og Hjallerup Alle/Munkebjergvej. Placering 
og størrelse af forsinkelsesbassinet er endnu ikke fastlagt, men bassinet vil blive 
placeret på en eller flere af de i tabel 2 beskrevne matrikler. 
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Tabel 2 – muligt berørte matrikler i forbindelse me d et forsinkelsesbassin i 
mellem Ugandavej og Hjallerup Alle/Munkebjergvej 
Placering Matrikelnummer By Forventes udført 

Tømmerup By 8d Tårnby Planperiode 

Tømmerup By 3l Tårnby Planperiode 

Tømmerup By 5b Tårnby Planperiode 

Tømmerup By 5c Tårnby Planperiode 

Tømmerup By 5d Tårnby Planperiode 

Tømmerup By 93 Tårnby Planperiode 

Tømmerup By 3e Tårnby Planperiode 

Tømmerup By 3m Tårnby Planperiode 
 

Perspektivperioden 
Anlægsprojekter der forventes gennemført i Tårnby kommune inden for 
perspektivperioden 2021-2027: 

• Området øst for metroen separeres fuldt og regnvand ledes til 

regnvandsledning ved Vægtergangen og direkte ud i havnen 

• Industrikvarter omkring Bjørnbaksvej. Plan: Separeres og regnvandet føres 

til Brønderslev Alle og Englandsvej 

• Industrikvarter syd for Løjtegårdsvej. Plan: regnvand separeres og 

regnvandet føres mod vest til pumpekanal 

• Englandsvej Nord Separeres og regnvandet forsinkes 

• Etablering af 4 sparebassiner ved Televænget, Olufsgården, Gl. Kirkevej og 

Englandsvej, jf. Tabel 1 
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I Tårnby Kommune findes et spildevandsforsyningsselskab, TÅRNBYFORSYNING 
Spildevand A/S. Selskabet er omfattet af §2 stk. 1 i Lov om vandsektorens 
organisering og økonomiske forhold. 

Forsyningsselskabet ejer og driver Tårnby Renseanlæg. 

Stort set alt spildevand der renses i Tårnby Kommune ledes i dag til Tårnby 
Renseanlæg. Renseanlægget modtager i dag spildevand fra ca. 13.600 
ejendomme, og er i dag belastet med en spildevandsmængde, der svarer til ca. 
54.000 PE. 

Status  
Området i umiddelbar nærhed af renseanlægget anvendes i dag som rekreativt 
område. Der er indenfor de seneste få år etableret kontorbyggeri og Den Blå Planet 
(tidligere Danmarks Akvarium) i umiddelbar nærhed af Tårnby Renseanlæg.  

På grund af tidligere lugtgener fra anlægget har anlægget sideløbende med 
udviklingen af de tilstødende områder gennemgået en ombygning. Der er foretaget 
en overdækning af anlæggets beluftningstanke og inddækning af driftsbygninger, 
som forebygger lugtgener for omgivelserne.  

SPILDEVANDSSTRUKTUR
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Figur 4 – Luftfoto fra 2014 som viser Tårnby Rensea nlægs placering i forhold 
til omgivelserne. Øst for anlægget ses Den Blå Plan et, vest for ses et grønt 
rekreativt område og syd for ses kontorbyggeriet No rdhuset. 

 

Plan  
Renseanlægget forventes tilført yderligere spildevand i planperioden som der 
driftsmæssigt vil blive taget højde for.  
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I det følgende er angivet en kort beskrivelse af kloakoplande i kommunen. For hvert 
hovedkloakopland angives renseanlæg (der afledes til), kloaksystem samt 
oplandsareal. 

Definitioner på forskellige typer kloaksystem  

Separatsystem: 2 strenget kloaksystem med regn- og spildevandsledning for separat 
afledning. 

Spildevandssystem: 1 strenget kloaksystem for spildevand. Regnvand afledes lokalt. 

Fællessystem: 1 strenget kloaksystem, hvor regn- og spildevand afledes i samme 
ledning. 

 

Definitioner på spildevand og regnvand   

Spildevand: I Spildevandsplanen, defineres spildevand som det vand, der afledes 
internt fra ejendomme. Dvs. vand fra toiletter, vaske og diverse afløb 
fra indendørs arealer. 

Regnvand I Spildevandsplanen defineres regnvand, som det vand der afledes 
fra udendørs arealer, og som ikke er opblandet med nogen form for 
spildevand (se ovenstående definition). Dvs. vand fra vejarealer, 
hustage, andre befæstede arealer (parkeringspladser, indkørsler, 
terrasser mm.). 

 

 

 

KLOAKOPLANDE
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Definitioner på private og Kloakforsyningen kloakledninger  

Spildevandsforsyningsselskabets  
 ledninger: I spildevandsplanen betegnes kun ledninger der er ejet af 

Kloakforsyningen som offentlige ledninger. Kloakforsyningen har pligt til 
at vedligeholde det offentlige kloaknet. 

Private ledninger: Private kloakledninger, defineres som ledninger der ikke er ejet af 
Kloakforsyningen. Dette er typisk ledninger der er ejet af 
grundejerforeninger eller vejmyndighederne. Kloakforsyningen må ikke 
bruge offentlige midler på vedligeholdelse af ledninger, der er privat 
ejet. 

 

Haveforeninger 
Renseanlæg: Tårnby Renseanlæg. 

Kloaktype: Delvis fælleskloakeret, delvis kloakeret med samletanke. Regnvand 
afledes lokalt eller til Kloakforsyningen. 

Oplandsareal: 75,7 hektar. 

 

Status 

8 ud af 14 haveforeninger har et fælleshus, som er kloakeret.  

Haveforening  Fælleshus adresse  Fælleshus kloakeret  Kloakeringsprincip 
svarende til 

kloakopland: 

Blommehaven Kamerunvej 17 Ja 6 

Kongevang Kongelundsvej 367 Ja 6 

Ringen Gammel Kirkevej 50 Ja 1 

Sano Vægtergangen 36 Ja 1 

Uganda Ugandavej 125 Ja 6 

Ved Pilegården Pilegård Alle 4 Ja 5 

Æblehaven 

Ny Nordre Eng        

Kamerunvej 19 

Nøragersmindevej 59 

Ja 

Ja 

6 

7 

Kirkevang  Nej 1 

Sommervirke  Nej 7 

Selandia  Nej 7 

Rågårdskær  Nej 7 

Sønderbro  Nej 7 

Nordre Vang  Nej 7 
 

Såfremt en haveforening har stiktilslutning til det Kloakforsyningens kloaksystem 
(fælleshuset er tilsluttet Kloakforsyningens kloak), har alle haveforeningshuse på 
den pågældende matrikel (haveforening) ret til at tilslutte sig til Kloakforsyningens 
kloak. Alle kloakanlæg på haveforeningens matrikel etableres dog på privat 
foranstaltning. 

I dag har 8 haveforeninger etableret kloakstik frem til samtlige havelodder samt 
kloakeret fælleshus. De 8 haveforeninger er Ringen, Sano, Blommehaven, 
Æblehaven, Kongevang, Ny Nordre Eng, Ved Pilegården og Uganda. 

I langt den overvejende del af haveforeningerne skal håndteringen af regnvandet 
ske lokalt og må ikke afledes til Kloakforsyningens spildevandsledning. 
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Når en haveforening vælger at tilslutte flere haveforeningshuse end det allerede 
tilsluttede fælleshus, skal Kloakforsyningen informeres herom, idet der i så fald skal 
betales vandafledningsbidrag for det tilsluttede vand. 

 

Plan 

Haveforeninger vil kunne blive tilsluttet Kloakforsyningens kloak, såfremt 
haveforeningen selv ønsker det, 

Opland I 
Opland I er kloakeret i starten af 1920´erne og indeholder dermed det ældste 
afløbs-system i kommunen. Oplandet er fælleskloakeret og afvander ved gravitation 
til pumpestation PI.2, der pumper vandet ind på renseanlægget. Fra renseanlægget 
ledes det rensede spildevand til pumpesumpen for PI.1 på Forstranden. PI.1 
pumper vandet op i et tryktårn, hvorfra det ledes til sejlrenden ved Drogden via 2 
stk. 1800 meter lange ø900 mm udløbsledninger.  

Fra Opland I kan der endvidere i situationer med kraftig regn via pumpestation PI.3 
ske yderligere aflastning til tryktårnet og derfra til udløb U1 i Øresund. Ved meget 
kraftig belastning kan vandet, ved overløb ledes til kystnært udløb ved Kastrup 
Lystbådehavn ved overløbsbygværk U2. 

Status 

Renseanlæg: Tårnby Renseanlæg. 

Kloaktype: Fællessystem 

Oplandsareal: 293,1 hektar. 

Plan 

Følgende dele af oplandet separatkloakeres i planperioden 2015-2020: 

Opland 1.0 

Opland 1.2  

Dele af Oplandene 1.1 og 1.3 (Øst for metro) 

Overfladevandet fra havneområdet forventes afledt til havnebassinerne via et antal 
nye udløb og efter den fornødne rensning.  

På sigt skal hele oplandet separeres. 

Opland II 
Afløbssystemet i Opland II er anlagt fra midten af 1930´erne.  

Oplandet er fælleskloakeret og afvander til pumpestation PII.1, der pumper vandet 
til renseanlægget.  

Der ledes spildevand til Opland II fra Opland III med pumpestation PIII.1, og fra 
Opland VI med pumpestationerne PVI.10b, og PVI.19. Desuden tilledes spildevand 
fra Københavns Lufthavn. Lufthavnen har tilladelse til at aflede 87 l/s til Opland II, 
hvoraf 33 l/s vedrører den vestlige del af lufthavnen og 54 l/s den østlige del.  

I Opland II vest er der et sparebassin på 4.000 m3. Sparebassinet, der ligger 
umiddelbart inden for lufthavnens areal, reducerer risikoen for, at Opland II vest 
oversvømmes i tilfælde af kraftig regn.  

Ved Den Gamle Lystbådehavn er der et overløbsbygværk U4, hvorfra der under 
kraftig regn kan ledes vand ud i Øresund. Dette udløb er dog sjældent i brug. 
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Opland II Øst 

Status 

Renseanlæg: Tårnby Renseanlæg. 

Kloaktype: Fællessystem  

Oplandsareal: 183,1 hektar. 

Plan 

Følgende dele af oplandet øst for metrobanen er påtænkt separatkloakeret i 
planperioden 2015-2020: 

• Opland II.10 
• Opland II.11. 

Overfladevandet fra havneområdet forventes afledt til havnebassinerne via et antal 

nye udløb og efter den fornødne rensning. 

Opland II Vest 

Status 

Renseanlæg: Tårnby Renseanlæg. 

Kloaktype: Fællessystem 

Oplandsareal: 99,5 hektar. 

Plan 

Oplandet skal på sigt separatkloakeres. 

Opland II Lufthavn Øst 

Status 

Renseanlæg: Tårnby Renseanlæg 

Kloaktype: Privat separatsystem 

Oplandsareal: 519,2 hektar. 

 
Opland II Lufthavn Vest 

Status 

Renseanlæg: Tårnby Renseanlæg 

Kloaktype: Privat separatsystem 

Oplandsareal: 450,9 hektar. 

Opland III 
Afløbssystemet i Opland III er fra starten af 1940´erne. Oplandet er fælleskloakeret 
og afvandes ved gravitation til pumpestation PIII.1, der pumper vandet videre til 
Opland II.  

Der tilledes spildevand og regnvand fra Opland IV ved pumpestation PIV.1, PIV.2, 
og spildevand fra Opland V gennem pumpestationerne PV.3, PV.6, PV10, PV.12, 
og PV.14. I særlige situationer kan der ske aflastning fra den nordlige del af Opland 
IV via overløbsbygværket ved Oliefabriksvej/Villestoftevej til Opland III.  

Aflastning under regn kan ske via overløbsbygværket “Fort Sigurd” til den åbne 
grøft langs nordsiden af Løjtegårdsvej. Fra denne grøft er der mulighed for 
aflastning til den rørlagte kanal, der løber fra Kongelundsvej til Nordre 
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Landvandskanal. Fra den rørlagte kanal er der mulighed for aflastning til Nordre 
Landvandskanal via udløb U11a og U11b. Desuden kan der ske aflastning fra den 
nordlige del af oplandet via et overløbsbygværk i Opland IV ved 
Oliefabriksvej/Villestoftevej. Vandet ledes herfra videre til Nordre Landvandskanal 
via udløb U12a og U12b, der samtidig afvander en del af Øresundsforbindelsens 
Landanlæg. I forbindelse med det nye udløb til U12 er der etableret et 
ledningsbassin på ca. 1000 m3. Udløbet tilhører Sund & Bælt. 

Status 

Renseanlæg: Tårnby Renseanlæg 

Kloaktype: Fællessystem (99,8 %), Vejafvanding (0,2 %) 

Oplandsareal: 228,5 hektar. 

 

Plan 

Følgende dele af oplandet forventes separatkloakeret i planperioden: 

• Dele af Opland III 5 
• Opland III 6.2. 

I planperioden vil mulighederne for at separere ved lokal afledning af regnvand i 
dele af oplandene III 6, III 7 og III 8 blive undersøgt og om muligt gennemført. 

Oplandet skal på længere sigt separatkloakeres. 

Opland IV 
Afløbssystemet i Opland IV er fra starten af 1940´erne. Oplandet er fælles-
kloakeret. 

Oplandet afvandes ved gravitation til PIV.1, og PIV.2, der pumper spildevandet til 
Opland III.  

Der ledes ikke spildevand og regnvand til oplandet fra andre oplande.  

Aflastning under regn kan ske gennem et overløbsbygværk ved 
Oliefabriksvej/Smedekærvej til en ledning i Oliefabriksvej. Derfra ledes vandet via 
en kanal og regnvandspumpestation PR4 videre til Nordre Landvandskanal via 
udløb U11.  

Derudover er der afledning af regnvand fra den sydlige del af Opland IV til PR4 via 
regnvandsledningen i Oliefabriksvej. 

Status 

Renseanlæg: Tårnby Renseanlæg 

Kloaktype: Fællessystem 

Oplandsareal: 40,9 hektar. 

Plan 

Oplandet skal på sigt separatkloakeres. 

Opland V 
Afløbssystemet i Opland V er fra midten af 1950´erne. Oplandet er 
spildevandssystem, og afledningen af spildevand sker ved pumpestationerne PV.3, 
PV.6, P.V.10, PV.12 og PV.14 til Opland III.  
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Fra den nordlige del af Opland VI ledes spildevand til Opland V via 
pumpestationerne: PVI.1, PVI.2, PVI.4, og PVI.5.  

Ved kraftige regnskyl og længevarende regn er det konstateret, at 
spildevandsledningerne bliver belastet med regnvand, hvilket ikke er i 
overensstemmelse med oplandets kloakeringsprincip, der er spildevandssystem.  

For år tilbage, inden anlæggelse af kloakker i Tårnby Kommune, blev regn- og 
drænvandet afledt via åbne grøfter. I takt med at kommunen blev udbygget, er 
mange af disse grøfter blevet rørlagt og indgår i dag som en del af 
regnvandssystemet som spildevandstekniske anlæg.  

Regnvand fra vejene ledes i dag via langsgående dræn og de rørlagte grøfter til 
Pumpekanalen på Vestamager. Fra Pumpekanalen pumpes vandet til Nordre 
Landvandskanal via udløb UPR1, Finderupvej, og til Søndre Landvandskanal via 
udløb UPR2, Hilversumvej. Regnvand fra parcellerne ledes til faskiner på de 
enkelte parceller.  

For den del af Opland V, der ligger nord for Løjtegårdsvej, ledes regnvandet til 
regnvandspumpestation PR4 og derfra videre til Nordre Landvandskanal via udløb 
U11. faskinerne på matriklerne tilhører de enkelte grundejere. Drænene i vejene, 
der hovedsageligt er private fælles veje, tilhører grundejerforeningerne og skal 
vedligeholdes af disse. De rørlagte grøfter samt en del af de åbne grøfter 
vedligeholdes af Kloakforsyningen. 

Opland V Nord 

Status 
Kloakforsyningen giver mulighed for, at Kloakforsyningens regnvandsledninger via 
private vejafvandingsledninger modtager regnvand fra overløb fra faskiner med 
flowbegrænsning. 

Tilslutning af overløb fra faskiner til vejdræn er en sag mellem grundejerforeningen 
og den enkelte parcel/ejendommen.  

Renseanlæg: Tårnby Renseanlæg 

Kloaktype: Spildevandssystem (95 %), Privat vejafvanding (5 %) 

Oplandsareal: 24,1 hektar. 

Plan 
Kloakforsyningen vil i planperioden give mulighed for, at Kloakforsyningens 
regnvandsledninger via private vejafvandingsledninger modtager regnvand fra 
overløb fra LAR-/LUR-anlæg, som eksempelvis faskiner, med flowbegrænsning. 

Tilslutning af overløb fra LAR-/LUR-anlæg til vejdræn er en sag mellem 
grundejerforeningen og den enkelte parcel/ejendommen.  

Opland V Syd 

Status 
Renseanlæg: Tårnby Renseanlæg 

Kloaktype: Spildevandssystem (87,9 %), Offentlig vejafvanding (1,4 %), Privat 
vejafvanding (10,7 %) 

Oplandsareal: 163,2 hektar. 

 

Kloakforsyningen giver mulighed for, at Kloakforsyningens regnvandsledninger via 
private vejafvandingsledninger modtager regnvand fra overløb fra faskiner. 
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Tilslutning af overløb fra faskiner til vejdræn er en sag mellem grundejerforeningen 
og den enkelte parcel/ejendommen. 

Plan 
Kloakforsyningen vil i planperioden give mulighed for, at Kloakforsyningens 
regnvandsledninger via private vejafvandingsledninger modtager regnvand fra 
overløb fra LAR-/LUR-anlæg, som eksempelvis faskiner, med flowbegrænsning. 

Tilslutning af overløb fra LAR-/LUR-anlæg til vejdræn er en sag mellem 
grundejerforeningen og den enkelte parcel/ejendommen.  

Opland VI 
 

Afløbssystemet i Opland VI er hovedsageligt anlagt i 1969-75. Oplandet er 
spildevandskloakeret, og afledning af spildevand fra den nordlige del af Opland VI 
ledes til Opland V gennem en række pumpestationer. Fra resten af oplandet ledes 
spildevandet gennem pumpestationerne: PVI.10, PVI.10a, og PVI.10b, til Opland II 
gennem en ledning i Ugandavej - Tømmerupvej. For området nordøst for 
Tømmerup, Grundejerforeningen Østergården, pumpes spildevandet via PVI.19, til 
Opland II ved Amager Landevej.  

Spildevandet fra industriområdet Kirstinehøj samt fra et område ved 
Skelgårdsstræde ledes til pumpestation PVI.10b.  

Der ledes ikke spildevand til Opland VI fra andre oplande.  

Ved kraftige regnskyl er det konstateret, at spildevandsledningerne bliver belastet 
med regnvand, hvilket ikke er i overensstemmelse med oplandets 
kloakeringsprincip, der er spildevandssystem.  

Regnvandet fra vejene ledes via dræn og de rørlagte grøfter til Pumpekanalen på 
Vestamager. Fra Pumpekanalen pumpes vandet til Nordre Landvandskanal via 
udløb UPR1, Finderupvej, og til Søndre Landvandskanal via udløb UPR2, 
Hilversumvej. Regnvand fra parcellerne ledes til faskiner på de enkelte parceller. 
Faskinerne tillades forbundet med vejafvandingen via stikledning og ø300 mm 
drænbrønd.  

Faskiner på matriklerne tilhører grundejerne. Drænene i vejene, der hovedsageligt 
er private fælles veje, tilhører grundejerforeningerne og vedligeholdes af disse. Det 
er lovligt at koble nødoverløb fra faskiner med flowbegrænsning til 
Kloakforsyningens regnvandsledninger, via de private vejafvandingsledninger med 
flowbegrænsning. Tilslutning af overløb fra faskiner til vejdræn er en sag mellem 
grundejerforeningen og den enkelte parcel/ejendom.  

Regnvandet fra Grundejerforeningen Strandgården løber via 
regnvandspumpestation PR3 til udløb U13, der udleder til Søndre Landvandskanal.  

Regnvand fra landzonen omkring Tømmerupvej ledes via åbne og rørlagte grøfter 
gennem oplandet til pumpekanalen.  

Industriområdet ved Kirstinehøj er separatkloakeret, og fra industriområdet ledes alt 
regnvand til et regnvandsbassin, der har afløb til den offentlige grøft ved Hjallerup 
Allé, hvorfra det løber videre til Pumpekanalen.  

Opland VI Vest 

Status 
Renseanlæg: Tårnby Renseanlæg 

Kloaktype: Spildevandssystem (86,6 %), Offentlig vejafvanding (3,8 %), Privat 
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vejafvanding (9,6 %) 

Oplandsareal: 310,4 hektar. 

 
Plan 

Kloakforsyningen vil i planperioden give mulighed for, at Kloakforsyningens 
regnvandsledninger via private vejafvandingsledninger modtager regnvand fra 
overløb fra LAR-/LUR-anlæg, som eksempelvis faskiner, med flowbegrænsning. 
Tilslutning af overløb fra LAR-/LUR-anlæg til vejdræn er en sag mellem 
grundejerforeningen og den enkelte parcel/ejendom. 

  
Opland VI Øst 

Status 
Renseanlæg: Tårnby Renseanlæg 

Kloaktype: Spildevandssystem 

Oplandsareal: 72,6 hektar. 

 
Plan 

Kloakforsyningen vil i planperioden give mulighed for, at Kloakforsyningens 
regnvandsledninger via private vejafvandingsledninger modtager regnvand fra 
overløb fra LAR-/LUR-anlæg, som eksempelvis faskiner, med flowbegrænsning. 
Tilslutning af overløb fra LAR-/LUR-anlæg til vejdræn er en sag mellem 
grundejerforeningen og den enkelte parcel/ejendom. 

Opland VII – Åbent land 

Status 
Opland VII var ifølge forrige version af Spildevandsplanen (2010-2018) et væsentlig 
større planopland, og som samlet var påtænkt spildevandskloakeret. Det er i 
nærværende version lavet om, således at kun dele af det gamle planopland 
spildevandskloakeres, hvilket fremgår af nedenstående planafsnit. 

Plan 
I planperioden 2015-2021 forventes 62 ejendomme i opland VII 
spildevandskloakeret og tilsluttet Kloakforsyningen. De resterende ejendomme, 
som er taget ud af det gamle planopland VII, ses af nedenstående figur og bliver 
ikke kloakeret.  
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Figur 5 – viser de områder af opland VII, som ikke forventes 
spildevandskloakeret i planperioden. 
 

De 62 ejendomme forventes spildevandskloakeret ved tryksat system. De aktuelle 
ejendomme kan ses af figur 6. 

Renseanlæg: Tårnby Renseanlæg 

Kloaktype: Spildevandssystem 

Oplandsareal: 72,6 hektar. 
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Figur 6 - Åbent land områder (rød markering) indenf or hvilke ejendomme skal 
tilsluttes kloakforsyningsselskabet i spildevandspl anens planperiode. 
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Ud over vejmyndighederne er det offentlige kloaksystem ejet af Tårnby Forsyning, 
som varetager og vedligeholder kloaksystemet i Tårnby Kommune. 

Der er omkring 200 km kloaksystem i Tårnby Kommune, som er ejet af 
Kloakforsyningens. 

Ledningsregistrering 

Status 

Alle kloakforsyningens ledninger er samlet i en database i Kloakforsyningen. Dette 
skal sikre et godt overblik, ensartet administrationsgrundlag og en opdateret viden 
om kloaksystemet. 

Der er i dag opsat flowmålere i opland I. Data fra disse anvendes i dag til kalibrering 
af hydrauliske modeller for afløbssystemet. 

Plan 

I planperioden skal arbejdet med opdateringen af databasen videreføres ved en 
fortsat forædling gennem løbende opmåling, TV-inspektioner, brøndrapportering 
m.v.. 

LEDNINGSANLÆG
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Kloakfornyelse 
”Kloakfornyelse” dækker over tiltag til forbedring og optimering af kloaksystemet. 
Dette omfatter bl.a. opgravningsfri renovering (foring), udskiftning af ledninger ved 
opgravning, separering af fællesledninger, punktreparationer m.v. 

Før et konkret kloakrenoveringsprojekt i et enkelt område opstarter, gennemføres 
en planlægningsfase, baseret på ledningsregistrering og belysning af eventuelle 
driftsforhold. 

På basis af ledningsregistreringen og driftsforholdene fastlægges omfanget af 
kloakfornyelsen og metodevalg i en kloakfornyelsesplan, hvorefter selve 
kloakrenoveringen påbegyndes. 

Kloakfornyelsesplan  

Samler data om den fysiske tilstand af kloaksystemet fra TV-inspektionen med driftsdata 
(opstuvning af vand til terræn under regn, nedsunkne vejdæksler m.m.). 

Ud fra disse data samt ud fra Kloakforsyningens kriterier for kloakfornyelse fastlægges tiltag i 
kloaksystemet. 

Dette kan omfatte opgravning, foring, separering m.m. 

Status 

Gennem de seneste år er en del af kloaksystemerne i kommunen blevet undersøgt 
ved TV-inspektion, målinger etc. 

Kloakfornyelsesplaner de seneste år  

o enkelte dele af opland II, III og IV 

o store dele af opland V og VI. 
 

Sideløbende med undersøgelserne af kloaksystemet er der gennem de seneste år 
gennemført en renovering af kloaksystemet. 

Dette omfatter bl.a. følgende: 

Kloakfornyelse de seneste år  

o Renovering af dele af opland I 

o Renovering af enkelte deloplande i opland II, III og IV. 

Figur 7 Inspektion af ledningsanlæg.  
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o Renovering af enkelte deloplande i opland V og VI. 
 

Plan 

Kloakforsyningen vil i de kommende år fortsat sætte fokus på fornyelsen af 
kloaksystemet. 

Dette vil ske ved gennemførelse af følgende: 

Tiltag i planperioden  

o Udarbejdelse af handlingsplan med tidsplan/prioritering af kommende 
kloakfornyelsesarbejder for opland I - VI 

o TV-inspektion og udarbejdelse af kloakfornyelsesplaner for de områder med 
ledningsanlæg i kommunen der mangler. 

o Løbende revision af tidsplan/prioritering af kloakfornyelsesarbejder i takt med 
udarbejdelsen af kloakfornyelsesplaner. 

o Fornyelse af kloaksystemet, hvor dette er nødvendigt. 
 

Kloakforsyningen vil opstille en prioriteret rækkefølge for iværksættelse af 
kloakfornyelsesprojekter i spildevandsplanens planperiode. Denne vil løbende blive 
opdateret, efterhånden som kendskabet til kloaksystemets tilstand og det ønskede 
serviceniveau øges, gennem udarbejdelsen af kloakfornyelsesplaner for de enkelte 
oplande. 

Prioritering af kloakoplande der skal kloakfornyes s kal fastlægges løbende ud fra:  

o Aktuel tilstand af kloaksystemet. 

o Aktuelle problemer i kloakoplandet (opstuvning af vand til terræn under regn, indsivning, 
lugt etc.). 

o Andre tiltag i oplandet (vejrenovering, andre ledningsejeres ønske om at lægge vandrør, 
el, telefon, kabler etc.) 

 

Kloakforsyningen har på nuværende tidspunkt en prioriterings-/etapeplan, hvor der 
årligt saneres ca. 1 underopland i opland I – IV og ca. 2 underoplande i opland V – 
VI. 
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TV-inspektion af kloaksystem  

 
TV-inspektion af kloaksystem  

Kapacitetsund ersøgelse  
 

Driftserfaringer  
 

ED

Kloakfornyelsesplan  
 

Kloakfornyelse  
 

Driftserfaringer  
 

Driftserfaringer omfatter bl.a.: 
o Ind- og udsivning i kloakken. 
o Nedslidte veje og dæksler. 
o Rottegener. 
o Lugtgener. 
o Opstuvning af kloakvand til 

terræn eller kælder. 
 

Driftserfaringerne findes ud fra 
viden om kloaksystemet . 

 

 

Figur 8 Procedure ved kloakfornyelse 
 

Separatkloakering af fællessystem 
I forbindelse med udarbejdelsen af kloakfornyelsesplanerne vurderes om det er 
miljømæssigt og økonomisk hensigtsmæssigt at separere fælleskloakerede 
områder muligvis i kombination med lokal afledning af regnvand (eksempelvis ved 
nedsivning). 

Ved en separering afledes alt regn- og overfladevand fra området til 
regnvandsledningen. I disse oplande skal de ejendomme, der har udløb til 
kloaksystemet, også separere regn- og spildevandet på egen grund. Grundejerne 
skal selv afholde udgifter til separatkloakering på egen grund. 

Kloakforsyningen vil i forbindelse med de enkelte kloakfornyelser orientere de 
berørte grundejere nærmere om hvad grundejerne skal gøre og tidspunkt herfor. 

I planperioden 2015-2021 er det hensigten at omlægge dele af kloaksystemet i 
opland I, opland II og opland III fra 1-strenget fælleskloak til 2-strenget 
separatkloak. 

Oplande hvor hensigten er, at kloaksystemet skal omlægges fra fællessystem 
til separatsystem i planperioden 2015-2021 

o Opland I.0 

o Dele af Opland I.1 og I.3 (øst for metro) 

o Opland II.2 

o Opland II.10 

o Opland II.11 

o Dele af Opland I.6 og I.8 

o Dele af Opland III.5 og III.6 

o Dele af Opland III.7 og III.8 (nord for Løjtegårdsvej) 
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Figur 9 Kloakarbejder.  

Ny kloakering 
Al ny kloakering eller større ledningsrenoveringer sker som udgangspunkt efter 
separatkloakeringsprincippet. Såfremt det er økonomisk og miljømæssigt 
fordelagtigt, kan tag- og regnvand bortskaffes lokalt af grundejeren selv f.eks. ved 
nedsivning på egen grund eller ved udledning til nærmeste recipient. Al ny kloak 
skal dimensioneres således, at den lever op til Kloakforsyningens serviceniveau. 
For private betyder det, at kriterierne i afsnit ”Krav til udledning af overfladevand til 
Kloakforsyningens afløbsledninger” på side 60 skal overholdes. 

Kloaksystemer projekteret og udført af private bygherrer, og der efterfølgende skal 
overtages af Kloakforsyningen, skal overholde Kloakforsyningens tekniske 
bestemmelser. Planerne skal sendes til godkendelse hos Kloakforsyningen inden 
anlægsarbejdet igangsættes. Er dette ikke sket kan Kloakforsyningen kræve anlæg 
ændret eller afvise at overtage systemet. 

Åbent land 
Opland VII, der omfatter 62 ejendomme i det åbne land i den sydlige del af Tårnby 
Kommune kloakeret ved tryksat system er igangværende og forventes færdigt 
2016. En nærmere beskrivelse af kloakeringen kan ses i afsnit Åbent land 
kloakering på side 20. 

Pumpestationer 

Status 

Kloakforsyningen har ca. 50 pumpestationer i kommunen. 
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Figur 10 Pumpestation med udløb til Søndre landvandskanal  

Plan 

Det er i planperioden hensigten at videreføre inspektion og renovering af 
pumpestationerne. 

Ved kloakeringen af ejendommene i det åbne land vil der ligeledes i et vist omfang 
være behov for etablering af mindre pumpestationer. 

Pumpestationen ved Søndre Landvandskanal 
Under kraftig regn har der tidligere været problemer med at pumpe vandet fra 
Pumpekanalen ud i Nordre Landvandskanal og Søndre Landvandskanal pga. for 
høj vandstand i kanalerne. 

Det forventes derfor i fremtiden via et fællesprojekt mellem Forsyningen, 
Kommunen og Pumpedigelaget at kunne aflaste al pumpekanalens vand til Køge 
Bugt uafhængigt af højvande i Køge Bugt eller Nordre Landvandskanal.  

Der er derfor udarbejdet et skitseprojekt vedrørende opdimensionering af 
pumpestationerne ved Søndre Landvandskanal samt Hilversumvej. Selve 
projekteringen af pumpestationerne og udførelsen af disse påregnes udført i 
planperioden fra 2015-2021. 

Der vil blive taget hensyn til, at projektet ikke har en negativ effekt på Nordre eller 
Søndre Landvandskanal eller havområderne, som der udledes til.  

Overløbsbygværker 
Overløbsbygværker har til formål at aflaste vand til nærmeste recipient, hvis 
kloaksystemet under regn er ved at blive overbelastet. Overløbsbygværker er 
placeret i fælleskloakerede oplande. 
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Figur 11 Eksempel på overløbsbygværk (snit).
 

Funktion: Et overløbsbygværk regulerer vandmængden i kloaksystemet 
under regn bl.a. for at undgå over svømmelser.
Når kloaksystemet er fyldt (typisk ved større regnh ændelser) løb
overskydende vandmængde således gennem risten og ud  i recipienten.
 

Der findes syv overløbsbygværker i Tårnby Kommune
Tårnby Renseanlæg. Der ligger et overløb i opland II og to overløb i opland III. 
resterende overløb er placeret i forbindelse med pumpekanale
henholdsvis Nordre og Søndre Landvandskanal. 
forprojekter til optimering af bassinvolumenerne i overløbenes opland. Formålet 
med disse projekter er at mindske aflast

Bassinanlæg 
Der er ti bassiner i kommunen.  

Status 

Bassiner har til formål at opsamle regn
typer bassinbygværker. 

 

Forsinkelsesbassin  

Formål: Opsamle og neddrosle udledningen af
erosion og oversvømmelse i recipienterne. Våde forsinkelsesbassiner vil 
endvidere rense vandet inden det løber ud i recipienten.

Hvor: Ved regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande eller overløb til typisk små 
vandløb, hvor der er risiko for oversvømmelse eller erosion af vandløbsbrinker.

 

 

Sparebassin  

Formål: Opsamle det sammenblandede spildevand og regnvand fra 
fællessystemet, så dette vand senere kan ledes til et renseanlæg og ikke
ledes urenset til recipient via overløbsbygværker.

Hvor: Ved overløb til vandløb, søer eller kystvand.
 

Begge bassintyper bevirker, at udledningen af næringssalte
miljøfarlige stoffer fra kloaksystemet til recipienterne reduceres.

Plan 

Bassinerne i Tårnby kommune vil løbende blive vurderet, såfremt 
oplande m.m. 

SPILDEVANDSPLAN 2015-2027 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Eksempel på overløbsbygværk (snit).  

Funktion: Et overløbsbygværk regulerer vandmængden i kloaksystemet 
svømmelser.  

Når kloaksystemet er fyldt (typisk ved større regnh ændelser) løb er den 
overskydende vandmængde således gennem risten og ud  i recipienten.  

overløbsbygværker i Tårnby Kommune inklusivt et placeret ved 
Tårnby Renseanlæg. Der ligger et overløb i opland II og to overløb i opland III. De 

er placeret i forbindelse med pumpekanalen, der afleder til 
henholdsvis Nordre og Søndre Landvandskanal. Kloakforsyningen er i gang med 
forprojekter til optimering af bassinvolumenerne i overløbenes opland. Formålet 
med disse projekter er at mindske aflastningerne til Landvandskanalerne. 

Bassiner har til formål at opsamle regn- og/eller spildevand. Der findes overordnet 2 

Opsamle og neddrosle udledningen af regnvand fra kloakken, så der ikke sker 
erosion og oversvømmelse i recipienterne. Våde forsinkelsesbassiner vil 
endvidere rense vandet inden det løber ud i recipienten. 

Ved regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande eller overløb til typisk små 
ndløb, hvor der er risiko for oversvømmelse eller erosion af vandløbsbrinker. 

Opsamle det sammenblandede spildevand og regnvand fra 
fællessystemet, så dette vand senere kan ledes til et renseanlæg og ikke 

via overløbsbygværker. 

Ved overløb til vandløb, søer eller kystvand. 

Begge bassintyper bevirker, at udledningen af næringssalte, organisk og 
fra kloaksystemet til recipienterne reduceres. 

Bassinerne i Tårnby kommune vil løbende blive vurderet, såfremt der tilsluttes nye 

44 
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Plan for bassinanlæg  

o Procedure for dimensionering af bassiner. 

o Funktionskrav bl.a. vedrørende renholdelsessystem, tilgangsmulighed, reduktion af 
næringsstoffer, organisk materiale og miljøfremmede stoffer etc. 

o Visuelle og rekreative krav bl.a. vedrørende beplantning omkring bassinet, tørt/vådt 
bassin, lukket/åbent bassin etc. 

 

Kloakforsyningen vil etablere nye bassinanlæg, når følgende er gældende. 

Nye forsinkel sesbassiner etableres ved  

o Nye kloakeringer (separatsystem) med udløb til vandløb, hvor det vurderes at der kan 
opstå hydrauliske problemer. 

o Omlægning fra fællessystem til separatsystem og med udløb til vandløb, hvor det 
vurderes, at der kan opstå hydrauliske problemer. 

o Eksisterende udløb, hvor basisplan for recipienter angiver, at vandløbet ikke opfylder 
recipientmålsætningen og Tårnby Kommune i samarbejde med Miljøcenter Roskilde 
vurderer, at udledningen hindrer en opfyldelse af målsætningen. 

o Klimatilpasningsprojekter hvor vandet enten kan nedsives eller ledes videre i 
regnvandssystemet, når det ikke længere vil skabe hydrauliske problemer nedstrøms 
bassinet. 

 

Nye sparebassiner etableres ved  

o Overløb fra fælleskloakker til vandløb, sø eller kystvande, hvor den statslige 
basisanalyse for vandområder viser, at udledningen hindrer en opfyldelse af 
miljømålene. 

o Klimatilpasningsprojekter hvor vandet ledes videre i fællessystemet, når det ikke længere 
vil skabe hydrauliske problemer nedstrøms bassinet. 

 

Udløb og vejarealer 
Udløb 

Status 

Der er i den forrige spildevandsplans planperiode (2010-2014) blevet etableret 2 
udløb fra henholdsvis Den Blå Planet og kontorbyggeriet Nordhuset beliggende på 
adresserne hhv. Jacob Fortlings Alle 1 og Kajakvej 2. 

I alt er der 24 udløb fra det Kloakforsyningens afløbssystem, hvoraf hovedparten er 
regnvandsudløb. 

Udløb  

o 1 udløb fra renseanlæg. 

o  9 udløb af regnvand (separatsystem). 

o 6 udløb fra overløb (fællessystem). 

o 8 interne regnvandsudløb (afvander til pumpekanalen). 
 

Plan 

Staten har med baggrund i lov om vandplanlægning udarbejdet en basisanalyse for 
forud for Vandområdeplan 2015-2021 de miljømålsatte vandområder. 

Der forventes manglende målopfyldelse for kystvandene, hvilke kan relateres til 
bl.a. udledning af spildevand, men også til en lang række andre faktorer, der ligger 
uden for Kloakforsyningens råderum. 
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Tårnby Kommune vurderer fremadrettet på baggrund af det statslige 
indsatsprogram, om der skal sættes krav til udløbene for at sikre, at udløbene ikke 
bidrager til den manglende opfyldelse af de fastsatte miljømål. 

 

 

Vejarealer 

Status 

Vejarealer, der er beliggende inden for kloakoplande, afvandes som udgangspunkt 
til Kloakforsyningen kloaksystem. Dette sker dels gennem Kloakforsyningens 
regnvandsledninger, og dels gennem vejmyndighedens ledninger. 

Vejarealer, der er beliggende uden for de i spildevandsplanen afgrænsede 
kloakoplande, afvandes enten til Kloakforsyningen kloaksystem via 
afvandingsanlæg eller afledes separat til recipienten enten via nedsivning til jorden 
eller udløb til lokale vandløb. Disse områder er markeret som oplande med 
vejafvanding. 

Anlæg, der udelukkende har til formål at afvande vejanlæg, betragtes ikke som 
Kloakforsyningens anlæg, hverken i eller udenfor kloakerede områder. Disse 
områder fremgår som separate oplande i spildevandsplanen, benævnt 
vejafvanding. 

Plan 

Separeringen øst for metroen bevirker, at de kommunale veje Amager Strandvej, 
Bøjlevej, Søvang Alle, Th. Philipsensvej og Crilles Tømmesens Alle skal have 
adskilt vejafvandingen med flowbegrænsning. Ligeledes Løjtegårdsvej. 

Ved etablering af nye kloakoplande skal regnvand fra vejarealer, hvor det er 
hensigtsmæssigt og miljømæssigt forsvarligt, afledes via vejgrøfter eller lignende, 
hvorfra det enten nedsives eller afledes til nærmeste recipient. Behovet for 
renseforanstaltninger inden udledning drøftes med Miljømyndigheden. 
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Kloakforsyningens renseanlæg 
Tårnby renseanlæg er det eneste renseanlæg i kommunen der hører ind under 
Kloakforsyningen. Anlægget behandler stort set alt spildevand i kommunen. 

Det forventes, at kapaciteten på renseanlægget udvikler sig i takt med den 
fremtidige øgede spildevandsmængde, der må forventes. 

  

RENSEANLÆG
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Figur 12 - Tårnby Renseanlæg 
 

Tårnby Renseanlæg er opført i starten af 1970’erne, og er løbende blevet udbygget. 
Anlægget er i dag et mekanisk biologisk anlæg med kombineret biologisk og kemisk 
fosforfjernelse.  

Anlægget renser i dag hvad der svarer til ca. 54.000 personækvivalenter. 

Rensekrav 
Følgende rensekrav er gældende for anlægget. 

Tabel 3 Rensekrav, Tårnby Renseanlæg 
Parametre  Krav, status  Krav, plan  Kontroltype  

Vandmængde 25.000 m3/døgn 25.000 m3/døgn Transport 

BI5 (mod) 15 mg/l 15 mg/l Transport 

COD 75 mg/l 75 mg/l Transport 

SS 30 mg/l 30 mg/l Transport 

Total-N 8 mg/l 8 mg/l Transport 

Total-P 1,5 mg/l 1,5 mg/l Transport 

 

Anlægget overholder i dag sine rensekrav. 

Overløb 
I forbindelse med renseanlægget er der anlagt et overløb. Overløbet træder i kraft 
ved kraftige regnhændelser, hvor renseanlægget ikke kan modtage al det vand der 
kommer til anlægget. Overløbet er placeret efter riste og filtre, således det afledte 
overløbsvand renses mekanisk. 

Overløbet vurderes i dag at aflaste ca. 40 gange om  året. 
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Slambehandling 
Tårnby Renseanlæg afvander i dag sit slam (restproduktet fra rensningen af 
spildevand), ved brug af tre skruepresser. Det afvandede slam anvendes til 
gødskningsformål på landbrugsjord. 
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Ejendomme i det åbne land 
Ejendomme i det det åbne land er defineret ved ejendomme udenfor kloakoplande. 
Dette kan enten være ejendomme som ligger enkeltvis eller som er beliggende i 
landsbyer.  

Folketinget vedtog i 1997 lov nr. 325 af 14. maj 1997 om ændring af 
miljøbeskyttelsesloven og lov om betalingsregler for spildevandsanlæg 
m.v.(Spildevandsrensning i det åbne land).  

Hovedsigtet med loven var at sikre en forbedret spildevandsrensning i det åbne 
land, idet spildevandsudledningen herfra er en medvirkende årsag til manglende 
opfyldelse af målsætningen for vandløb og søer. 

I HURs Regionplan 2005 var det åbne land i Tårnby Kommune udpeget som 
område med krav om forbedret spildevandsrensning ved enkeltejendommene på 
baggrund af de daværende målsatte vandløb i kommunen. Kommunen har derfor 
tidligere haft planer om at alle ca. 190 ejendomme i det åbne land i perioden 2011-
2014 skulle spildevandskloakeres og tilsluttes Kloakforsyningens kloaksystem, 
mens ejendommene fortsat selv skulle håndtere regnvand fra egen grund, jf. 
kommunens tidligere spildevandsplan 2010. 

Status 
Med statens vandplan 2009-2015 er der ikke længere krav om forbedret 
spildevandsrensning ved ejendomme i det åbne land indenfor kommunen, idet de 
tidligere målsatte vandløb i kommunen ikke længere har en specifik målsætning og 
er udgået af den videre statslige vandplanlægning. 

SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND
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 Kommunalbestyrelsen har den 25. september 2012, med baggrund i de ændrede 
statslige miljømål for vandløbene i kommunen og det økonomiske grundlag for en 
kloakering af samtlige ejendomme i det åbne land, besluttet at opretholde planen 
om kloakering af en del af ejendommene i det åbne land.  

Kloakforsyningsselskabet har ført stikledning frem til grundgrænsen ved 
hovedparten af de ejendomme i det åbne land, som skal kloakeres. Nogle af 
ejendommene er allerede fysisk tilsluttet.   

Plan 
I planperiodens begyndelse forventes der at være ført stikledning frem til 
grundgrænsen ved alle de ejendomme i det åbne land, som planlægges kloakeret. 
Ligeledes forventes den fysiske tilslutning af de enkelte ejendomme at være sket i 
begyndelsen af planperioden. 

I tabel 4 er beskrevet de 62 ejendomme i det åbne land, der påregnes kloakeret.  

 
Tabel 4 – Ejendomme i det åbne land, der skal kloak eres 
Vejnavn  Husnummer  

Englandsvej 450 

Nøragersmindevej 1, 3, 6, 95 

Rytterstien 5 

Tømmerupvej 

23, 34, 35, 36, 37, 45, 60, 64, 72, 78, 85, 90, 91, 94, 96, 100, 105, 106, 
108, 117, 118, 119, 128, 130, 135, 138A, 138B, 140, 142B, 153, 156, 
157, 158, 160, 163, 166, 170, 173, 174, 190, 192, 196, 198, 199A, 
199B, 209, 211, 212  

Ugandavej 2, 3, 5, 11, 13, 41, 182, 184 

 

Påbud om tilslutning til Kloakforsyningens kloaksystem 
Tårnby Kommune har mulighed for at påbyde ejendomme udenfor kloakoplande 
tilslutning til Kloakforsyningen. Dette anvendes typisk i tilfælde af ny kloakering i 
området eller ved etablering af transportanlæg (afskærende kloakledninger der 
transporterer spildevand over længere afstande). 

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven fastlægger kommunalbestyrelsen i 
spildevandsplanen eller i et tillæg hertil, om en ejendom skal kloakeres. Herefter er 
der tilslutningspligt, når kloakforsyningen har ført stik frem til grundgrænsen. 
Kommunalbestyrelsen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. 

Ved tilslutning afledes spildevandet fra ejendommen til Kloakforsyningens 
kloaksystem mod betaling af tilslutningsbidrag og årlig vandafledningsbidrag. 

Påbud om forbedret rensning 
Tårnby Kommune har beføjelse til at påbyde nødvendige forbedringer af 
rensningen, såfremt en kloakering af området ikke er forestående, hvis der ved en 
ejendom konstateres uhygiejniske forhold elle at andre basale regler ikke 
overholdes.  
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Betalingsvedtægt 
Kommunalbestyrelsen har i henhold til bestemmelserne i gældende bekendtgørelse 
af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg vedtaget en betalingsvedtægt 
gældende for ejendomme, der er tilsluttet Kloakforsyningens kloaksystem.  

Betalingsvedtægten har til formål at angive reglerne for Kloakforsyningens 
indtægter fra vandafledningsbidrag, særbidrag, tilslutningsbidrag etc. 

Den gældende betalingsvedtægt, kan altid indhentes i opdateret form fra 
Kloakforsyningens hjemmeside. 

Tømningsordning 
Tårnby Kommune har med virkning fra 1. januar 2014 indført fællesobligatoriske 
tømningsordninger for henholdsvis bundfældningstanke og samletanke for 
husspildevand. Tømningsregulativerne fremgår af Tårnby Kommunes hjemmeside. 
Tømningsordningerne er udskilt til og varetages af TÅRNBYFORSYNING 
Spildevand A/S. Det indsamlede slam m.m. transporteres til behandling på 
renseanlæg. Taksterne for tømning fremgår af forsyningsselskabets takstblad. 

Udtræden af kloakforsyningen 
I henhold til loven er der mulighed for, at ejendomme/virksomheder efter aftale med 
kommunen kan udtræde helt eller delvist af kloakforsyningen. 

Tårnby Kommune træffer som led i administrationen af spildevandsplanen endelig 
afgørelse om, hvorvidt en allerede tilsluttet ejendom/virksomhed kan opnå fritagelse 

ADMINISTRATIVE FORHOLD
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for tilslutningspligten, og hvorvidt en afgørelse herom kræver en ændring af 
spildevandsplanen. 

 

Tilladelse til hel eller delvis udtræden af kloakfo rsyningen meddeles af kommunen 
under forudsætning af 

o at der er enighed herom mellem Tårnby Kommune og grundejeren /virksomheden. 

o at der er opnået tilladelse til alternativ bortskaffelse. 

o at alternativ bortskaffelse ikke tilsidesætter eventuelle miljøhensyn. 

o at kloakforsyningens samlede økonomi ikke forringes væsentligt. 

o at kloakforsyningen fortsat kan fungere teknisk forsvarligt. 

o at forhold vedrørende eventuel økonomisk kompensation er aftalt. 
 

 

Delvis udtræden af kloakforsyningen omfatter udtræden for regnvand, hvorved 
grundejeren eller virksomheden fremover selv skal forestå afledning af regnvand 
eksempelvis ved nedsivning. 

Ved udtræden for tag- og overfladevand kan Kloakforsyningen i henhold til 
lovgivningen tilbagebetale op til 40 % af det oprindeligt opkrævede 
tilslutningsbidrag. Dette vil dog kun ske såfremt ejendommen har betalt 
tilslutningsbidrag for regnvand. 

Som udgangspunkt er Tårnby Kommune indstillet på at lade ejendomme delvist 
udtræde af kloakforsyningen, i områderne opland I - IV.  

Såfremt der er tale om større arealer, hvorfra der ønskes udtræden for regnvand, 
skal Kloakforsyningen underrettes herom 2 år i forvejen. Tårnby Kommune vil 
herefter vurdere, hvorvidt der skal træffes rense- og 
tilbageholdelsesforanstaltninger for regnvandet, og om der kan gives nedsivnings- 
eller udledningstilladelse.  

Af bilag 2 fremgår de ejendomme, som er udtrådt af kloakforsyningen. 
 

Tilslutningsret og pligt 
Efter Miljøbeskyttelseslovens § 32 fastlægger kommunalbestyrelsen i 
spildevandsplanen, om en ejendom skal kloakeres ved tilslutning til 
Kloakforsyningens kloaksystem. 

Når kommunalbestyrelsen i spildevandsplanen har truffet beslutning om kloakering 
af et opland, er der tilslutningspligt, når Kloakforsyningen har ført stik frem til 
grundgrænsen. Kommunalbestyrelsen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal 
være gennemført. 

Indenfor et i spildevandsplanens fastlagt kloakopland er det Kloakforsyningen, der 
står for etablering, drift og vedligeholdelse af ledninger m.v. frem til grundgrænsen, 
mens grundejeren indenfor eget areal er forpligtiget til for egen regning at bekoste 
udførelse og vedligeholdelse af ledninger. Kloakforsyningen anbefaler, at 
grundejeren i den forbindelse etablerer en skelbrønd. 

Manglende tilslutning 
Hvis påbud vedr. tilslutningspligten ikke overholdes af grundejeren, kan kommunen 
være nødsaget til at politianmelde forholdet med henblik på at få 
tilslutningsforholdene bragt i orden. 
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Afledningsforhold 
I den administrative praksis er det fastslået, at en grundejer, der har betalt 
tilslutningsbidrag, skal kunne aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation 
(spildevandet skal kunne løbe af sig selv), og at det som et led i forsyningspligten er 
kloakforsyningen, der skal bekoste de foranstaltninger, der er nødvendige for, at 
grundejeren kan aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation.  

Hvis der er brug for særlige foranstaltninger for en sikker drift ved afledning af 
spildevand fra kælderplan, f.eks. en pumpe eller en kontraventil, for at forhindre 
tilbagestuvning, påhviler ansvaret som udgangspunkt alene grundejeren. 

I forbindelse med nykloakering, større kloakrenoveringer eller andre aktiviteter, 
såsom udvidelse af tagareal, som har indflydelse på afløbsforholdene, skal 
grundejer sikre, at de hydrauliske krav til udledning af overfladevand til 
Kloakforsyningens afløbsledninger, jf. side 60, overholdes. Dette er væsentligt, da 
en lempelse kan medføre gener for de øvrige grundejere i området. 

Fra fælleskloak til separatsystem 
Ejendomme og virksomheder beliggende i oplande, der i henhold til 
spildevandsplanen ændres fra fællessystem til separatsystem, har pligt til at 
gennemføre separeringen på egen grund, eller oprette lokal håndtering af 
overfladevand. 

Kloakforsyningen udskifter det enstrengede fælleskloaksystem, der er ejet af 
Kloakforsyningen, med et nyt tostrenget separatsystem og fører stik frem til hver 
enkelt grundgrænse. 

De pågældende husejere er herefter forpligtet til for egen regning at adskille regn- 
og spildevand i separate kloaksystemer på egen grund. Separeringen på egen 
grund skal foretages inden en given tidsfrist oplyst af kommunen skriftligt. 

Alternativt kan de pågældende husejere anmode kommunen om tilladelse til at 
aflede overfladevand lokalt på egen grund og efter de gældende retningslinjer. Der 
ydes kompensation i henhold til de beskrevne retningslinjer i afsnit ”Udtræden af 
kloakforsyningen” side 52. 

Tilslutningstilladelser til Kloakforsyningens kloak  
Tårnby Kommune meddeler tilslutningstilladelse til virksomheder eller ejendomme, 
der afleder særligt store vandmængder og/eller særligt forurenet spildevand til 
Kloakforsyningens kloaksystem. Indholdet af tilslutningstilladelser kan variere alt 
efter hvilken type spildevand, der ledes til Kloakforsyningens kloak. 
Tilslutningstilladelser kan påklages. 

Udledningstilladelser 
Ved anlæggelse af udløb til recipienter, skal der søges om udledningstilladelse hos 
miljømyndigheden. Udledningstilladelsen kan indeholde krav til rensning af det 
udledte vand, krav om tilbageholdelsesvolumener mm. Udledningstilladelser kan 
påklages.  

Kloakering af haveforeninger 
8 ud af 14 haveforeninger i Tårnby Kommune har i dag indlagt kloakstik til deres 
fælleshus. Disse haveforeninger har lov til at kloakere alle huse på den tilsluttede 
matrikel. Såfremt en haveforening vælger at kloakere dele eller hele 
haveforeningen skal Kloakforsyningen oplyses herom.  
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De haveforeninger der i dag ikke er kloakeret, har mulighed for at blive kloakeret i 
spildevandsplanens planperiode efter forudgående indhentet tilladelse hos Tårnby 
Kommune. Såfremt en haveforening ønsker at blive kloakeret skal denne henvende 
sig til Kloakforsyningen for at få ført kloakstik frem til matriklen. Får en haveforening 
ført stik indtil matriklen, skal der betales tilslutningsbidrag i henhold til 
betalingsvedtægten. 

Påklage af spildevandsplanen 

Den vedtagne spildevandsplan kan ikke påklages. Spildevandsplanen står 
efter vedtagelse som et juridisk dokument der skal efterleves. 

Spildevandsplanen kan dog indklages i den høringsperiode der ligger forud 
for vedtagelsen af spildevandsplanen. Ligeledes skal revisioner og tillæg til 
spildevandsplanen i offentlig høring, hvor planlagte tiltag kan påklages.  

Kloakforsyningens kloak og privat kloak 
Ved Kloakforsyningens spildevandsanlæg forstås anlæg, hvor Kloakforsyningen har 
ansvaret for drift og vedligeholdelse. Det vedrører renseanlæg, bygværker, 
kloakanlæg med mere. 

Ved private spildevandsanlæg forstås anlæg, som Kloakforsyningen ikke ejer og 
derfor ikke har ansvaret for drift og vedligeholdelse. Ofte vedrører dette 
stikledninger på privat grund, fællesprivate ledningsanlæg, statslige veje mv. 

I henhold til vejledningen til loven om betalingsregler er angivet følgende 
vedrørende snitfladen mellem Kloakforsyningens kloak og privat kloak. 

Grænse mellem Kloakforsyningens kloak og privat klo ak:  

Kloakforsyningens ledningsnet afsluttes ved 

o den enkelte ejendom, ved matrikelskel. 
o ved første tilslutning af et privat afløbsanlæg til den offentlige stikledning afhængigt 

af hvilken af de nævnte muligheder, der ligger tættest på hovedledningen. 
 

I det følgende er vist et eksempel på fastlæggelse af grænsen mellem privat kloak 
og Kloakforsyningens spildevandsanlæg. 
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Kloakanlæg på privat areal 
I forbindelse ved udvidelser og ændringer af kloakoplande, herunder ved kloakering 
af ejendomme i det åbne land, kan det i et vist omfang blive nødvendigt at etablere 
ledningsanlæg (pumpestationer, kloakledninger m.m.) på private arealer. 

Generelt gælder det, at Kloakforsyningens ledningsanlæg etableret udenfor 
offentligt vejareal sikres ved tinglysning af deklaration på de enkelte matrikler. 
Grundejere, der berøres af ovennævnte og som pålægges servitut, kontaktes 
skriftligt under detailprojekteringen. 

Det søges at indgå frivillige aftaler mellem de berørte grundejere og kommunen. 
Alternativt gennemføres ekspropriation. 

Hvor har Kloakforsyningen ansvaret for 
anlæg & vedligeholdelse af 
kloaksystemet? Og hvor har du ansvaret? 
Tegningen gengiver princippet hvor 
grænsen mellem Kloakforsyningens og 
den private del af stikledningen går. Ved 
afgrening har grundejer ansvaret for 
grenrøret. 
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Servitutpålæg 
I forbindelse med separatkloakering og klimatilpasning i eksisterende kloakoplande 
samt kloakering af ejendomme i det åbne land, kan det i et vist omfang blive 
nødvendigt at etablere ledningsanlæg (pumpestationer, kloakledninger m.m..) på 
private arealer. 

Bilag 1 – Administrative forehold og arealafgivelse – beskriver hvilke matrikler, der 
kan blive berørt af de fremtidige tiltag på kloakområdet, og som må forventes 
omfattet af servitutpålæg. 

 

Dimensionering af ledningsanlæg 
Kloaksystemets væsentligste funktion er at bortlede spildevand i byerne. Det er dog 
ikke realistisk helt at undgå overløb i forbindelse med kraftige regnskyl, og det er 
heller ikke realistisk at undgå oversvømmelser, men omfanget kan nedbringes til et 
niveau, der kan accepteres. 

For private grundejere gælder følgende kriterier (jf. blå boks):  

Kriterier for ledningsanlæg hos private parcelejere 

Generelt for alle ledningstyper, så skal grundejeren tilslutte sig forsyningens 
ledning ved en skelbrønd/skelbrønde, som skal udføres efter DS 432 – Norm for 
afløbsinstallationer. 

• Spildevandsledninger: 
Dimensioneres og udføres efter DS 432 – Norm for afløbsinstallationer.  

• Regnvandsledninger: 
Dimensioneres ud fra en afledning jf. afsnittet ”Krav til udledning af 
overfladevand til Kloakforsyningens afløbsledninger” på side 60. Dvs. at 
der for en privat parcelejer ikke må afledes mere overfladevand end 
beskrevet i pågældende afsnit. Se også afsnit om ”Afledningsforhold” side 
55. 

• Fællesledninger: 
Dimensioneres, hvad angår overfladevand, som anført for 
regnvandsledninger.  

 

I det følgende er angivet Kloakforsyningens dimensioneringskriterier ved nye 
ledningsanlæg – herunder ledningsanlæg der omlægges i forbindelse med 
kloakfornyelse: 

Dimensionering af spildevandsledninger 
Anlæg omfattet af dimensioneringen: 

Ledninger: Nye spildevandsledninger - herunder spildevandsledninger etableret i forbindelse med 
kloakfornyelse. 

Funktionskrav: 

Opstuvning: Der kan ikke accepteres vand på terræn ved spildevandsledninger. 

Selvrensning: Spildevandsledninger skal som udgangspunkt dimensioneres som selvrensende. 

Spildevand: 

Vandmængde:  0,005 l/sek./PE. Det svarer ca. til 150 l/døgn/PE fordelt over 8 timer. Dog minimum 8 
l/s. 

 Spildevandsmængder fra virksomheder vurderes særskilt, på baggrund af produktion 
mm. 
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Dimensionering: 

Model:  Rørdimension fastlægges ud fra forventet fremtidig spildevandsmængde. Oprunding 
til nærmeste handelsdimension. 

 

 
Dimensionering af regnvands- og fællesledninger 
Anlæg omfattet af dimensioneringen: 

Ledninger: Funktionspraksis omfatter dimensionering af nye regnvands- og 
fællesledninger - herunder ledningsanlæg, der etableres i forbindelse med 
kloakfornyelse. 

Dimensionering af private ledninger: Se endvidere ”Krav til udledning af overfladevand til 
Tårnby Kommunes afløbsledninger” i det nedenstående. 

Funktionskrav: 

Funktionskrav for ledningsanlæg er baseret på anbefalingerne i spildevandskomiteens skrift 
nr. 27 "Funktionspraksis for afløbssystemer under regn". 

Fællessystem:  Gentagelsesperiode for opstuvning til terræn er 10 år. 

Regnvandssystem: Gentagelsesperiode for opstuvning til terræn er 5 år. 

Spildevand: 

Vandmængde:  se beskrivelsen ved dimensionering af spildevandsmængder. 

Øvrige faktorer: 

HR: 0,8 (Standard – kan variere) 

Den hydrologiske reduktion (HR) er den andel af nedbøren fra befæstede arealer, der ledes 
til kloaksystemet. 

Initialtab:  0,6 mm 

Initialtabet er den del af nedbøren, der skal falde før den egentlige overfladeafstrømning 
begynder. 

Klimafaktor:  1,31 

Faktor dækker over fremtidig forventet effekt fra klimaændringer. 

Modelfaktor:  1,1 ved kalibreret model og 1,2 ved ukalibreret model 

Faktor grundet usikkerheder på bestemmelsen af parametre i MOUSE-beregningerne. 

Dimensionering: 

Der kan anvendes 3 forskellige beregningsmetoder ved dimensionering af ledningsanlæg. 

Beregningsmetode 1: Den rationelle metode 

Hvor:  Ved mindre og simple kloaksystemer. 

Beregning:  Regnintensitet ganges på befæstet areal (tid-areal metoden). 

Regnintensitet:  1 års regnhændelse: 100 l/s/hektar 2 års regnhændelse: 125 l/s/hektar 5 års 
regnhændelse: 162 l/s/hektar 10 års regnhændelse: 192 l/s/hektar 

 

Beregningsmetode 2: CDS-regn 

Hvor:  Ved mellem og ukomplicerede kloaksystemer. 

Værktøj: Mouse eller Mike Urban med brug af CDS-regn. 

Nedbør: Der anvendes regn lavet efter spildevandskomiteens skrift nr. 30. Samlet set 
indgår der to variable i nedbøren jf. Skrift 30; den årlige middelnedbør og en 

                                                      
1 Klimafaktoren sættes i henhold til de givne anbefalinger i Spildevandskomiteens 

Skrift 30 og skal anvendes i Beregningsmetoderne 1, 2 og 3, jf. nedenstående.  
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variabel for ekstremregn for hver lokalitet, hvilke beregnes på baggrund af 
nord og øst koordinater. Der tages udgangspunkt i følgende: 

 

 Nedbør:  Beregnes på baggrund af nord og øst koordinater 

 Gentagelsesperiode: 5 eller 10 år  

 Sikkerhedsfaktor 1 (middelværdier) 

 Varighed:  240 min. 

 Tidsskridt:  1 min. 

 Koefficient:  0,5 

Beregningsmetode 3: LTS-beregninger 

Hvor:  Ved større kloaksystemer. 

Værktøj: Mouse eller Mike Urban med LTS. 

Regnserie:  5755 Tårnby Pumpestation 4 
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Krav til udledning af overfladevand til Kloakforsyningens afløbsledninger  
Anlæg omfattet af krav: 

Ved etablering af afløb fra ejendomme og veje i Tårnby Kommune, er der bindinger på hvor 
store mængder regnvand der må afledes til Kloakforsyningens kloaksystem. Disse 
begrænsede flow beskrives nærmere i bilag 3. 

 

Opland I: 

Tilladelige afløbsmængder fra veje:  

Tilladelige afløbsmængder fra parceller: 

Gennemsnitlig afløbskoefficient:  

 

29,25 l/s/ha 

 3,656 l/s/ha 

 0,29 

Opland II: 

Tilladelige afløbsmængder fra veje:  

Tilladelige afløbsmængder fra parceller: 

Gennemsnitlig afløbskoefficient:  

 

27,00 l/s/ha 

 3,375 l/s/ha 

 0,30 

Opland III: 

Tilladelige afløbsmængder fra veje:  

Tilladelige afløbsmængder fra parceller: 

Gennemsnitlig afløbskoefficient:  

 

28,08 l/s/ha 

 3,51 l/s/ha 

 0,21 

Opland IV: 

Tilladelige afløbsmængder fra veje:  

Tilladelige afløbsmængder fra parceller: 

Gennemsnitlig afløbskoefficient:  

 

31,05 l/s/ha 

  3,88 l/s/ha 

 0,26 

Opland V: 

Tilladelige afløbsmængder fra veje:  

Tilladelige afløbsmængder fra parceller: 

Gennemsnitlig tilladelig afløbsvandmængde:  

 

 16,51 l/s/ha 

 2,064 l/s/ha 

  4,52 l/s/ha 

Opland VI: 

Tilladelige afløbsmængder fra veje:  

Tilladelige afløbsmængder fra parceller: 

Gennemsnitlig tilladelig afløbsvandmængde:  

 

21,918 l/s/ha 

 2,74    l/s/ha 

  6,00   l/s/ha 

Opland VII: 

 Det er ikke tilladt at koble overfladevand på Kloakforsyningens kloaksystem i Opland VII. 

 

Dimensionering af bassinanlæg 
Det er Kloakforsyningen hensigt at reducere belastningen på vandløb, søer og 
havområder fra udløbene fra kloaksystemet.  

På baggrund heraf vil der i nødvendigt omfang blive etableret bassinanlæg ved 
udløbene. I det følgende er angivet Kloakforsyningen vejledende 
dimensioneringskriterier ved bassinanlæg. 
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Dimensionering af bassinanlæg ved overløb i fællessystemer 
Anlæg omfattet af dimensioneringen: 

Udløb: Ved udløb, der hindrer opfyldelse af recipientens vandkvalitetsmålsætning. 

Funktionskrav (vejledende): 

Aflastninger: 1-2 gange årligt. 

Rist:    10 mm spalteafstand 

Endelige krav fastlægges i et samarbejde mellem kloakforsyningen, afdelingen for Plan, Byg 
og Miljø og Miljøcenter Roskilde. 

Spildevand: 

Vandmængde:  0,0035 l/sek./PE. Det svarer ca. til 150 l/døgn/PE fordelt over 12 timer. 

Faktorer: 

HR: 0,8 (Standard – kan variere) 

Initialtab:  0,6 mm 

Dimensionering af opsamlingsvolumen: 

Værktøj: Samba, Mouse eller Mike Urban med LTS. 

Regnserie:  5755 Tårnby Pumpestation 4  

 

Dimensionering af bassinanlæg ved regnvandsudløb i separatsystemer 
Anlæg omfattet af dimensioneringen: 

Udløb: Ved nye regnvandsudløb eller ved regnvandsudløb, der hindrer opfyldelse af 
recipientens vandkvalitetsmålsætning. 

Funktionskrav (vejledende): 

Udledning:  1-2 l/s/hektar kloakopland (svarende til naturlig afstrømning). 

Overfyldning: 1 gang hvert 5. eller 10. år. Overfyldning angiver hvor ofte, det kan 
accepteres, at udledningskravet på 1-2 l/s/hektar overskrides. 

Bassintype:  Som udgangspunkt vådt bassin med fast vandspejl. 

Sidehældning:  1 til 5. Ved anlæg stejlere end 1:3 - 1:4 etableres hegn omkring bassinet. 

Beplantning:  Bassinet skal i videst muligt omfang ligge i læ, for at undgå resuspension af 
sediment. 

Endelige krav fastlægges i et samarbejde mellem kloakforsyningen, afdelingen for Plan, Byg 
og Miljø og Miljøcenter Roskilde. 

Faktorer: 

HR: 0,8 (Standard – kan variere) 

Initialtab:  0,6 mm 

Dimensionering af forsinkelsesvolumen: 

Værktøj: Samba, Mouse eller Mike Urban med LTS. 

Regnserie:  5755 Tårnby Pumpestation 4 

Dimensionering af vådt volumen: 

Størrelse: 100-200 m3/reduceret hektar. 
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Dimensionering af LAR anlæg 
Anlæg omfattet af dimensioneringen: 

LAR anlæg: Ved etablering af nye LAR anlæg indenfor såvel som udenfor kloakopland.. 

Designkrav: 

LAR anlæg skal dimensioneres efter en af følgende vejledninger: 

Nedsivning af regnvand i faskiner, Teknologisk Institut. 

LAR dimensionering – Skrift, Spildevandskomiteen. 

Faktorer: 

HR: 0,8 (Standard – kan variere) 

Jordart: Moræneler/ Saltvandsgrus/ Saltvandssand afhængig af placering 

Initialtab:  0,6 mm 

 

Klimatilpasning 
Klimaændringerne medfører, at byområder trues fra flere sider: skybrud, samt 
stigende vandspejl i vandløb, hav og grundvand. Mange har herved allerede 
oplevet konsekvenserne af ekstremregn med oversvømmede kældre og veje samt 
folde og afgrøder under vand. Årsagen hertil er et varmere klima med mildere vintre 
og varmere somre, og der vil blive flere og længerevarende varmeperioder og 
hedebølger.  

Der forventes på baggrund af klimaændringerne mere nedbør – især om vinteren, 
mens somrene sandsynligvis vil blive præget af længere tørre perioder samtidig 
med, at der vil komme flere og kraftigere skybrud. Det vurderes, at der på årsbasis 
vil falde op til 10 % mere nedbør frem mod år 2050 og op til 20 % mere i år 2100. 
Endvidere forventes der en øgede døgnnedbør. 

Havvandstanden vil stige langs kysterne og i nogle områder forventes 
grundvandsspejlet at stige. 

Ifølge DMI, der har beregnet havvandsstigningerne omkring Danmark, forventes 
vandet indtil år 2050 at stige med mellem 0,1 og 0,5 meter og mellem 0,2 og 1,4 
meter frem mod år 2100. 

Med udgangspunkt i højvandsstatistikken 2012 fra Kystdirektoratet kan det 
beregnes, at en 100 års hændelse i 2050 i Kastrup vil ligge i størrelsesordenen 1,7 
meter, mens den på det sydvestlige Amager vil ligge lidt højere.  

Tilsvarende vil det, vi i dag ser som en 50 års hændelse (vandstand ca. 1,4 meter), 
være noget, der statistisk set forekommer ca. hvert 6. år. 

I forhold til grundvandet tyder forskellige klimamodeller på, at der kan være områder 
af kommunen – herunder indenfor bebyggede områder – hvor det må forventes, at 
det gennemsnitlige øvre grundvandsspejl vil nå terrænet og vil kunne føre til 
oversvømmelse i visse områder. 

For yderligere information henvises der til Kommuneplan 2014-2026’s 
klimatilpasningskapitel samt til Tårnby Kommunes risikostyringsplan 2014. 



 

TÅRNBY KOMMUNE – SPILDEVANDSPLAN 2015-2027 63 

De fremtidige tiltag i Tårnby Kommune vil skulle gennemføres inden for en kort 
årrække. Dette resulterer i store anlægsudgifter i planperioden, og der vil derfor 
være et behov for låneoptagelse til finansiering af anlægsarbejderne. 

Vandafledningsbidraget vil blive reguleret med den forventelige generelle 
prisstigning på 1,2 % p.a., Da kloakforsyningen skal hvile i sig selv (økonomisk), 
vurderes det nødvendigt at foretage den omtalte stigning i vandafledningsbidraget, 
for at tilbagebetale den nødvendige finansiering. 

Efterfølgende er i Tabel 5 opstillet Kloakforsyningsselskabets tids- og 
økonomioversigt for planperioden 2015-2021. 

 

ØKONOMI
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Tabel 5 – Økonomi oversigt, 2015-2021, i kroner 
 

Anlæg  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Renseanlæg 11.585.000 17.100.000 5.000.000 11.000.000 11.000.000 4.000.000 4.000.000 

Distributionsnet 20.540.000 32.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

Det åbne land 6.150.000 0 0 0 0 0 0 

Medfinansieringsprojekt 
- TÅRNBYFORSYNING 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 

Tilbagebetaling af 
tilslutningsbidrag for 
regnvand 4.660.457 600.000 7.457.540 7.457.540 1.600.000 1.600.000 1.600.000 

Medfinansieringsprojekt 
- Tårnby Kommune ? ? ? ? ? ? ? 

Vejafvandingsbidrag - 
Tårnby Kommune 2.135.200 2.560.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 
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Bilag 1 Administrative forhold og arealafgivelse 

Bilag 2 Ejendomme delvist udtrådt af kloakforsyningen 

Bilag 3 Beregning af afledte flow til det offentlige kloaksystem 

Bilag 4 Kloakoplandsskemaer, status 

Bilag 5 Kloakoplandsskemaer, plan 

Bilag 6 Udløbsskemaer, status 

Bilag 7 Udløbsskemaer, plan 

Bilag 8 Renseanlægsskemaer, status og plan 

Tegning  T.01.01 – Oversigtskort, Tårnby Kommune, 1:15.000 

 

BILAG



 

TÅRNBY KOMMUNE – SPILDEVANDSPLAN 2015-2027 66 

Vedtagelse 
 

Forslag til Spildevandsplan 2015– 
2027 er foreløbigt vedtaget af Teknik- og 
Miljøudvalget på vegne af 
kommunalbestyrelsen 

Forslag til Spildevandsplan 2015 –  
2027 er endeligt vedtaget af Tårnby 
kommunalbestyrelse 

den 4. februar 2016 den 23. februar 2016  

 

På Kommunalbestyrelsens vegne: 

 

Betina Grimm 

Teknisk Chef 

 

 

 

På Kommunalbestyrelsens vegne: 

 

Henrik Zimino 

Borgmester 

 

 

Fremlæggelse 
Spildevandsplanen er fremlagt offentligt på Tårnby Kommunes hjemmeside: 

http://www.taarnby.dk/ 

PLANENS VEDTAGELSE OG FREMLÆGGELSE


