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BILAGS
NR. 

INDSIGELSER/BEMÆRKNINGER 
(DE SKRIFTLIGE INDSIGELSERNE ER VIST I FULD LÆNGDE 
I BILAG 2) 

KOMMENTAR FRA CENTER FOR TEKNIK 
OG MILJØ 

EVT. 
ÆNDRINGER 

1. Telefonisk bemærkning 
Nogle vandboringer er vist på cb-kort, andre ikke (som 
nedenstående adr.) Hvad er kriteriet for visning (om noget)? 
 

Der er identificeret enkelte fejl og mangler i 
kortet. 
 
Det skal dog bemærkes, at Center for Teknik 
og Miljø er opmærksom på, at der vil være 
fejl og mangler, da datagrundlaget ikke er 
fuldstændigt. 
 

Kortet rettes 
løbende op med det 
nyeste datasæt.  
 

2. Telefonisk bemærkning 
Nedenstående adresse vist som værende planlagt kloakeret på 
cbkort, men ikke på matrikellisten over berørte ejendomme? 
Stendyssevej 21, matr. 14ag 
 

Der er en fejl i udtrækket, så matrikellisten 
ikke er komplet.  
 

Der er lavet et nyt 
udtræk, der vises i 
den endelige plan.  
 

3. Telefonisk bemærkning 
Sommerhuskloakering og tidsplan: Det fremgår ikke af noget kort, 
hvilke ejendomme der kloakeres i hvilket år. 
 

I høringsperioden er vi blevet 
opmærksomme på, at visning af årstal i 
kortmaterialet vil være en god service for 
borgerne, og vil følgelig blive ændret.  

Årstallene 
indarbejdes i 
kortdelen, så 
årstallet for 
kloakering eller 
påbud vil blive vist 
i kortet, når 
borgerne søger på 
deres ejendom. 
 

4. Telefonisk bemærkning  
Hvorfor udvides oplandet for Kirkerup ikke med de sidste 10-12 
ejendomme, der ligger nord for Kirkerup ved kloakeringen i den 
planlagte 2019? 
 

Det tages op i relation til det åbne land, 
samt i en revision af spildevandsplanen da 
der først er planer om at kloakere i Kirkerup 
i 2019. 
 
Bemærkningen fører ikke til ændringer af 
forelagte plan. 
 

 

5. Uredigeret kopi af høringssvar 
Kap. 6. Landsbyer 
I spildevandsplanen er Hemmeshøj planlagt kloakeret i 2011 og 
Stude i 2012. 
Der bør byttes om således Stude kloakeres i 2011 og Hemmeshøj i 
2012, således at landsbyen nærmest Korsør Rens kloakeres først.  
/ SK-Forsyning 
 

Dette er en fejl i planen, og vil blive ændret i 
den endelige plan. 

I planen vil Stude 
blive kloakeret i 
2011 og 
Hemmeshøj i 2012.  
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 Uredigeret kopi af høringssvar 
Vedr. Strandkolonien Granskoven - Opland 2KO0266 
I lokalplanforslag vedr. Strandkolonien Granskoven er under 
Kloakplanlægning/betjening angivet følgende 
"I forbindelse med omdannelsen af nabogrunden i 
overensstemmelse med Lokalplan nr. 131 – Halsskov Havn, 
Kanalbyen, tilsluttes Strandkolonien Granskoven den offentlige 
kloakering, jf. spildevandsplanen."  
Dette er o.k. Imidlertid foreskriver den nye 
spildevandsplan at Granskoven skal separatkloakeres. 
Dette anmodes ændret til spildevandskloakeres/ SK-
Forsyning  

Dette er en fejl i planen.  I den endelige plan 
vil Granskoven 
blive vist som 
planlagt 
spildevandskloaker-
et, og ikke 
separatkloakeret. 

 Uredigeret kopi af høringssvar 
Vedr. Vejområdet renovering af Rosengade i 2010 
Forinden renovering af Rosengade skal SK Forsyning foretage 
renoveringer af kloak, vand og fjernvarmeledninger. SK Forsyning 
foreslog på et samarbejdsmøde d. 7/12 09 at vejrenovering blev 
foretaget over 2 år, hvilket Vejområdet afviste. SK Forsyning er 
således i gang med at forberede en separatkloakering i Rosengade 
for udførelse indeværende år. Ejendommen langs Rosengade skal 
efterfølgende pålægges separering og tilslutning til de indlagte 
stik, hvilket ligeledes bør indarbejdes i spildevandsplanen. 
Der er ydermere det forhold at ejendommene formentlig har 
private kloakker beliggende i Rosengade, som skal omlægges. 
Begge dele naturligvis med fordel inden Vejområdet i efteråret 
2010 færdiggør renoveringen af Rosengade med pæne nye 
belægninger. / SK-Forsyning  

Området Rosengade kan ikke inddrages i 
spildevandsplanen uden at det har været i 8 
ugers høring. Derfor skal der udarbejdes et 
tillæg til spildevandsplanen. 
 
Bemærkningen fører ikke til ændringer af 
forelagte plan, men umiddelbart efter 
spildevandsplanens godkendelse indarbejdes 
separering af Rosengade som et tillæg, hvor 
de implicerede borgere bliver hørt i en 8 
ugers offentlighedsfase. Tillægget skal alene 
sikre hjemmelsgrundlaget til at påbyde 
lodsejerne om at separere spildevand og 
regnvand på egen grund. SK-Forsyning kan 
godt forberede og gennemføre 
anlægsprojektet sideløbende med planfasen. 

 

6. Redaktionelt forkortet, se bilag 2 for den fulde tekst 
Rude anlæg 
SK forsyning foreslår at spildevandet sendes til Korsør 
Renseanlæg frem for etablering af et renseanlæg ved Rude. 
Korsør renseanlæg kan selv med spildevandet fra det 
sommerhusområde godt kaperer spildevandet fra Rude og 
omegn./ SK-Forsyning  

Ønsket kræver en undersøgelse af såvel de 
økonomiske som de miljømæssige 
konsekvenser. Derudover skal der i 
undersøgelsen tages stilling til placeringen af 
afskærende ledninger, pumpestationer og 
evt. ejendomme der skal kloakeres m.v.  
 
Det nuværende forslag indeholder ikke den 
fornødne hjemmel til ekspropriation til 
ledningsanlæg mv. Projektet kan derfor ikke 
realiseres uden et tillæg til 
spildevandsplanen.  
Bemærkningen fører ikke til ændringer af 
forelagte plan. 
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 Redaktionelt forkortet, se bilag 2 for den fulde tekst 
Prioritering af spildevandsplanens anlæg: 
På baggrund af spildevandsplanens overslagstal synes der opnået 
mest miljø for midlerne ved en fremrykkelse af kloakeringen af 
sommerhusområderne langs Slagelse Strand på bekostning af 
kloakering af åbent land. 
  
SK Forsyning anbefaler, at kloakering Sommerhusområder 
fremrykkes og Kloakering åbent land tilbagerykkes 
modsvarende. / SK-Forsyning 
 

Spildevandsplanlægningen skal ikke 
nødvendigvis sætte de mest 
omkostningseffektive tiltag forrest i køen. 
Indsatsen i sommerhusområderne følger i 
overvejene grad de hidtidige planer for 
kloakeringen af sommerhusene. 
 
De miljømæssige krav til vandmiljøet sættes 
særligt i fokus med den fremlagte vandplan 
som blev sendt i forhøring i kommunerne i 
foråret 2010.  
 
Med vandplanen er der i særlig høj grad 
fokus på at kommunerne indhenter 
efterslæbet mht. kloakering af landsbyer og 
det åbne land. De nationale krav peger med 
andre ord i den modsatte retning af det som 
SK-Forsyning foreslår. 
 
Center for Teknik og Miljø vurderer ikke at 
det ville være i overensstemmelse med 
hensigterne i vandplanerne, hvis indsatsen i 
det åbne land udskydes yderligere. 
 
Bemærkningen fører ikke til ændringer af 
forelagte plan. 

 

 Redaktionelt forkortet, se bilag 2 for den fulde tekst 
Takster og lån: 
SK Forsyning A/S gør opmærksom på at spildevandsplanene kun 
kan gennemføres dersom takststigningen kan realiseres. / SK-
Forsyning 
 

De takster der estimeres i spildevandsplanen 
er kun en forventning af, hvad planen 
kommer til at betyde for taksten. Taksterne 
hviler på en række forudsætninger i forhold 
til vandforbrug hos borgerne, anlægspriser, 
udvikling i nybyggeriet mv. De faktiske 
takster fastsættes ikke med 
spildevandsplanen, men af SK-Forsyning ud 
fra forsyningens faktiske og planlagte 
omkostninger til drift og anlæg. Taksterne 
skal godkendes af forsyningssekretariatet 
(statslig enhed). Sekretariatet skal herunder 
også tage hensyn til forsyningens 
økonomiske udfordringer som følge af ny 
lovgivning der stiller krav til indsatsen inden 
for spildevandsområdet (fx vandplanerne). 
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Hvis forsyningssekretariatet ”kortslutter” 
forudsætningerne for at kunne gennemføre 
spildevandsplanen foreligger der en ny 
situation, som så må håndteres, men den 
fremlagte spildevandsplan bygger på de 
tiltag der som minimum bør gennemføres for 
at kunne overholde øvrige krav inden for 
lovgivningen 
 
Bemærkningen fører ikke til ændringer af 
forelagte plan. 

7. Redaktionelt forkortet, se bilag 2 for den fulde tekst 
1. Hvilken påvirkning vil en fremtidig oversvømmelse have på 
ledningsnettet, herunder opstigning af kloakvand fra 
pumpestationer og skelbrønde? 
 
2. Er ledningsnettet projekteret med foranstaltninger til undgåelse 
af oversvømmelsesskader? ( højvandsklapper m.v.) 
 
3. Har Slagelse kommune drøftet en sikring mod fremtidige 
oversvømmelser af området, hvilket jo må antages at være af 
væsentlig kommunal og offentlig interesse henset til den 
kommende kloakering? 
 
 

I projekteringen er der taget højde for 
oversvømmelse i form af sikring af 
installationer, elforsyning, tætte ledninger, 
brønde m.v. 
 
I forhold til kloakanlægget er der ingen 
særlige interesser mod sikring af fremtidig 
oversvømmelser. 
 
I forhold til de nuværende kloakforhold 
vurderes de fremtidige kloakforhold at være 
mindre følsomme over for oversvømmelse.  
 
Bemærkningen fører ikke til ændringer af 
forelagte plan. 

 

8. Uredigeret kopi af høringssvar 
Min ejendom ligger i "det åbne land". Hvis du kikker på et IT 
luftfoto vil du kunne se den vanskelige beliggenhed mit stuehus 
har i forhold til kirkemur - under 6 m og på den anden side af 
stuehuset - 3 meter i den ene ende og 2 meter i den anden ende 
ud til Gudum å.  
Mon jeg skal skrive en Speciel orientering til kommunen ?  
Både Thomas Hilkær og Kathrine Raagart kan bekræfte denne 
gamle møllegårds specielle beliggenhed. - Der betyder at det er 
mere end vanskeligt at grave kloakledning ned til forventet 
kommunal ( stor) ledning. 
Under alle omstændigheder beder jeg vedlægge denne skrivelse til 
"kommentarer" til Spildevandsplanen. 

Der er ikke planer om en stor kommunal 
ledning på denne ejendom. Men 
ejendommens spildevandsforhold vil blive 
vurderet sammen med de øvrige 
ejendomme i det åbne land i det område i 
2016.  
 
Bemærkningen fører ikke til ændringer af 
forelagte plan. 
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9. Uredigeret kopi af høringssvar 
I henvisning til aftale den 20-05-2010 og forlængelse af tidligere 
indsigelse, sender vi hermed en samlet indsigelse med vores 
bemærkninger. 
Omegnens fritidshave forening, mat.: 5 m, 5 n, 50 a, 50 b, 51b, 
55ah, 55ai, Frølunde by Tårnborg. I alt 351 parceller skal hermed 
oplyse, at vi på generalforsamling den 28-03-2010 har vedtaget 
følgende: 
O.F. Frølunde lokal-generalforsamling, bestående af 351 
parceller, erklærer hermed, at vi ikke ønsker kloakering af 
området. Det er vores opfattelse, at vi ikke bidrager til 
nogen form for forurening og ser frem til møde med 
kommunen. 
Vi er en andelsforening. O.F. ejer grunden og består af 8 
afdelinger på sjælland. Det enkelte medlem har således kun 
brugsretten til sin parcel og ejer således ikke jorden. 
Vi er medlem af Ydre vejle`s pumpe-dige lav og har en fast plads i 
bestyrelsen. Vi ligger syd for Tjokholm diget i kote ca. 0,5. Derfor 
har vi dræn-grøfter og pumper for at styre grundvand og 
overfladevand i form af nedbør. Vores problem er størst når 
vegetationen ikke kan hjælpe om vinteren. Vi havde 18 
sommerhuse der blev alvorligt skadet under stormfloden 01-11-
2006. Vi afvander 2 steder til Tjæreby-Vejlerenden i sidste ende af 
denne. Ved længere varig pålandsvind kan grundvandet stige med 
100 m.m. Ifølge kystplanen stiger vandet 0,5 m.m. pr. år. 
Vi har deltaget i de offentlige møder vedr. spildvandsplanen og har 
haft telefonisk kontakt til driftschef Jan Jørgensen S.K. forsyning, 
samt Anna Fjordside fra miljø. Vi har vedhæftet et billede taget 
den 20-05-2010, sted: Engsnarreskellet 16, der viser at der kun 
er 20 cm. til grundvandet. 
 
Via Jan Jørgensen SK Forsyning, er vi blevet oplyst om at SK kun 
er forpligtiget til at sætte en brønd på hver matrikel, det vil sige 
der på hver af disse max 7 brønde skal tilsluttes ca. 50 
forbrugere. 
En anden væsentlig omkostning vil være, at der skal etableres en 
masse pumpebrønde for at transportere spildvandet fra den 
enkelte forbruger frem til de max 7 etablerede brønde. 
Et enkelt regnestykke giver: (hver pumpebrønd 4 forbrugere) 12 x 
7 = 84 ekstra brønde, + evt. Buster brønde grundet meget lange 
afstande, hvor der skal etableres el-måler, fordelt over området, 
samt rørføring mellem disse. En anden teknisk fordyrende faktor 

Omegnens fritidshave forening forventes i 
spildevandsplanen kloakeret i sammenhæng 
med de øvrige sommerhusområder i 2020. 
 
Kloakeringen af sommerhusområderne 
omfatter ca. 4.500 boliger og sker bl.a. 
under hensyn til at sikre en miljømæssig 
forsvarlig håndtering og rensning af 
spildevandet, samt en høj 
badevandskvalitet.  
 
Området udgør en del af den samlede 
kloakering af sommerhusene. Der ses ingen 
særlige grunde til at undlade kloakering af 
de ca. 351 boligenheder i området. 
 
Agenda 21 og klimahensyn dækker det mere 
brede miljøhensyn, hvor det fx er mere 
hensigtsmæssigt at transportere 
spildevandet via eksisterende trykledning 
end via lastbiler.  
 
Udfordringen ved at kloakere Frølunde 
vurderes ikke at være væsentlig anderledes 
end de øvrige lavtliggende 
sommerhusområder. Det vurderes dermed 
at en kloakering er teknisk mulig. 
 
Det kan oplyses, at i offentlige kloakerede 
områder, er kloakforsyningen forpligtet til at 
føre stikledning frem til grundgrænsen for en 
ejendom eller områdeafgrænsningen for et 
privat spildevandsanlæg jf. reglerne i 
betalingsvedtægten.  
 
Der kræves ingen særlig miljømæssig 
dokumentation for at kloakere et større 
boligområde/ sommerhusområde inden for 
et kloakopland der er udlagt i 
spildevandsplanen. Dokumentationskravet 
gælder alene i forbindelse med påbud om 
forbedret spildevandsrensning i det åbne 
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er grundvandsstanden der over året varierer mellem 1 cm. over 
overfladen til 20-30 cm. under overflade. 
 Vi har derfor henvendt os til aut. Kloakmester Tom Rasmussen 
for at få hans mening, da han er bekendt med området. Det vil 
være yderst vanskeligt for et kloakfirma at forsikre sig i 
forbindelse med arbejde under vores forhold. Det vil være rasende 
dyrt at bruge underboring, samt undergrunden ikke er det bedste 
til sådan arbejdsmetode. Derfor frygter vi, at der kun bliver sat 
brønde op ved Broholmvej og vi selv må klare resten. Da 
medlemmerne ikke ejer jorden vil det være svært at låne til 
kloakering, samtidig med vi skal have målerbrønde ned og vi skal 
betale til kystsikring. De medlemmer vi har, er ikke økonomisk 
resurse stærke og der må være plads til de kan have en 
fritidshave.  
 
Vores 351 parceller er O:F`s ejendom og kan derfor ikke bruges 
af den enkelte bruger som sikkerhed ved optagning af 
kreditforenings eller anden form for lån. Ligeledes er den for 
pensionister mulighed for lovmæssige indefrysning af 
investeringen i ejendommen ikke mulig. Ligeledes er salgsværdien 
af bygningerne i området meget lavt og kan derfor ikke 
retfærdiggøre en investering i denne størrelsesorden. Af disse 
grunde vil den planlagte kloakering af området blive flere gange 
dyrere end det beløb der er forkalkuleret for alle andre 
sommerhusområder i Slagelse kommune, uden det efter vores 
mening giver nogen væsentlig miljø forbedring. 
 
Efter samtale og fremsendte dokumenter fra Anne Fjordside, 
miljøplanlægger, ser vi intet bevis for at vi er med til en 
forurening af badevandet. Vi har oplyst at vi afvander til Tjæreby-
Vejle renden 2 steder. Denne fortsættes via pumpestation ud i 
Tudeå vest for Bilsøvej. Vi har fået oplyst at Sortesvælgsrenden 
(st. 270070) der går forbi lodsepladsen og Hulhøjsrenden (st. 
270050) ikke opfylde deres målsætning. Disse ligger opstrøms for 
vores udløb. Målsætningen for Tudeå øst for Bilsøvej (240030) 
opfylder heller ikke kravet. En evt. forurening stammer således 
ikke fra vores område. Der er heller ikke nogen sammenlignings 
grundlag med målingerne ved Næsby Strand. 
 
Vi ser frem til forståelse af vores indsigelse og deltager gerne i 
møde vedr. kloak-kystsikring. 
Mail 2 følger med 2 kort.  

land. 
 
Bemærkningen fører ikke til ændringer af 
forelagte plan. 
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10. Uredigeret kopi af høringssvar 
Jeg søgte efter tidsplanen for det fastlagte arbejde og stødte 
tilfældigt på listen af huse der er omfattet af kloakeringen. 
Papegøjevej som vi ejer er IKKE på listen og det er en fejl. Vores 
hus er derimod korrekt omfattet af den skravering der er på et 
tegnet kort. 
 
Vil i ikke lige være venlige at bekræfte at vi bliver kloakeret; nu 
har vi glædet os sådan, så må det ikke glippe. 

Der er en fejl i udtrækket.  
 

Der er lavet et nyt 
udtræk, der vises i 
den endelige plan.  
 

11. Redaktionelt forkortet, se bilag 2 for den fulde tekst 
Spildevandsplanen er opdelt i 6 planområder. Nærværende 
høringssvar har specielt relevans for tre af disse: Landsbyerne, 
Det åbne land, samt sommerhusområderne. Spildevandsplanen 
lægger op til en betydelig indsats for rensning af spildevand fra 
disse tre planområder, herunder et efter vores opfattelse 
betragteligt og unødvendigt stort investeringsniveau for SK 
Forsyning A/S 
 
- Spildevandsplanen opfylder ikke kravene i EU’s 
vandrammedirektiv eller de nationale planer 
- Spildevandsplanene foreslår en langt dyrere løsning end 
nødvendigt 
- Forsyningens investering har en tilbageleveringstid, der langt 
overstiger levetiden 
- Husejere kan halvere sine årlige omkostninger og sparer 13.000 
i engangsinvesteringer ved en privat løsning 
- Private løsninger er økonomisk fordelagtige i 
sommerhusområder og landsbyer og kan reducere 
vandafledningsafgiften for kommunens øvrige borgere.   
- Decentral rensning fremmer vandafstrømning af søer og vandløb 
- Decentrale renseløsninger fremmer lokal beskæftigelse 
 
 

I forhold til Vandrammedirektivets mål, 
vurderes det fremlagte forslag til 
spildevandsplan at være det mest 
realiserbare med den situation vi står i. De 
gamle kommuners efterslæb, samt at hele 
kommunen er udpeget til indsatsområde 
gennem regionplanen giver Slagelse 
Kommune en særlig udfordring. Med det 
fremlagte forslag er der også tænkt på at 
realiseringen ikke kan ske uden en væsentlig 
indsats fra lokalområdets entreprenører. 
Indsatsen er derfor fordelt over planperioden 
på 10 år samt desuden ind i en kommende 
planperiode.  
 
Erfaringerne fra tidligere Skælskør 
Kommune, hvor der har været en plan om 
en decentral håndtering af spildevandet har 
vist at det giver uforholdsmæssigt høje 
driftsomkostninger, samt en til tider ikke 
tilstrækkelig rensning af spildevandet. 
 
Denne spildevandsplan forsøger i højere 
grad at gå på to ben. På den ene side 
centraliseres spildevandet på få store anlæg, 
hvor det vil kunne betale sig at lave 
investeringer der forbedrer rensningen.  
 
På den anden side har vi stadig en lang 
række ejendomme i det åbne land, samt en 
del små og mellem store virksomheder der 
skal forbedre deres rensning.  
I planperioden 2010 -2020 vil der i høj grad 
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også blive behov for lokale decentrale 
renseløsninger.  
 
Presset på vandafledningsafgiften øges især 
som følge af indsatsen i byerne. 
 
Det næststørste område er landsbyerne, og 
sanering af renseanlægsstrukturen. 
Renseanlæggene skal have en stabil og 
korrekt drift, ellers gavner rensningen 
hverken søer eller vandløb i tilstrækkelig 
grad. De små renseanlæg er yderst sårbare 
overfor spidsbelastninger  
 
Bemærkningen fører ikke til ændringer af 
den forelagte plan. 

12. Uredigeret kopi af høringssvar 
Det er oplyst fra Teknisk afdeling i gl. Slagelse kommune at de 
nye pumpestationer på hovedkloaksystemet kan ses over jorden 
som et lille hus. En tilsvarende pumpestation kan observeres på 
Støvlebækvej med følgende ca. dimensioner: højde 2½-3 m høj 
samt ca. 8 m. bred, hvilket ikke kan 
kaldes et lille hus. 
Det er ikke antageligt at placere en bygning på et grønt område, 
og slet ikke i den størrelse, der tillige er anbragt mellem stranden 
og strandbeskyttelseslinien. Undertegnede grundejere giver 
hermed indsigelse for at placere den angivne pumpestation 
indenfor strandbeskyttelseslinien. Pumpestationen skal placeres 
andetsteds, såfremt kommunen stadig fastholder en bygning over 
jorden. 
Vi gør opmærksom på at Naturbeskyttelsesloven § 15 anfører " 
Der må ikke foretages ændring i tilstanden af strandbredder eller 
af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og 
strandbeskyttelseslinjen." 
Ligeledes gøres opmærksom på at sarnme paragraf stk. 4 nævner 
en række undtagelser. Ingen af disse undtagelser kommer i 
nærheden af en pumpestation. Kun Miljøministeriet kan foretage 
ekspropriation, idet § 60 anfører: 'når det er af væsentlig 
betydning at råde over ejendommen for at gennemføre 
foranstaltninger på grundlag af en planlægning til fremme af 
lovens formål, herunder til genopretning af vådområder, som skal 
medvirke til at forbedre vandmiljøet." 

Som udgangspunkt bliver fremsatte 
problemstilling ikke reguleret af 
spildevandsplanen, men er en del af 
detailprojekteringen.  
 
Der er ingen af pumpestationerne nord for 
Næsby Strand der er endeligt placeret 
endnu. Placeringen der henvises til er en 
skitseprojekteret placering, der fremgår af 
det gamle tillæg 1 til Slagelse 
spildevandsplan. 
 
SK Forsyning A/S oplyser dog, at 
pumpestationerne ikke kommer til at ligge 
over jorden.  
Pumpestationen vil blive bestykket med 
dykkede pumper, der sættes i en brønd 
placeret under jorden. Pumpestationen vil 
blive afsluttet med karm og dæksel der vil 
blive synligt.  
 
Der vil i tilknytning til pumpestationen blive 
sat et el skab til forsyning af 
pumpestationen, dette vil kunne ses i 
terrænet.  
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Det er ikke en "væsentlig betydning" at pumpestationen skal 
placeres over jordhøjde for at forbedre 
vandmiljøet, idet det er oplyst overfor indsigerne, at 
pumpestationen kan placeres under jorden. 
Det skal også bemærkes at matriklen i lokalplan nr. 19 falder 
indenfor område l, der udlægges til 
offentlige formål og må kun anvendes til strandareal, strandpark 
og lignende rekreative anlæg.  

Bemærkningen fører ikke til ændringer af 
forelagte plan. 
 

13. Uredigeret kopi af høringssvar 
Jeg har via hjemmesiden prøvet at blive klogere på 
spildevandsplanen. Det hjalp ikke meget i forbindelse med mit 
anliggende, - dertil rakte mine evner til at søge og bruge tid derpå 
ikke tilstrækkeligt, Det jeg kunne finde var mere filosofisk end 
konkret. 
 
Derfor: Konkret kunne jeg godt tænke mig at vide (stille forslag 
til), hvorledes man har planlagt at undgå 
uhensigtsmæssige oversvømmelser ved voldsomme regnskyl. 
 
Jeg bor lige ved siden af skidenrenden, som jo aftager en god del 
af regnvandet, og tydeligvis har denne rende ikke tilnærmelsesvis 
de rette dimensioner, så der derfor opstemmes vand, der ellers let 
ville kunne bortledes. 
 
Forslag: Afløbet fra Lagunen til åen gøres større, da det er grotesk 
lille og hurtigt opstemmer vand i selve lagunen. Derfra 
opstemmes vandet selvfølgelig hele vejen bagud i systemet og 
giver opskudte kloakdæksler og oversvømmelser. 
 
Vejunderføringerne af Skidenrenden er tydeligvis også 
"flaskehalse", de bør udvides eller suppleres med paralelle rør. 
Alternativt kunne der laves tilstrækkelige bufferbasiner, - men det 
er vel fuldt så dyrt. som at rette selve "flaskehalsproblemerne". 
 
Dette er blot lidt logik set fra kanten af min matrikel. God 
arbejdslyst!  

Bemærkningerne er taget til efterretning. 
Arbejdet med regnvandshåndteringen er en 
af de store udfordringer i byerne, særligt 
fordi man oftere og oftere oplever kraftige 
regnskyl. 
Overordnet skal nye bebyggelser kunne 
håndtere regnvandet på stedet fx med 
bassiner, søer eller nedsivning i faskiner. 
Eksisterende bebyggelse skal så vidt muligt 
separeres, så regn- og spildevand føres i 
hver sin ledning. Herudover arbejdes også 
med ledningsdimensionering og 
overløbsbassiner som fx det store bassin der 
er bygget øst for Slagelse. 
 
I den nordlige del af Slagelse arbejdes der fx 
med separering af regnvand og spildevand i 
området omkring Valbyvej, hvilket til dels 
kan imødekomme de anførte problemer. 
Undersøgelser og driftsoptimering af 
Lagunen er omfattet af tidsplanen fra 2010-
2013. Problemerne med opstuvning i 
lagunen er dermed et fokusområde. 
 
Bemærkningen fører ikke til ændringer af 
den forelagte plan. 
 

 

14. Uredigeret kopi af høringssvar 
Det er glædeligt, at den nye spildevandsplan vil kloakere alle 
sommerhuse. 
Herved opnås den største sikkerhed for miljøet, både landet, hvor 
udsivning kan forurene jord og vandløb, men også vandet, hvor 
der også nemt forurenes. De seneste år har ikke været gode, bl.a. 

Det kan tilføjes at sommerhusene og miljøet 
også sparer transport at spildevandet via 
lastbiler, når spildevandet fremover kan 
pumpes frem til renseanlægget.  
 
Bemærkningen fører ikke til ændringer af 
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er blå flag fjernet fra Næsby strand og der ses ingen planer om 
genetablering. 
Samtidig risikerer sommerhusejerne ikke dobbelt udgift, først til 
en mulig reparation af gamle siveanlæg, og fordi en anden i 
området forurener senere en kloakering alligevel. 
Og så vil det sikre alle sommerhuses værdi, idet der ikke bliver 
forskel på, om dette eller naboens hus er kloakeret.  

forelagte plan. 

15. Uredigeret kopi af høringssvar 
Hringssvar fra en sommerhusejer ved Nsby Strand 
 
Jeg mener ikke, at Slagelse Kommune har gennemfrt en 
lovlig hring af den Nye spildevandsplan.  
 
Jeg er en af de 794 grundejere som ifølge den eksisterende 
spildevandsplan ikke skal tilsluttes kloak med central rensning. 
Jeg mener ikke, at det er rimeligt at antage, at jeg ser en 
lokalavis fra Slagelse i vinterhalvåret, og jeg mener heller ikke at 
der er nogen mulighed for at jeg får en fornemmelse af, at den 
lnge drftede eksisterende spildevandsplan skulle vre ptnkt ndret, 
og derved klikker mig ind p Slagelse Kommunes hjemmeside. Jeg 
er klar over, at der har vret kommunesammenlgninger, men det 
opfatter jeg ikke som noget som kan have indflydelse p min 
grunds jordbundsforhold. 
Jeg mener med andre ord at jeg skal have informationen om hring 
af ny spildevandsplan sendt til min folkeregisteradresse. 
Milj og sundhed? 
Der er ikke nogen sidetal i det forslag til Spildevandsplan 2010-
2020, som jeg fik af en mand fra Orbicon på Borgermdet d. 9. maj 
2010 i Stillingehallen, men under Kapitel 7 str der verst p siden, at 
forbedringen af spildevandsrensningen i kommunens sommerhus 
områder har udelukkende et miljømæssigt og sundhedsmæssigt 
perspektiv 
Og det er jo noget mærkeligt noget at skrive. Det er indlysende 
klart at en decentral håndtering af spildevand er det optimale for 
Danmarks vandmiljø, og at decentrale lavteknologiske løsninger 
(evt. kompostering) vil være let gennemfrlige i 
sommerhusomrder. Argumentet med at folk har spabade i deres 
sommerhuse er da helt hen i vejret. Hvis man er en den lykkelige 
situation at have et hus ved havet, s er det da bare med at 
komme ned og tage en svmmetur. 
konomien for den enkelte grundejer er meget drligt 
beskrevet. 

I henhold til spildevandsbekendtgørelsen 
skal kommunalbestyrelsens forslag 
offentliggøres. 
 
§ 6. Kommunalbestyrelsens forslag til 
spildevandsplan skal offentliggøres med 
oplysning om, at der inden for en frist på 
mindst 8 uger efter offentliggørelsen er 
adgang til at kommentere det fremlagte 
forslag over for kommunalbestyrelsen. 
 
§ 7. Kommunalbestyrelsen foretager 
offentlig annoncering af spildevandsplanens 
vedtagelse. 
 
Slagelse Kommune har i offentliggørelsen af 
spildevandsplan fuldt vejledningen til 
spildevandsbekendtgørelsen, hvor der står 
at den skal offentliggøres i lokale blade. 
Derudover har den ligget som nyhed på 
Slagelse Kommunes hjemmeside. 
 
Kommunalbestyrelsen kan ligeledes 
bestemme om der er behov for at afholde 
borgermøder om forslaget til 
spildevandsplan. Hvis der holdes 
borgermøder, skal kommunalbestyrelsen 
sikre, at borgerne får god tid efter møderne 
til at komme med kommentarer og 
indsigelser.  
 
Der er afholdt borgermøde på Skælskør 
bibliotek den 28. maj 2010 og i 
Stillingehallen den 9. maj 2010. 
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Man kan klikke p betalingsvedtgt og takstblad, men det fr man 
ikke noget som helst ud af.. P borgermdet i Stillinghallen blev det 
oplyst at tilslutningen kostede ca 33.555 i 2009-kr, og at belbet 
ville blive reguleret med pristallet. Anna Fjordside har p et mde i 
starten af 2008 oplyst at tilslutningen kostede 18.000 uden moms, 
alts 22.500 i 2007-priser, - her er prisstigningen ca 50% p to r 
eller er de 33.555 kr evt. uden moms? - og hvad koster det typisk 
p egen grund?  
er det 70.000 kr eller 100.000 kr i alt, som en grundejer ved Nsby 
Strand skal skaffe i lbet af et r eller 1? 
Jeg mener at man br fritage sommerhusejere fra den nye 
spildevandsplan, hvis de kan dokumentere, at de har en bedre og 
mere miljvenlig spildevandsrensning end den kommunen kan 
tilbyde. Det er ved at vre p hje tid at vi tager jordens 
klimaproblemer alvorligt. 
 
(brev er kopieret direkte, red.) 
 

Med dette forslag udvides det hidtidige 
forslag for sommerhuskloakeringen så alle 
sommerhuse nu skal kloakeres. 
Kloakeringen skal sikre en ordentlig 
håndtering af spildevandet både ud fra en 
miljømæssig synsvinkel herunder 
målopfyldelsen i vores vandløb samt i 
Storebælt samt sundhedsmæssige forhold 
ift. badevandskvaliteten. Også det 
økonomiske perspektiv har betydning. Ift. en 
fornuftig anlægsøkonomi omfatter 
kloakeringen derfor også alle sommerhusene 
ligesom der også spares transport når 
spildevandet pumpes til renseanlægget frem 
for at blive kørt i lastbiler.  
 
I forhold til de gældende takster henvises til 
taksbladet på SK-Forsynings hjemmeside. 
 
Bemærkningen fører ikke til ændringer af 
forelagte plan. 

16. Uredigeret kopi af høringssvar 
Jeg vil gerne protestere mod den måde, Teknik og Miljø har sendt 
Spildevandsplan 2010-2020 i høring. Det er beskæmmende, 
hvorledes man prøvede at informere sommerhusejerne om, at 
spildevandsplanen fra 2006 ikke gælder mere, og at man kan 
komme med evt. bemærkninger til den nye spildevandsplan 2010-
2020. 
Det eneste reelle er, at man sender Spildevandsplan 2010-2020 i 
høring igen, hvor man beder om indsigelser eller høringssvar. 
Det er meget arrogant at påstå, at det er mig og andre borgere, 
der ikke forstår ordenes betydning. Bemærkninger kan aldrig blive 
synonym med indsigelser? 
Bo Gabes svar på min mail til Anna Fjordside er en del af denne 
mail. 
 

Administrationen mener, at 
spildevandsplanen er offentliggjort som den 
skal efter spildevandsbekendtgørelsen, og at 
ganske mange borgere også har reageret via 
henvendelser og borgermøder samt 
høringssvar.  
Der ses derfor ikke grund til at gentage 
høringen af planen. Uanset om borgerne har 
valgt at kalde deres høringssvar for 
bemærkninger, høringssvar, indsigelser eller 
andet, er de behandlet på samme måde. 
 
Bemærkningen fører ikke til ændringer af 
forelagte plan. 

 

17. Uredigeret kopi af høringssvar 
Langelinie. Bemærkning til spildevandspianen: 
 
Rensning af spildevand i det åbne land, gældende for Langelinie 
4230 Skælskør. 
Forslag. 

Eftersom samtlige lodsejere har udtrykt 
ønske om at blive tilsluttet kloakforsyningen 
bliver ønsket imødekommet og 
spildevandsplanen tilrettet, så de 
pågældende ejendomme indgår i SK-
Forsynings forsyningsområde. Ejendommene 

Ejendommene på 
Langelinie er nr. 
19, 31, 41, 55, 61 
og 70 indgår i 
forsyningsområdet 
for SK-Forsyning  
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Kommunen nedgraver en kloakledning på Langelinie ca 1200 m 
alle 6 ejendomme tilsluttes den offentlige kloakledning. 
Begrundelse. 
Den løsning vil være ideel fordi kloakledningen fra Boeslunde og 
Tranden.ip til Skælskør rensningsanlæg passerer Langelinie. 
Langelinie 11 er tilsluttet denne ledning. For enkelte ejendomme 
vil det være den bedste løsning pga høj grundvandstand. 
Betaling 
Hver ejendom betaler et standard tilslutningsbidrag, samt et 
vandafledningsbidrag pr. m3 efter de til enhver tid gældende 
regler. 

planlægges kloakeret i 2011 

18. Uredigeret kopi af høringssvar 
Jeg kan se af forslag til den nye spildevandsplan at vores 
matrikkel Tårnborg HGD 1VN vil blive berørt, da vi som 
kolonihaveforening ligger inden for denne matrikkel, vil jeg meget 
gerne have at vide hvilken indvirkning det har for os. 
 
 
 

H/F Grønland var også omfattet i den gamle 
spildevandsplan til planlagt 
separatkloakeret.  
 
Det ses af spildevandsplanen at det vil være 
relevant i fremtiden at lægge spildevandstik 
ind til samtlige kolonihaveforeninger, hvis 
der er et fælleshus, fællestoilet. Området 
planlægges dog ikke separatkloakeret, men 
alene spildevandskloakeret. Dette er en fejl i 
forslaget.  
 

Området rettes fra 
separatkloakeret til 
spildevandskloaker
et. 

19. Redaktionelt forkortet, se bilag 2 for den fulde tekst 
Indsigelse mod spildevandsplanen – for området Bildsøvej og 
Næsby Strand 

- Projektet virker ikke færdigt 
- Problem med lavtliggende områder, og det bliver derfor 

dyrt med en kloakløsning. Både for SK Forsyning A/S og 
for borgerne. Samt stor risiko for oversvømmelser. Hvad 
er konsekvensen? 

- Erstatning ifm. ekspropriation 
- Økonomien i projektet står ikke mål med udbyttet af 

kloakeringen. 
- Indsigerne ønsker dokumentation på følgende:  
- At pumpestationer med eltavler kan klare oversvømmelser 

tilsvarende dem i 2006 og 2007 
- At kontraventiler kan vedligeholdes og bliver det 
- Økonomien i projektet. Pengene er givet bedre ud på en 

modernisering og udbygning af renseanlægget i Slagelse 
 

 

Sommerhusområdet bliver detailprojekteret 
område for område, og mange faktorer 
falder først på plads ofte tæt op til 
udførelsen. 
 
Udfordringen ved at kloakere de lavtliggende 
strandområder vurderes at være teknisk 
mulig. 
 
Spørgsmålet om 
ekspropriationserstatningens størrelse 
reguleres ikke med spildevandsplanen. De 
aktuelle erstatningstilbud på Næsby Strand 
bygger på taksationskommissionens 
afgørelse på tilsvarende sager fra Magleby. 
 
Anlægget er sikret mod tilbageløb og 
oversvømmelser, herunder er eltavler fx 
hævet til en højere kote i tilfælde af 
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 oversvømmelse. 
Det er SK-Forsynings pligt at vedligeholde 
spildevandsanlægget i funktionsdygtig stand. 
Kloakeringen sker ikke alene ud fra et 
økonomisk sigte, men også et miljømæssigt. 
Modernisering og udbygning af Slagelse 
Renseanlæg indgår også i spildevandsplanen 
 
Bemærkningen fører ikke til ændringer af 
forelagte plan. 

20. Redaktionelt forkortet, se bilag 2 for den fulde tekst 
Indsigelsen gælder offentliggørelsesprocessen, som undertegnede 
borger mener ikke er kørt tilfredsstillende. Klage punkterne er 
primært: 

- Annonceringen 
- Svært ved at få kontakt med Teknik og Miljø 
- Borgermøder er en del af borgernes ret til at gøre 

indsigelser før kommunal bestyrelsens beslutninger 
- Svært at gennemskue spildevandsplanen 

Administrationen mener at 
spildevandsplanen er offentliggjort som den 
skal efter spildevandsbekendtgørelsen, og at 
ganske mange borgere også har reageret via 
henvendelser og borgermøder samt 
høringssvar.  
 
Bemærkningen fører ikke til ændringer af 
forelagte plan.  

 

21. Redaktionelt forkortet, se bilag 2 for den fulde tekst 
Indsigelse fra Grundejerforeningen Frølunde Fed  
 

- Ønsker at kloakeringen af Frølunde Fed udgår fra planen 
- Foreningen mener at deres medlemmer har velfungerende 

løsninger og ikke bidrager til miljøgener i området. 
- Foreningen vurdere det til at være en uheldig investering 

at kloakere grundejerforenings område. Også set i forhold 
til det er et sommerhusområde frem for helårsbeboelse. 

 
 

Grundejerforeningen Frølunde Fed forventes 
i spildevandsplanen kloakeret i 
sammenhæng med de øvrige 
sommerhusområder, men først i 2020. 
 
Kloakeringen af sommerhusområderne 
omfatter ca. 4.500 boliger og sker bl.a. 
under hensyn til at sikre en miljømæssig 
forsvarlig rensning af spildevandet, samt en 
høj badevandskvalitet.  
Området udgør en del af den samlede 
kloakering af sommerhusene. Der ses ingen 
særlige grunde til at undlade kloakering af 
de ca. 300 boligenheder i området. 
 
Derudover er det både af hensyn til Agenda 
21 og klimaet mere hensigtsmæssigt at 
transportere spildevandet via eksisterende 
trykledning end via lastbiler.  
 
Bemærkningen fører ikke til ændringer af 
forelagte plan. 
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22. Uredigeret kopi af høringssvar 
Det hænger ikke sammen!!!! 
Det er fuldstændig mangel på planlægning, at igangsætte et 
renoveringsprojekt af Halkevad/Lindes Å, når Flakkebjerg 
Stationsby, Skørpinge og Halkevad leder urenset spildevand ud i 
Lindes Å og vil gøre det for Flakkebjerg Stationsbys vedkommende 
frem til 2019. I hvert fald ifølge forslag til Spildevandsplanen. Det 
er sundhedsfarligt, at lade spildevand løbe i en åben rende med 
adgang for rotter m.v. Jeg har tidligere påpeget, at der snart skal 
gøres noget ved situationen. Der er muligvis et eller flere medier 
der synes, at det lyder interessant. 
 

Flakkebjerg Stationsby, Skørpinge og 
Halkevad skal ifølge spildevandsplanen 
kloakeres i 2018. Planlægningen af hvornår 
landsbyerne skal kloakeres afhænger af flere 
forskellige faktorer bl.a. hensyn til 
grundvandsbeskyttelse, tilstanden i vandløb 
og søer, sanering af renseanlægsstrukturen 
og sammenhængen med indsatsen for 
forbedret spildevandsrensning i det åbne 
land herunder kendskab til data. Næsten alle 
vandløbene er påvirket af spildevand, så det 
giver ikke mening at afvente indsatsen i 
forhold til naturgenopretning blot fordi 
vandløbene er spildevandspåvirket. Al 
naturgenopretning nytter og i øvrigt kan 
forbedrede forhold i vandløbene også styrke 
naturens selvrensende effekt og dermed 
være med til at modvirke den forurening der 
desværre er. Selv om Lindes Å er 
spildevandspåvirket kan 
naturgenopretningsprojekter sagtens have 
stor gavnlig effekt på flora og fauna. 
Projektet ved Halkevad Mølle er et væsentlig 
løft for naturen, som selvfølgelig vil få et 
yderligere løft når indsatsen på 
spildevandsområdet kommer oveni i 2018. 
Hvilken indsats der kommer først er i 
princippet ikke vigtig. Pointen er at begge 
indsatser er vigtige.  
  
Bemærkningen fører ikke til ændringer af 
forelagte plan. 
 

 

23. Uredigeret kopi af høringssvar 
 
Hej igen. 
Der en der har ringet til mig og indtalt en utydelig besked på min 
telefonsvarer, vedr. min indsigelse. kan vedkommende sende en 
mail i stedet for, så vidt jeg kan høre er tlf. nr. 5857??70. 
Den 19. maj 2010 20.36 skrev Torben Enevoldsen 
<torben.ene@gmail.com>: 
 

Spildevandsplanen kan ikke regulere 
spørgsmål om vandløbsvedligeholdelsen. 
 
Det er vandløbsmyndigheden der tager sig 
af vandløbsvedligeholdelsen i Tude Å og 
herunder også tilsanding ved udløb. 
 
Vandplanen udarbejdes af staten, og her er 
det Miljøcenter Nykøbing der er 
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Jeg vil hermed gøre indsigelse mod vandmiljøplanen, med den 
begrundelse, at udløbet af Tude Å, ikke er taget med, å udløbet 
sander til. Især om foråret giver det problemer med 
oversvømmede marker langs med åen, det må da "tilføre" åen en 
hel del uønsket miljøbelastning, når markvandet løber / siver 
tilbage i åen. 
 
 

høringsmyndighed. Vandplanen har indtil 
videre kun været i administrativ forhøring 
hos kommunerne, men det forventes at den 
kommer i almindelig offentlig høring i løbet 
af 2010. 
 
Det er generelt en miljømæssig fordel at 
ånære markarealer bliver sat under vand i 
en længere periode. I vandplanerne er en af 
de målrettede virkemidler netop 
”vådområder”, som går ud på at sætte de 
vandløbsnære arealer under vand, så 
næringsstoffer fra bl.a. landbruget kan blive 
omsat. 
 
Bemærkningen fører ikke til ændringer af 
forelagte plan. 
 

 


