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1. INDLEDNING 
 

Nærværende spildevandsplan, 2004 – 2008, inkl. ”Det åbne land” er udarbejdet iht. lov nr. 753 – 

Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4, lov nr. 325 af 14. maj 1997 om ”Spildevandsrensning i det åbne land”, 

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999, (spildevandsbekendtgørelsen) samt lov nr. 716 

af 23. juni 2001 om ”Betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.”  

     

Spildevandsplan 2004 – 2008 inkl ”Det åbne land” afløser ”Spildevandsplan 1995” godkendt 24. oktober 

1995 samt Tillæg nr. 1 ”Slammineraliseringsanlæg m.m. ved Tværhøjgård” - Tillæg nr. 2, ”Strøhusvej og 

Kildebrønde Landevej” - Tillæg nr. 3, ”Grevevej 40” og Tillæg nr. 4, ”Sognevej m.m.”. 

 

Planen for ”Det åbne land” er udarbejdet på grundlag af en registrering af afløbssystemet på de enkelte 

ejendomme, tømningsordninger, arkiver m.m. samt en delvis registrering af hoveddræn m.m. 

 

Planen er endvidere udarbejdet således, at den, så vidt det er økonomisk muligt, søger at efterleve 

recipientmålsætningerne, hensynet til sikring af vandforsyningsinteresserne, jf. ”Regionplan 2001 – 2013” 

vedtaget af HUR (Hovedstadens Udviklingsråd) i juni 2001 samt Greve Kommunes vandforsyningsplan. 

 

Planen er i overensstemmelse med ”Kommuneplan 1995 – 2005” med tillæg. 

 

Spildevandsplanen forudsættes revideret senest 2008. 
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2. RESUMÉ 
 

Greve Kommune omfatter i alt 5956 ha. Heraf er 2529 ha eller 42 % p.t. kloakeret. Tune er fælles 

kloakeret medens resten af kommunen er separatkloakeret. 

 

Kommunens spildevandsstruktur er centraliseret idet, alt spildevandet fra eksisterende og fremtidige 

kloakoplande tilledes Mosede Renseanlæg, hvorfra det rensede vand via en havledning udledes i Køge 

Bugt. 

 

Begrundelsen for ikke at etablere decentrale renseanlæg er, at de kapitaliserede anlægs- og driftsudgifter 

er så store, at transportafstanden fra mindre samlede bebyggelser til nærmeste spildevandsledningsnet 

skal helt op på 4 – 4,5 km før det kan betale sig at etablere decentral rensning. Hertil kommer, at driften 

af små decentrale renseanlæg ofte er meget problemfyldte i forhold til driften af de større centrale 

renseanlæg. 

 

Der kan som hovedregel ikke gives nye tilladelser til nedsivning af spildevand i ”Det åbne land”, da hele 

området er dækket af beskyttelsesudpegning med hensyn til grundvand. 

 

Der er i alt 211 ejendomme i ”Det åbne land”, i Greve Kommune, der ikke er tilsluttet Mosede 

Renseanlæg. 

 

Når spildevandsplanen er realiseret vil der fortsat være 2 minibiologiske renseanlæg og 11 mod tidligere 

12 godkendte nedsivningsanlæg. Der vil endvidere være 15 mod tidligere 23 samletanke. Ovennævnte 

renseforanstaltninger m.v. overholder kravene til de fastsatte renseniveauer. 

 

Af de resterende 183 ejendomme inklusive 8 med samletanke kloakeres 103 og tilsluttes Mosede 

Renseanlæg. 

 

Planen forudsætter, at alle ejendomme i ”Det åbne land”, som pålægges forbedret spildevandsrensning, 

tilsluttes Mosede Renseanlæg, jf. kortbilagene. 
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I planperioden 2004 – 2008 forudsættes følgende projekter gennemført i ”Det åbne land” i henhold til de 

af amtet udpegede 1. prioritetsområder: 

 

- Kloakering og afskæring af spildevandet fra Tune Søndermark, Tjærebyvej og Tune Afskydnings-
område til Mosede Renseanlæg via Tune. 

- Kloakering og afskæring af spildevandet fra Gjeddesdal m.m. til Mosede Renseanlæg via 
hovedledningen fra Tune. 

- Kloakering og afskæring af spildevandet fra Karlslunde Centervej m.m. til Mosede Renseanlæg via 
Karlslunde Landsby. 

- Kloakering og afskæring af spildevandet fra Kappelevvej, Kildebrøndevej og Kringsholmvej til 
Mosede Renseanlæg via hovedledningen fra Kildebrønde Landsby. 

- Tilslutning af ejendomme langs eksisterende hovedledninger og ved eksisterende kloakoplande. 
-   Undersøgelse af afløbsforholdene for resterende ejendomme i oplandet til Hulbækken/ Karlslunde 

Bæk, med henblik på evt forbedret spildevandsrensning eller tilslutning til offentlig kloak.  
 

Følgende projekter i Tune forudsættes også gennemført i planperioden: 

 

- Etablering af ny regnvandsledning fra regnvandsbassin v/Tinggårdsvej der tilsluttes overløbsledning 

mellem Penstrupdal og Hulbæk da regnvandet fra et mindre separatkloakeret område i Tune pumpes 

retur til Tune’s fællessystem sammen med spildevandet. 

- Nedlægning af det alt for lille ”Sparebassin U” v/Penstrupdal, ny fællesledning til Sparebassin Q” 

v/Karlslunde Centervej samt etablering af nyt større 2-delt ”Sparebassin Q” på ca. 1800 m3 hvoraf ca. 

500 m3 er lukket (ofte i funktion) og ca. 1300 m3 er åbent (sjældnere i funktion). Ovennævnte 

foranstaltninger vil stoppe udledningen af forurenende stoffer fra ”Sparebassin U” til Hulebæk samt 

forbedre miljøet ved ”Sparebassin Q”. 

- Udvidelse af sparebassin Y, Tunegårdsvej 20, fra 5.000 m3 til 10.000 m3 samt neddrosling af Tunes 

samlede afløb fra 150 l/sek. til 50-100 l/sek. Disse foranstaltninger vil udjævne tilledningen til Mosede 

Renseanlæg samt nedsætte overløbsfrekvensen til Hederenden. 

 Af ovennævnte 10.000 m3 er 2.800 m3 lukket (ofte i funktion) og de 7.200 m3 er åbne bassiner 

(sjældnere i funktion). 
 

Parallelt med ovennævnte igangsættes fysiske forbedringstiltag i vandløbene. Effekten heraf samt af 

ovennævnte projekter skal vurderes inden regionplanrevisionen i 2009. Eventuel gennemførelse af 

yderligere tiltag i ”Det åbne land” skal ske inden 2012. 
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Følgende projekter i Karlslunde, Mosede, Greve og Hundige forudsættes ligeledes gennemført i 

planperioden: 

- Kloakering og afskæring af spildevandet fra Kildebrøndevej 60, til Mosede Renseanlæg, via 
spildevandsledningerne i Kildebrønde industri – opland A84. 

- Kloakering og afskæring af spildevandet fra Greve Landevej 113, 115, 117 og 119 til Mosede 
Renseanlæg via fremtidig spildevandsledning i Greve Main. 

- Ejendomme v/Vendals Bakke inden for og i nærheden af den i vandforsyningsplanen udpegede 

kildepladszone undersøges, med henblik på at vurdere, om spildevandsrensningen på de enkelte 

ejendomme skal tilsluttes offentlig kloak. 

- Renovering af ledningsanlæg. 
- Renovering og nyanlæg af regnvandsbassiner. 
- Opsporing af fejltilslutninger. 
- Forbedre regnvandsudløbet v/Åmosevej (aflastningsledning fra ”Streget”). 
- Forbedring af den åbne regnvandsledning Stregets udløb til Køge Bugt. 
- Forbedringer af regnvandssystemet og dermed serviceniveauet i Greve Midt – opland A20, og dele af 

opland A19 og A21, Parkvænget – opland A1, v/Lundemosen – opland A19, v/Rådhus og 
gymnasium – opland A20 og i Greve Landsby – opland A51 og A52. 

- Færdiggørelse af bassiner i Greve Main – opland A27. 
- Byggemodning Ventrupgaard Nord m.m. 
- Diverse forbedringer på Mosede Renseanlæg. 
- Eksisterende sandfang renoveres. 
- Ny udløbspumpestation. 
- Nye indløbsriste. 
 

I de af amtet udpegede 2. prioritetsområder afventes som nævnt effekten i vandløbene af de i 
planperioden gennemførte projekter. 
For så vidt angår ejendommene i Tune Hedeland - oplandet der afvander til Kattinge søerne via Langvad 

Å systemet, er alle ejendomme via diverse nedsivningsanlæg, dræn m.m. tilsluttet grusgravssøerne. 

Vandspejlet i søerne er langt under normal afvandingsdybde således, at der ikke sker afledning af 

spildevand til Kattinge søerne. Der er derfor ikke grundlag for påbud om forbedret rensning.  

Søer og vandhuller i grusgravsområdet må ikke påvirkes direkte af spildevand.  
 

 

Besluttes det, efter ovennævnte forundersøgelser, at kloakere ejendomme, der ikke er omfattet af 

nærværende spildevandsplan, skal der forinden udarbejdes og vedtages et tillæg til planen. 
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TIDSFØLGE- OG INVESTERINGSOVERSIGT, prisniveau primo 2004 

(Beløb i tusinder excl. moms – Prisindeks for jordarbejder m.v. primo januar 2004 ca. 130)   

Emne: 
Over-

slag kr. 2004 2005 2006 2007 2008 
Efterflg. 

år 

Eksisterende kloakoplande               
Fortsætte renovering af diverse 
spildevandsledningsanlæg samt registrering af 
fællessystemet i Tune (inkl. restbev. 2003). 32727 5267 6865 6865 6865 6865   
 
Renovering og eventuelt nyanlæg af 
regnvandsbassiner. 2482 594 635 618 635     

Greve Main – færdiggørelse af bassiner. 2500     700 1800     

Måleprogram overordnet/detail. 818 818           
 
Forbedringer af udløb mellem Streget og Køge 
Bugt v/Åmosevej. 1000 1000           

Forbedring af Stregets udløb i Køge Bugt. 500 500           

Forbedringer af regnvandssystem i Greve Midt. 6700   3000 3700       

Lokal forbedring af serviceniveauet Parkvænget 350   350         

Lokal forbedring af serviceniveauet Lundemosen 2000       2000     
 
Opnåelse af serviceniveauet i Greve Landsby – 
sø/bassin. 3000         3000   
 
P-pladser foran Rådhus og Gymnasium (50 års 
serviceniveau) 300   300         

Naturgenopretning af Olsbækken  700   300 400       

Byggemodning               
Ventrupgaard Nord, opland A48 11360 7760 3600         

Ventrupgaard – Blue Water 650 650           
 
Langagergaard, opland A25 og A26 og opland 
A7, v/Karlslunde Station               
Ny regnvandsledning til Køge Bugt. 5500 5500           

Mosede Renseanlæg               
Diverse forbedringer. 3359 299 1020 1020 1020     

Renovering af mandskabsbygning. 1000   1000         

Ny udløbspumpestation.  1231 1231           

Nye indløbsriste og renovering af sandfang. 6696 6696           

Pumpestationer               
Renovering. 4000   1000 1000 1000 1000   
 
Tune Søndermark, Tjærebyvej og Tune 
afskydn. område, opland A90               
Spildevandsledningsnet for 13 ejendomme samt 
pumpestationer med trykledning til Tune. 3220     2900 320     
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Emne: 
Over-

slag kr. 2004 2005 2006 2007 2008 
Efterflg. 

år 

Gjeddesdal m.m. opland A91               
Spildevandsledningsnet for 14 ejendomme samt 
pumpestation med tryk- og gravitationsledninger 
til hovedledning mellem Tune og Greve. 1890     1500 390     

Karlslunde Centervej m.m., opland A16A               
Spildevandsledningsnet for 26 ejendomme samt 
pumpestationer med tryk- og gravitationsledninger 
til Karlslunde. 5030     4530 500     
 
Kappelevvej, Kildebrøndevej og 
Kringsholmvej m.m., opland A75C              
Spildevandsledningsnet for 15 ejendomme samt 
pumpestationer med tryk- og gravitationsledninger 
der tilsluttes hovedledning langs Kildebrøndebæk. 2140     1920 220     
 
Kildebrøndevej opland  A84A  
Spildevandsledningsnet for Kildebrøndevej 60 og 
7 øvrige ejendomme samt pumpestationer med 
gravitations- og trykledninger der tilsluttes 
spildevandsledning i Kildebrønde Industri – 
opland A84.  1240       240   1000 
 
Tilslutning af ejendomme langs eksisterende 
hovedledninger og ved eksisterende 
kloakoplande 1500     300 300 300 600 
 
Greve Landevej 113, 115, 117 og 119, opland 
A30               
Spildevandsledningsnet for 4 ejendomme samt 
pumpestation med trykledning til fremtidig 
spildevandsledning i Greve Main. 320     320       
 
Vendals Bakke 
Forundersøgelse på ejendomme i nærheden af eller 
inden for Kildepladszonen. 70   70         

Tune opland A60               
Regnvandsledning fra regnvandsbassin 
v/Thinggårdsvej til Hulbæk via ledning fra 
Penstrupdal. 540           540 

Tune opland A66 og A69               
Nedlægning af bassin v/Penstrupdal, afskæring af 
fælleskloakken til sparebassin Q v/Karlslunde 
Centervej samt nyt større sparebassin Q. 2140         1500 640 
 
Tune oplande A55 – A72 
Udvidelse af sparebassin Y, Tunegaardsvej, Tune  8893  7493  1400         
 
Fløjterupvej m.v. 
Undersøgelse af afløbsforhold og beslutning om 
rensningsløsninger for  9 ejendomme i 
Hulbækken/Karlslundebækkens opland 70     70       

I alt tusinde kr. excl. Moms 113926 37808 19540 25843 15290 12665 2780 
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3. BETALINGSVEDTÆGT OG EJERFORHOLD 

 

Anlæg og drift af de i investeringsoversigten nævnte kloakanlæg er offentlige og forestås af Greve 

Kommunes Kloakforsyning. 

 

Private anlæg for regnvand, der afledes som hidtil, henhører ikke under Greve Kommunes 

Kloakforsyning. 

 

Når den enkelte ejendom har mulighed for tilslutning til det offentlige kloaksystem, betales et til-

slutningsbidrag i henhold til betalingsvedtægten for Greve Kommunes offentlige spildevandsanlæg. 

 

For så vidt angår erhverv i landzone f.eks. rideskoler, gartnerier og lignende har Greve Kommune 

vedtaget principper for beregning af tilslutningsbidragene. 

Bidragene pålignes på baggrund af den enkelte ejendoms anvendelse som den ser ud på tilslutnings-

tidspunktet. 

Foretages der udvidelser eller ændringer kan der pålignes supplerende tilslutningsbidrag. 

 

Efter tilslutning betales vandafledningsbidrag pr. m3 forbrugt vand, jævnfør ovennævnte 

betalingsvedtægt. 

 

4. DE ENKELTE EJENDOMMES TILSLUTNING TIL OFFENTLIG 

KLOAK 

 

Når spildevandsstikledningen – afsluttet med en ø 315 mm PVC-brønd – er ført ind på den enkelte 

parcel, påhviler det ejeren heraf at sløjfe trix-/septiktanke og tilslutte det om fornødent ombyggede 

interne spildevandssystem til den offentlige kloak, jævnfør Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 

21. juni 1999, kapitel 5. 

 

Tilslutning skal ske senest et år efter at tilslutningsmuligheden foreligger. 

 

Regnvandet i ”Det åbne land” afledes som hidtil eller nedsives. 
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5. FORUDSÆTNINGER FOR PLANENS UDARBEJDELSE 
 

- Miljøbeskyttelseslovens § 32 iflg. hvilken planen skal indeholde oplysninger om følgende incl. 
fornødne bilag 
1) eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger, 

2) områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og –pligten helt 

eller delvis, 

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

4) eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker nedsivning, og planlagte områder 

uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske afledning til nedsivningsanlæg, 

5) 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, 

6) hvilke anlæg der etableres på kommunal, og hvilke der etableres på privat foranstaltning, og 

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

- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 § 5 ifølge hvilken planen endvidere skal indeholde 
oplysninger om 
1) Hvorledes spildevandsplanen forholder sig til kommune- og regionplan samt til den økonomiske 

planlægning og til vandløbenes fysiske tilstand, 

2) de eksisterende og planlagte fælles spildevandsanlæg i kommunen herunder afgrænsning af de 

enkelte kloakoplande og angivelse af, om anlægget er privat eller offentlig ejet, 

3) hvorledes spildevandet i øvrigt bortskaffes i kommunen, f.eks. ved udsprøjtning, 

4) hvilket vandområde spildevandet fra de enkelte oplande udledes eller ønskes udledt til, udløbenes 

placering og de forventede udledte mængder af spildevand, 

5) en renoveringsplan for de kommunale kloakker med målsætning og prioritering af renoveringen. 

Renoveringsplanen skal endvidere indeholde en tids- og økonomiplan for arbejdet, 

6) hvilke udgifter, der forventes at måtte afholdes ved etablering og drift af de offentlige anlæg samt 

anlæg etableret af kommunalbestyrelsen efter § 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg 

m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 923 af 5. december 1997, 

7) hvilke ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af 

projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen, og 

8) hvilke ejendomme, der er tilsluttet det offentlige kloakfællesskab, og i hvilket omfang de er tilsluttet 

jf. § 12, stk. 3. 



 

 

 
Greve Kommune - Spildevandsplan inklusive ”Det åbne land” 2004 – 2008  Nielsen & Risager AS – sag  nr. 1586 
I:\SAGER\015\1586\Spildevandsplan.doc Udarbejdet oktober 2004 – rev. maj 2005 

 

12

- Roskilde Amts Regionplan 2001 – 2013, vedtaget af HUR (Hovedstadens Udviklingsråd) 

- Kommuneplan 1995 – 2005 med tillæg 

- Forslag til Vandforsyningsplan 2004 

- Terminologier og beregningsforudsætninger for kloak- og renseanlæg 

- Saneringsplanlægning 

- Krav om reduktion af stofbelastninger fra overløbsbygværker og bassiner i fælleskloakerede 

områder 

- Vandforsyningsforhold og nedsivningsmuligheder i ”Det åbne land” 

- Recipientmålsætninger for vandløb, søer og kystvande 

- Spildevandsrensning og belastningsskemaer uden for kloakområder - ”Det åbne land” 

- Vandløbsrestaurering og mere vand i vandløbene (se afsnit 9.0) 

 

5.1 Regionplanresume 

Roskilde Amt har efter forhandling med Greve Kommune foretaget en udpegning af 

forureningsfølsomme vandområder. Områderne følger oplandsgrænserne for de enkelte vandløb.  

 

For hvert område er fastsat et renseniveau for udledninger – ud fra et antal renseklasser defineret af 

Miljøstyrelsen. Roskilde Amt har foretaget en udpegning af oplandene i 2 kategorier: 

1. prioritetsoplande, hvor der er planlagt en forbedret rensning af spildevandet på ejendommene inden 

2006, - evt. 2007, parallelt hermed forventes fysiske forbedringstiltag af vandløbene også gennemført. 

2. prioritetsoplande, hvor en yderligere rensning af spildevandet fra ejendommene afventer resultatet af 

de fysiske forbedringstiltag i vandløbene – samt andre planlagte projekter – der muligvis er tilstrækkelige 

til at sikre opfyldelse af vandløbenes målsætning. Effekten af forbedringstiltagene skal vurderes inden 

regionplanrevisionen i 2009. Eventuel gennemførelse af yderligere tiltag skal ske inden 2012. 

Udpegningen af forureningsfølsomme områder kan ses på tegn. 301. 

Ved bedømmelse af milijøtilstanden i vandløbene anvendes nu et nyt indeks, Dansk Fauna Indeks. Dansk 

Fauna Indeks har en skalering på 7 faunaklasser, hvor faunaklasse 1 er meget kraftig forurenet og 

faunaklasse 7 er uforurenet. 

De enkelte områder gennemgås i afsnit 6.0. 
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5.2 Kommuneplan 1995 – 2005 med tillæg 

I planperioden forventes en udbygning af byudviklingsområdet på Langagergård med åben lav, tæt lav og 

etageboliger i alt ca. 115 boliger. Ved fuld udbygning omfatter planen 750 boliger. Mellem Karlslunde 

Parkvej og S-banen er planlagt et center med tilhørende parkeringsfaciliteter (P-hus). Med ovennævnte 

prognose for Langagergård og yderligere udbygning af eksisterende boligområder, vil befolkningstallet 

stige fra ca. 48.300 i 2002 til ca. 48.600 i 2007. Ventrupgård Nord og Tværhøjgård, der i alt udgør 95 

ha, er udlagt som reserveareal til erhvervsformål. 

 

5.3 Vandforsyningsplan 

Det nuværende forbrug er ca. 46 m3 pr. person pr år, eller nogenlunde svarende til landsgennemsnittet. 

Der er ingen særligt vandforbrugende industrier. 

96 % af forbruget leveres af de almene vandværker og hovedparten heraf af Greve Vandværk og Tune 

Vandværk. 

 

Da indvindingsmulighederne er begrænsede gives der generelt ikke tilladelse til nedsivning af spildevand. 

Boringer, kildeplads-zoner m.m. kan ses på tegn. 302. Der udpeges evt. en ny kildepladszone i området 

nord for Vendals Bakke. 

 

5.4 Terminologier og beregningsforudsætninger for kloak- og 

renseanlæg 

Kloak-fællessystem 

Regn- og spildevand tilledes samme ledning. 

For ikke at overbelaste renseanlægget under regn træder overfaldsbygværker i funktion, dvs. over en 

given vandmængde aflastes spildevandsopblandet regnvand til recipienten via en overløbskant og en rist. 

I sparebassiner opmagasineres spildevandsopblandet regnvand indtil regnens ophør, hvorefter vandet, når 

der igen er plads, tilledes renseanlægget. 

 

Kloak-separatsystem 

Regn- og spildevand tilledes hver sin ledning. Regnvandsbassiner etableres for at udjævne tilledningen til 

recipienterne. 

Kloak-spildevandssystem 
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Der etableres kun en ledning for spildevand medens regnvandet nedsives, tilledes grøfter og dræn etc. 

 

Renseanlæg – mekanisk rensning 

F.eks. trix – septiktanke. 

 

Renseeffekt biokemisk iltforbrug ca. 30 %, kvælstof ca. 10 % og fosfor ca. 10 %. 

 

Renseanlæg – mekanisk, biologisk rensning med fuld nitrifikation 

F.eks. de private renseanlæg på Karlslunde Centervej. 

 

Renseeffekt biokemisk iltforbrug ca. 95 %, kvælstof ca. 30% og fosfor ca. 40 %. Fuld nitrifikation hvor 

ammonium/ammoniak omdannes til nitrat. 

 

Renseanlæg – mekanisk, biologisk rensning med fuld nitrifikation samt kvælstof- og 

fosforfjernelse 

F.eks. Mosede Centralrenseanlæg. 

Renseeffekt biokemisk iltforbrug ca. 95 %, kvælstof ca. 80 – 95 % og fosfor ca. 90-95 % samt fuld 

nitrifikation der er en forudsætning for biologisk kvælstoffjernelse. 

 

Beregningsforudsætninger spildevand 

Antal personækvivalenter pr. bolig = 2,5 pe 

Antal personækvivalenter i nye erhvervsarealer = 20 pe/ha 

Antal personækvivalenter i nye boligområder (åben-lav) = 20 pe/ha 

Antal personækvivalenter i nye boligområder (tæt-lav) = 30 pe/ha 

Antal personækvivalenter i nye storparceller = 12,5 p.e/ha 

Antal personækvivalenter i nye etageboliger (2-3 etager) = 40 pe/ha 

Antal personækvivalenter i nye centerområder =  30 pe/ha 

Virksomheder = 1/5 pe pr. ansat 

Kontorer = 1/5 pe pr. ansat 

Skoler, børneinstitutioner = 1/5 pe pr. elev/barn 

Døgninstitutioner = 1 pe pr. plads 

Hotel, motel, pensionat = 1 pe pr. sengeplads 

Restaurant, cafeteria, kro = 1/5 pe pr. spiseplads 
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Forsamlingshuse (uden restaurant) = 1/30 pe pr. plads 

Alderdomshjem, plejehjem = 1,5 pe pr. plads 

Hospitaler = 2,0 pe pr. plads 

Campingplads = 1 pe pr. teltplads 

Tømningsordning (trix/septic-tank) = 1 pe pr. husstand 

 

Stofmængde pr. ækvivalentperson pr. døgn: 

COD (kemisk iltforbrug) = 120/g/pe/dg 

Bi5 (biokemisk iltforbrug over 5 døgn) = 60/g/pe/dg 

Kvælstof (N) = 12/gdg 

Fosfor (P) = 2,8 g/pe/dg 

Suspenderet stof (SS) = 75/g/pe/dg 
 

Spildevand + indsivning pr. ækvivalentperson: 

Maksimal afledning fra eksisterende fælleskloakerede områder: 

 130 l/dg/pe   170 l/dg/pe 
 ────── + ────── =  20,08 l/time/pe = 0,0056 l/sek/pe 
   10 timer    24 timer 
 

Maksimal afledning fra eksisterende spildevands- og separatkloakerede områder: 

 130 l/dg/pe  100 l/dg/pe 
 ────── + ──────   =  17,17 l/time/pe = 0,0048 l/sek./pe 
   10 timer    24 timer 
 
Maksimal afledning fra planlagte spildevands- og separatkloakerede områder: 

 130 l/dg/pe  70 l/dg/pe 
 ────── + ──────   =  15,92 l/time/pe = 0,0044 l/sek./pe 
   10 timer    24 timer 
 
 

KARA 

For KARA losseplads i Hedeland foreligger målinger af stofkoncentrationen i det bortpumpede perkolat. 

Da den bortpumpede perkolat-mængde er kendt, er den samlede stofbelastning beregnet og adderet til 

stofbelastningen fra det øvrige spildevand. Det bemærkes, at det er kvælstofbelastningen, der er speciel 

høj. 

 

Beregningsforudsætninger regnvand 
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Hydraulisk analyse af eksisterende regn- og fælleskloakledninger. 

Afløbskoeffecienter -værdier se nedenstående tabel og B1-skemaer samt oplandsplaner. I forbindelse 

med saneringsplanerne, foretages konkrete vurderinger. 

 

Områdekarakter -værdier 

Åben lav boligbebyggelse 
Tæt-lav boligbebyggelse 
Etageboligbebyggelse 
Butikscentre 
Offentligt formal 
Håndværk 
Industri 
Grønne områder 
Idrætsanlæg 
Motorvej 
Overordnede veje 
Sporareal 

0,28 
0,42 
0,42 
0,75 
0,42 
0,60 
0,70 
0,10 
0,10 
0,50 

0,50 / 0,80 
0,10 

 

For de tre amtsveje Strandvejen (landevej nr. 512), Køge-Taastrup Landevej (landevej nr. 501) og Køge 

Bugt motorvejen (motorvej M-10) er beregningerne for vejafvanding taget fra Roskilde Amts rapporter 

herom. Forudsætningerne er som angivet i disse rapporter og i spildevandsplan 1995. 

 

Regnrækker – intensitet, “Spildevandskomiteens” skrift nr. 26. 

Gentagelsesperioder for overskridelse af kapacitet og oversvømmelse i henhold til DS/EN 752 med 

vejledninger, samt Greve Kommunes ”serviceniveau” for kloaksystemer. Jf. bilag. 
 

Den årlige nettoafstrøming fra de reducerede arealer påregnes, på basis af Mosede regnserien (07.01.79 

– 12.08.03), at være 390 mm, under forudsætning af et initialtab på 0,6 mm (kun afstrømning fra 

regnhændelser > 0,6 mm) og en hydrologisk tabsfaktor på 0,85 – 0,9 (ca. som målt i Tune). 
 

Stofkoncentrationen fra regnvandsudledningen er i henhold til “Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 16 2000 

Punktkilder 1999 - Regnbetingede udløb” følgende: Tot N = 2 mg/l, Tot P = 0,5 mg/l og COD 50 mg/l. 
 

Ved dimensionering af nye regnvandsbassiner regnes med et afløbstal på 1-3 l/sek./ha reduceret areal. 

Ved vurdering af oversvømmelsesfrekvens anvendes Greve Kommunes ”serviceniveau” jf. bilag 14. 

Spildevand og overvand i fællessystemer (Tune) 

Beregning af stofmængder m.m. fra overfaldsbygværker og sparebassiner (samba-beregninger) i 
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forbindelse  med ansøgning om nye udledningstilladelser. 

Regn: Mosede regnserien (SVK nr. 30451). 

Hydrologisk tabsfaktor 0,9 (målt værdi): 
 

Spildevand + indsivning 130 + 170 = 300 l/dg. 
 

Nedennævnte stofmængder i spildevand er i henhold til ”Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen” nr. 3, 

1990. 
 
   75.000 mg/dg 
Spildevand SS  = ────────  = 250 mg/l 
     300 l/dg  

   120.000 mg/dg 
 COD = ─────────  = 400 mg/l 
     300 l/dg 

    12.000 mg/dg 
 Tot N = ─────────  = 40 mg/l 
     300 l/dg 

     2.700 mg/dg 
 Tot P = ─────────  = 9 mg/l 
     300 l/dg 

Overvand SS = 175 mg/l  Overvand SS = 125 mg/l 

(uden basin) COD = 160 mg/l (med basin) COD = 120 mg/l 

 Tot N = 10 mg/l   Tot N = 5 mg/l 

 Tot P = 2,5 mg/l   Tot P = 2 mg/l 
 

Ovenstående overvandskoncentrationer er også i henhold til “Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 16,  2000 

Punktkilder 1999 - Regnbetingede udløb”. 
 

5.5 Saneringsplanlægning 

Formålet med saneringsplaner er at angive hvilke utætte og nedslidte eller underdimensionerede 

ledninger, der skal udskiftes eller renovereres. Saneringsplanen skal også give anvisninger på hvordan 

antal aflastninger fra overløbsbygværkerne i nedbørsperioder og dermed forureningen fra de 

fælleskloakerede områder kan reduceres f.eks. ved ombygning af overløbsbygværker, etablering af 

finriste, etablering af sparebassiner etc. 
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For at nedbringe de alt for ofte store tilløb til renseanlæg og måske samtidig undgå etablering af store 

ledninger, kan det endvidere i saneringsplanen overvejes, om man med fordel kan fjerne regnvand fra 

fællessystemet ved nedsivning på de enkelte ejendomme mod økonomisk kompensation eller separering 

af kloaksystemet i områder med kraftig befæstelse etc. 

Saneringsplanen omfatter opmåling, TV-inspektion, hydrauliske analyser, prisoverslag samt en 

afrapportering, der angiver hvor og i hvilken rækkefølge der skal sættes ind. 
 

5.6 Krav om reduktion af stofbelastninger fra overfaldsbygværker og 

sparebassiner i fælleskloakerede områder 

I henhold til aftale med amtet skal der ske en udbygning af sparebassinerne i Tune for at reducere vand- 

og stofmængder samt overløbsfrekvenser til recipienterne Hulbækken og Hederenden. 
 

5.7 Vandforsyningsforhold og nedsivningsmuligheder i ”Det åbne land” 

Tegn. nr. 302 (1:10.000). 

Af ovennævnte tegninger fremgår, at der i alt er 62 vandforsyningsboringer for almen forsyning og 121 

vandforsyningsboringer for ikke almen forsyning. For begge typer boringer er der 300 m 

beskyttelseszoner, hvor der som hovedregel ikke kan tillades nedsivning af spildevand. Afstand for ikke 

almen vandforsyning kan evt. nedsættes til 75 m, hvis de hydrologiske forhold taler herfor. 
 

Regionplanen har 3 områdeudpegninger med hensyn til drikkevand, inden for hvilke hvor der som 

hovedregel ikke bør ske nedsivning af spildevand: 
 

• Kildepladszoner 

• Områder med særlige drikkevandsinteresser 

• Nitratfølsomme områder 

Disse områder fremgår også af ovennævnte tegning. 
 

I Tune hedeland-oplandet er de ejendomme, der ikke har samletanke, via diverse nedsivningsanlæg, dræn 

m.m. tilsluttet grusgravssøerne. Vandspejlet i søerne er langt under afløbet til Langvad-Å systemet, der 

via Kattinge søerne har afledning til Roskilde Fjord og søerne må derfor betragtes som grundvandssøer, 

jf. pkt. 6.1. 

Da søer og vandhuller i området ikke må påvirkes direkte af spildevandet, kan der som hovedregel ikke 

tillades yderligere nedsivning af spildevand. 
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For øvrige områders vedkommende gælder, at nedsivningsanlæg inden for beskyttelseszonerne vil kræve 

dispensation, medmindre vandforsyningsboringerne sløjfes, og ejendommene tilsluttes almen 

vandforsyning. 
 

5.8 Recipientmålsætninger for vandløb, søer og kystvande (i henhold 

til Miljøstyrelsens vejledninger) 

Regionplanen 2001 - 2013 for vandområdernes kvalitet i Roskilde amt angiver følgende målsætning 

for vandløb, søer og kystnære områder i Greve Kommune. 
 

Vandområde Målsætningskategori Beskrivelse/Målsætningstype Benævnelse 

Vandløb Generel Gyde- og opvækstvand for laksefisk B1 

  Laksefiskevand B2 

  Karpefiskevand B3 

 Skærpet Naturvidenskabligt interesseområde A 

 Lempet Vandløb der alene skal anvendes til afledning af 
vand 

C 

  Vandløb påvirket af spildevand D 

  Vandløb påvirket af grundvandsindvinding E 

  Vandløb påvirket af okker F 

Søer Generel Naturligt og alsidigt plante- og dyreliv B 

 Skærpet Naturvidenskabeligt interesseområde A1 

  Badevand A2 

 Lempet Søer påvirket af spildevand, vandindvinding eller 
andre fysiske forhold 

 
C1 

Kystvande Generel Naturligt og alsidigt plante- og dyreliv B 

 Skærpet Naturvidenskabeligt interesseområde A 

  Kritiske naturforhold - 

  Badevandsområde - 

  Opvækstområde for fisk - 

  Bundgarnsfiskeri - 

 Lempet Spildevandsnærområde C 

  Erhvervshavn - 

  Klapområde - 

  Affaldsdepot - 
 

En nærmere beskrivelse af målsætningssystemet m.m. fremgår af Roskilde Amts ”Regionplan 2001 – 
2013, - Redegørelse og Retningslinier, november 2001”. 
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Faunaklasserne er jævnfør pkt. 5.1 ”Dansk Vandløbs Fauna Indeks” der går fra en skala fra 1 til 7, hvor 
1 er overordentligt stærk forurenet” og 7 er ”praktisk talt uforurenet”. 
 

På tegning 301 er angivet Roskilde Amts målsætning for og bedømmelse af faunaklasser for vandløb i 
Greve Kommune. 
 

Regionplanen 2001 – 2013, for vandområdernes kvalitet for Roskilde Amt angiver følgende 
målsætninger for vandløb, søer og kystnære områder i Greve Kommune. 
 

Kloakoplande Recipient Målsætning 
Tune Hedeland Grusgravssøerne/nedsivning B 

Tune Søndermark Langvad-Å systemet C/B1/B2/B3 
og Tjærebyvej m.m. Kattinge søerne C1/B 
 Roskilde Fjord A 
 
Vendals Bakke 
Sognevejen, Karlslunde 
rasteplads m.m. 

 
Vildmoseløbet 
Karlstrup Møllebæk 
Karlstrup Mosebæk 
Køge Bugt 

 
B1 
B1 
B3 
A 

 
Bebyggelse langs Karlslunde 
Centervej, Karlslunde Landevej, 
del af Karlslunde m.m. 

 
Hulbækken 
Karlslunde Bæk 
Karlstrup Møllebæk 
Karlstrup Mosebæk 
Køge Bugt 

 
C 
C 
B1 
B3 
A 

 
Del af Mosede 
Langagergård, Greve 

 
 
Vardegårdsløbet 

 
 
C og E 

Main m.m. samt enkelte 
ejendomme vest for Greve 
Landevej 

Rørmoseløbet 
Køge Bugt 

C og E 
A 

 
Kildebrønde Landsby m.m. 
Tune Øst, Tune Hede,  
Greve Landevej, del af  
Greve og Hundige 

 
Kildebrøndebæk 
Hederenden 
Grevebækken 
Olsbæk 
Køge Bugt 

 
C-E 
C-E 
C-E 
C-E 
A 

 
Gjeddesdal m.m., 
del af Kappelevvej og 
Kringsholmvej  
samt del af Hundige 

 
Benzon Bæk 
Lille Vejleå 
Køge Bugt 

 
E 
E og B3 
A 
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5.9 Spildevandsrensning og belastningsskemaer uden for 

kloakområder ”Det åbne land” 

Spildevandsplanen skal indeholde oplysninger om de eksisterende og planlagte områder i kommunen, 

hvor der sker/skal ske rensning svarende til et bestemt renseniveau. 

 

Kravet til renseniveau skal jævnfør spildevandsbekendtgørelsen stilles i henhold til følgende 4 

renseklasser: 

Renseklasse B15 Total fosfor Nitrifikation 
SOP 95% 90% 90% 
SO 95%  90% 
OP 90% 90%  
O 90%   

 

SOP: Skærpet krav til reduktion af organisk stof og fosfor, samt krav om nitrifikation. 

SO: Skærpet krav til reduktion af organisk stof og nitrifikation. 

OP: Reduktion af organisk stof og fosfor. 

O: Reduktion af organisk stof. 

 

Roskilde Amt har i regionplanen angivet renseniveauer for de forureningsfølsomme oplande på grundlag 

af ovennævnte renseklasser, se tegning nr. 301.  

 

For alle oplande, der afleder til Køge Bugt, er der krav om renseklasse SO. 

 

For oplande, der afleder til Kattinge Søerne, er der krav om renseklasse SOP. 

 

Jævnfør pkt. 5.1 er de enkelte vandløbsoplande opdelt i 1. prioritetsoplande og 2. prioritetsoplande. 
 

I 1. prioritetsoplande skal ske en forbedring af spildevandsrensningen frem til 2006 – 2007. 

Parallelt hermed foretages fysiske forbedringstiltag i vandløbene i henhold til pkt. 9. 

Effekten af ovennævnte tiltag vurderes inden regionplanrevisionen i 2009, hvorefter der tages stilling til 

omfanget af forbedringen af spildevandsrensningen på de resterende ejendomme. 
 

Ejendommenes renseforanstaltninger i status og plan samt stofbelastninger i vandløb og søer fra ”Det 

åbne land” er angivet i bilag 8. 
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Bemærk at der ikke er foretaget beregninger af stofmængder fra arealbelastninger og fra de diffuse 

kilder. 
 

I de i bilag 8 foretagne beregninger af stofmængder er anvendt følgende forudsætninger. 

 

Spildevandsbelastningen fra 1 pe (personækvivalent) er iht. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 

21. juni 1999 forudsat at være: 
 

 21,9 kg bi5 (biokemisk iltforbrug) pr. år. 

 4,4 kg total N (kvælstof) pr. år. 

 1,0 kg total P (fosfor) pr. år. 
 

Vandforbruget er forudsat at være 130 l/pe/døgn og indsivningen 70 l/pe/døgn. 

Der er endvidere forudsat at være 2,5 pe pr. bolig/ejendom. 
 

Reduktionen af ovennævnte stoffer, inden udledning til recipient, er iht. “Bilag 4.1: Rensemetoder 

med tilhørende rensegrader”, side 140 i orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 16, 2000. 
 

Reduktionen er angivet i procent af den aktuelle stofbelastning. 
 

 
% stofreduktion 

 
 
Rensemetode iht. BBR-registeret.  

 Tot.-N 
 
 Tot.-P 

 
 Bi5 

 
Fælles privat mekanisk anlæg 

 
 10 

 
 10 

 
 30 

 
Samletank 

 
 100   

 
 100   

 
 100   

 
Samletank + mekanisk rensning øvrigt 

 
 90 

 
 80 

 
 60 

 
Anden type  

 
 30 

 
 30 

 
 70 

 
Intet afløb 

 
 100   

 
 100   

 
 100   

 
Mekanisk + godkendt nedsivning 

 
 100   

 
 100   

 
 100   

 
Mekanisk + nedsivning/markdræn 

 
 55 

 
 55 

 
 65 

 
Mekanisk med direkte udledn. 

 
 10 

 
 10 

 
 30 

 
Blandede afløbsforhold 

 
 10 

 
 10 

 
 30 

 
Mekanisk-biologisk (m. nitrifikation) 

 
 30 

 
 40 

 
 95 

 
Direkte udledning 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

 
Biologisk sandfilter 

 
 50 

 
 50 

 
 95 

 
Offentligt anlæg 

 
 100   

 
 100   

 
 100   

     

Ejendomme med direkte udledning er efter samråd med amtet sat til ”tættere på åbne vandløb end 
500 m”. 
OBS: Offentligt anlæg føres til Mosede Renseanlæg, således at stofmængderne fra “Det åbne land” 

indgår i dette anlægs udledningstilladelse. 
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6. Kloak- og renseforanstaltninger i “Det åbne land” 

6.1 Nedsivning af spildevand uden for kloakområder 

Status 

Der er givet tilladelse til nedsivning af spildevand for 12 ejendomme uden for kloakområdet. 

Desuden vil der være diffus nedsivning af spildevand fra utætte dræn og ældre nedsivningsdræn. 
 

Plan 

Det fremgår af tegning 302 at alle områder i “Det åbne land” er omfattet af områdeudpegninger for 

grundvandsbeskyttelse. Der vil derfor som hovedregel ikke kunne gives tilladelse til nedsivning af 

spildevand. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra reglen, - uden for kildepladszoner – hvis en 

nærmere vurdering af de hydrologiske forhold og vandindvindingsinteresserne taler herfor. 
 

6.2 Opland til Kattingesøerne via Langvad Å-systemet 

Tegning nr. 301 og 302 (1:10.000) 
 

6.2.1 Opland til Øde Hastrup Renden 

Oplandet omfatter Tune Hedeland, Kara’s Losseplads m.m. og er beliggende vest/nordvest for Tune. 
 

Status 

Den topografiske del af oplandet beliggende i Greve Kommune omfatter ca. 220 ha, og der er 19 

ukloakerede ejendomme svarende til 47,5 pe i oplandet. 

Rensekravet er SOP-skærpet organisk rensning med fosforfjernelse, prioritet 1. 

Seks ejendomme har samletanke, medens øvrige ejendomme via diverse nedsivningsanlæg, dræn m.m. er 

tilsluttet grusgravssøerne. 

Vandspejlet i søerne er langt under normal afvandingsdybde således, at der ikke sker afledning af 

spildevand til Øde Hastrup Renden fra Greve Kommune. 
 

Oplandets østlige del betegnes som område med særlige drikkevandsinteresser. Den vestlige del betegnes 

som nitratfølsomt område. 

Der er ifølge vandforsyningsplanen vandkvalitetsmæssige problemer som bl.a. stammer fra 

lossepladsperkolat fra de store lossepladser. 
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Plan 

Med ovennævnte forhold er der ikke grundlag for påbud om forbedret rensning. 

Ved ændring af afløbforholdene må søer og vandhuller i grusgravsområdet ikke påvirkes direkte af 

spildevand. 

 

6.2.2 Oplande til Skelbæk opstrøms Møllebro 

Oplandet omfatter bl.a. Tune Søndermark, Tune Afskydningsområde, Tjærebyvej m.m., og er beliggende 

vest/sydvest for Tune. 

 

Status 

Den topografiske del af oplandet beliggende i Greve Kommune omfatter ca. 315 ha, og der er 15 

ukloakerede ejendomme. Tune Afskydningsområde svarer til 12,5 pe, således at den samlede belastning i 

oplandet svarer til 19 ukloakerede ejendomme eller 47,5 pe. 

 

Rensekravet er OP-organisk rensning med fosforfjernelse, prioritet 1. 

 

Oplandet betegnes som område med særlige drikkevandsinteresser. 

 

Plan 

Det foreslås at kloakere og afskære spildevandet fra alle ejendomme til Mosede renseanlæg via 

fællessystemet i Tune. Med hensyn til økonomi og udførelsestidspunkt henvises til afsnit 2 ”Resumé”.  

 

Regnvandet afledes som hidtil eller nedsives. 

 

Bemærk, at Tune Afskydningsområde har fået et tidligere påbud om organisk rensning med 

fosforfjernelse stillet i bero. Tune Afskydningsområde har i stedet, efter forhandling, accepteret Greve 

Kommunes tilbud om at blive tilsluttet offentlig kloak. 

 

Med ovennævnte foranstaltninger bliver der i henhold til bilag 8, en reduktion af organisk stof (Bi5), 

kvælstof (N) og fosfor (P) i Skelbæk opstrøms Møllebro på 100 %, i forhold til den nuværende 

belastning fra ”Det åbne land” uden offentlig kloak i Greve Kommune. 
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6.3 Oplande til Lille Vejle Å systemet 
Tegning nr. 301 og 302 (1:10.000) 

 

6.3.1 Oplande til Benzon Bæk og Lille Vejle Å opstrøms motorvejen 

Oplandet omfatter bl.a. Gjeddesdal, dele af Kappelevvej, den nordvestlige del af Hundige m.m. 

 

Status 

Det topografiske opland beliggende i Greve Kommune omfatter ca. 475 ha. 

 

En ejendom har samletank og 1 ejendom har et godkendt nedsivningsanlæg. Herudover er der 9 

ukloakerede ejendomme samt Gjeddesdal 11 ukloakerede ejendomme, således at der i alt er 22 

ukloakerede ejendomme, svarende til 55 pe i oplandet. 

 

Benzon Bæk og Lille Vejle Å opstrøms motorvejen er målsat som E-vandløb (påvirket af vand-

indvinding) og er senest bedømt til faunaklasse 4. Målet er 4. 

 

Rensekravet er SO-skærpet organisk rensning, prioritet 1. 

 

Hovedparten af oplandet opstrøms motorvejen betegnes som område med særlige drikkevandsinteresser. 

En mindre del af oplandet nord for Kildebrønde Landsby betegnes som nitratfølsomt område. 

 

Plan 

Det foreslås at kloakere og afskære spildevandet fra Gjeddesdal, der svarer til 11 ejendomme til Mosede 

Renseanlæg via hovedledningen fra Tune. 

 

Det foreslås endvidere at kloakere og afskære spildevandet fra 7 ejendomme på Kappelevvej til Mosede 

Renseanlæg via hovedledningen mellem Kildebrønde Landsby og Greve. 

 

Med hensyn til økonomi og udførelsestidspunkt henvises til afsnit 2 ”Resumé”. 

 

Regnvandet afledes som hidtil eller nedsives. 

Af de 4 ejendomme der ikke kloakeres, har 1 samletank og 1 har et godkendt nedsivningsanlæg. 
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Belastningen på vandløbet bliver derfor beskedent. Hertil kommer at anlægsudgifterne i forbindelse med 

kloakering af så få fjerntliggende ejendomme ville være uforholdsmæssigt høje. 

 

Med ovennævnte foranstaltninger bliver der i henhold til bilag 8, en reduktion af organisk stof (Bi5), 

kvælstof (N) og fosfor (P) på 92 % i Benzon Bæk og Lille Vejle Å opstrøms motorvejen, i forhold til 

den nuværende belastning fra ”Det åbne land” uden offentlig kloak i Greve Kommune. 

 

6.3.2 Oplande til Benzon Bæk og Lille Vejle Å nedstrøms motorvejen 

Oplandet omfatter størstedelen af Hundige. 

 

Status 

Det topografiske opland beliggende i Greve Kommune omfatter ca. 535 ha. 
 

Der er en ukloakeret ejendom svarende til 2,5 pe i oplandet. 
 

Lille Vejle Å nedstrøms motorvejen er målsat som B3-vandløb (karpefiskevand). Faunaklassen på en 

enkelt station er bedømt til 3, Målet er 4. 
 

Rensekravet er SO-skærpet organisk rensning, prioritet 1. 
 

Oplandet nedstrøms motorvejen betegnes som område med drikkevandsinteresser. 
 

Plan 

Det foreslåes at kloakere ovennævnte ejendom (en del af Planteriget). 

Med hensyn til økonomi og udførelsestidspunkt henvises til afsnit 2 ”Resumé”. 

Regnvandet afledes som hidtil eller nedsives. 

 

Med ovennævnte foranstaltning bliver der i henhold til bilag 8, en reduktion af organisk stof (Bi5), 

kvælstof (N) og fosfor P på 100 % i Lille Vejle Å nedstrøms motorvejen, i forhold til den nuværende 

belastning fra ”Det åbne land” uden offentlig kloak i Greve Kommune. 
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6.4 Oplande til Olsbæk systemet 

Tegning nr. 301 og 302 (1:10.000) 
 

6.4.1 Oplande til Olsbæk, Kildebrøndebæk, Hederenden og Grevebækken 

Oplandene omfatter bl.a. størstedelen af Tune, Greve Landsby, Kildebrønde Landsby, Strøby, den 

sydlige del af Hundige og den nordlige del af Greve m.m. 

Status 

Det topografiske opland i Greve Kommune omfatter ca. 1.835 ha. 

Otte ejendomme har samletanke og 2 ejendomme har godkendte nedsivningsanlæg. Herudover er der 

62 ukloakerede ejendomme. To ejendomme har hvad der svarer til hver 2 boliger således, at den samlede 

belastning i oplandet svarer til 74 ejendomme eller 185 pe. 

 

Olsbæk, Kildebrøndebæk, Hederenden og Grevebækken er alle målsat som CE-vandløb (afledning af 

vand og påvirket af vandindvinding). 

 

Faunaklasserne er senest bedømt som følger: 

Olsbæk 3 og 4, Kildebrøndebæk 3 og 4, Grevebækken 4 og Hederenden 3. Målsætningen for dem alle er 

4. 
 

Rensekravet er SO-skærpet organisk rensning, prioritet 2. 
 

Hovedparten af oplandet betegnes som område med særlige drikkevandsinteresser. 

 

Et mindre opland nord for Kildebrønde Landsby og et mindre opland syd for Greve Landsby betegnes 

som nitratfølsomme områder. 

Et lille opland ud mod Køge Bugt betegnes som område med drikkevandsinteresser. 
 

Plan 

Det foreslås, at kloakere og afskære spildevandet fra 8 ejendomme langs Kildebrøndevej til Mosede 

Renseanlæg via separatsystemet i Hundige og hovedledningen fra Kildebrønde Landsby. 
 

15 ejendomme beliggende i tilknytning til eksisterende hovedledninger og kloakoplande foreslås ligeledes 

kloakeret. 
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13 ejendomme, der er beliggende inden for endnu ikke udbyggede kloakoplande, kloakeres i forbindelse 

med byggemodningsprojekterne. 

 

Med hensyn til økonomi og udførelsestidspunkt, for så vidt angår kloakering af ejendomme uden for 

endnu ikke udbyggede kloakoplande, henvises til afsnit 2 ”Resumé”.  

Regnvandet fra alle ejendomme beliggende uden for endnu ikke udbyggede kloakoplande afledes som 

hidtil eller nedsives. 

 

Af de 36 ejendomme der ikke kloakeres, har 5 samletanke og 2 har godkendte nedsivningsanlæg. 

 

Med ovennævnte foranstaltninger bliver der i henhold til bilag 8, en reduktion af organisk stof (Bi5), 

kvælstof (N) og fosfor (P) på 58 % i Olsbæk systemet, i forhold til den nuværende belastning fra ”Det 

åbne land” uden offentlig kloak i Greve Kommune. 

 

6.5 Oplande til Rørmosesystemet 

Tegning nr. 301 og 302 (1:10.000) 

 

6.5.1 Oplande til Rørmoseløbet og Vardegårdsløbet 

Oplandene omfatter bl.a. størstedelen af Karlslunde, Greve, Mosede samt Langagergård, Greve Main 

m.m. 
 

Status 

Det topografiske opland omfatter ca. 1.370 ha. 

Tre ejendomme har samletanke og 2 ejendomme har godkendte nedsivningsanlæg. Herudover er der 14 

ukloakerede ejendomme. En ejendom har 5 boliger, således at den samlede belastning i oplandet svarer 

til 23 ukloakerede ejendomme eller 57,5 pe. 
 

Rørmoseløbet og Vardegårdsløbet er måsat som CE-vandløb (afledning af vand og påvirket af 

vandindvinding). Rørmoseløbets faunaklasser er senest bedømt til 2 og 3. Målet er 4. 

Vardegårdsløbets faunaklasse er senest bedømt til 4. Målet er 4. 
 

Rensekravet er SO-skærpet organisk rensning, prioritet 2. 
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Hovedparten af oplandet betegnes som område med særlige drikkevandsinteresser. Mindre oplande i 

Karlslunde og vest for Greve Landevej betegnes som nitratfølsomme områder. 

Oplandene langs Køge Bugt betegnes som områder med drikkevandsinteresser. 
 

Plan 

Otte ejendomme herunder Greve Landevej 113, 115, 117 og 119 der er beliggende inden for endnu ikke 

udbyggede kloakoplande, kloakeres i forbindelse med byggemodningsprojekterne. 
 

Regnvandet fra Greve Landevej 113, 115, 117 og 119 afledes som hidtil eller nedsives. 
 

I oplandet er der herefter 11 ukloakerede ejendomme hvoraf 1 har samletank og 1 har godkendt 

nedsivningsanlæg. 
 

Med ovennævnte foranstaltninger bliver der i henhold til bilag 8, en reduktion af organisk stof (Bi5), 

kvælstof (N) og fosfor (P) på 55 % i Rørmosesystemet, i forhold til den nuværende belastning fra ”Det 

åbne land” uden offentlig kloak i Greve Kommune. 
 

6.6 Oplande til Karlstrup Mosebæk, Karlslunde Bæk, Hulbæk og 

Vildmoseløbet 

Tegning nr. 301 og 302 (1:10.000) 
 

6.6.1 Oplande til Hulbækken og Karlslunde Bæk opstrøms Karlslunde Landevej 

Oplandet omfatter bl.a. Karlslunde Landsby, Karlslunde Centervej med sideveje, Tune Mark, Tune 

Syd m.m. 
 

Status 

Det topografiske opland omfatter ca. 700 ha. 

En ejendom har samletank og 3 ejendomme har godkendte nedsivningsanlæg. Herudover er der 25 

ukloakerede ejendomme samt 10 fælleskloakerede ejendomme tilsluttet en trixtank på ”Tune Mark”. 

Der er endvidere 2 private biologiske minirenseanlæg på henholdsvis 7 og 13,5 pe eller i alt 118 pe i 

oplandet. 
 

Karlslunde Bæk og Hulbækken er målsat som C-vandløb (afledning af vand) og er senest bedømt til 

faunaklasse 3. Målet er 4.  
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Rensekravet er SO-skærpet organisk rensning, prioritet 1. 
 

Oplandet betegnes som område med særlige drikkevandsinteresser. 
 

Plan 

Det foreslås at kloakere og afskære spildevandet fra 26 ejendomme langs Karlslunde Centervej til 

Mosede Renseanlæg via separatsystemet i Karlslunde Landsby. Med hensyn til økonomi og 

udførelsestidspunkt henvises til afsnit 2 ”Resumé”. 
 

Bemærk at ejendomme tilsluttet trix-anlægget på ”Tune Mark”, fortsat skal lede regnvand til den 

nuværende fællesledning som efter etableringen af spildevandsledningerne ændres til en 

regnvandsledning. 
 

Regnvandet fra øvrige ejendomme afledes som hidtil eller nedsives. 
 

Med ovennævnte foranstaltninger bliver der i henhold til bilag 8, en reduktion af organisk stof (Bi5), 

kvælstof (N) og fosfor (P) på henholdsvis 78 %, 71 % og 62 % i Hulbækken og Karlslunde Bæk 

opstrøms Karlslunde Landevej, i forhold til den nuværende belastning fra ”Det åbne land” uden offentlig 

kloak i Greve Kommune. 
 

De resterende 9 ejendommes renseforanstaltninger, der ikke lever op til det forudsatte renseniveau, 

ligger alle mere end 500 m fra åbent vandløb. Inden udgangen af 2006 vil afløbsforholdene på de enkelte 

ejendomme blive undersøgt nærmere for at vurdere mulighederne for at opfylde renseniveauet i 

Regionplanen (forbedret rensning eller tilslutning til kloak). Hvis der skal gennemføres kloakering, vil der 

blive udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen. 
 

6.6.2 Opland til Vildmoseløbet 

Oplandet omfatter bl.a. Sognevejen, Vendals Bakke m.m., og er beliggende vest/sydvest for 

Karlslunde Landsby. 
 

Status 

Den topografiske del af oplandet beliggende i Greve Kommune omfatter ca. 220 ha, og der er 19 

ukloakerede ejendomme. En ejendom har 2 boliger således, at den samlede belastning i oplandet 

svarer til 20 ukloakerede ejendomme eller 50 pe. 
 

Rensekravet er SO-skærpet organisk rensning, prioritet 2. 
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Størstedelen af oplandet betegnes som område med særlige drikkevandsinteresser. Et mindre område 

mod øst betegnes som nitratfølsomt område. 

 

Plan 

Området nord for Vendals Bakke er udpeget til kildepladszone. Når den endelige indvindingstil-

ladelse er indhentet, vil afløbsforholdene for hver enkelt ejendom blive undersøgt nærmere, for at 

vurdere behovet for yderligere spildevandsrensning inden for kildepladszonen. Hvis ejendomme skal 

tilsluttes det offentlige spildevandssystem, vil der blive udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen. 

 

6.6.3 Oplande til Karlslunde Bæk nedre og Karlstrup Møllebæk nedre 

Oplandet omfatter bl.a. rastepladserne v/sydmotorvejen. 

 

Status 

Det topografiske opland omfatter ca. 145 ha og der er 3 ukloakerede ejendomme eller 7,5 pe i 

oplandet. Heraf har 1 ejendom samletank, 1 ejendom har et godkendt nedsivningsanlæg og 1 

ejendom har mekanisk rensning med direkte udledning. 

 

Rensekravet er S0-skærpet organisk rensning, prioritet 1. 

 

Plan 

Der er ikke aktuelle planer om yderligere foranstaltninger. 



 

 

 
Greve Kommune - Spildevandsplan inklusive ”Det åbne land” 2004 – 2008  Nielsen & Risager AS – sag  nr. 1586 
I:\SAGER\015\1586\Spildevandsplan.doc Udarbejdet oktober 2004 – rev. maj 2005 

 

32

7. Afledningsforhold i eksisterende kloakoplande 
Nærværende afsnit omfatter en beskrivelse af afløbsforholdene i Greve Kommune 2004. 
 

7.1 Afløbsanlæggene 

Ca. 42 % af Greve Kommunes samlede areal er kloakeret. Tune er kloakeret med fællessystem, mens 

resten er kloakeret med separat- og spildevandssystem. Arealfordelingen er vist i nedenstående tabel. 

 

Spildevands- 
kloakeret 
område 

Separat-
kloakeret 
område 

Fælles- 
kloakeret 
område 

Enkelt 
udledere 

Regnvands- 
kloakeret 
område 

Udenfor 
kloak- 
område 

Areal 
i alt 

173 ha 2.053 ha 226 ha 12 ha 65 ha 3.427 ha 5956 ha 

 

Kloakoplandenes arealfordeling. 
 

Tegning nr. 300 viser hovedstrukturen for kommunens spildevandsafledning. Der er angivet recipienter, 

udløb, oplande, hovedledninger, kloakområder mv. Bilag 2 og 5 omfatter detaljerede oplands- og 

udløbsskemaer med arealer og belastninger. 
 

Oplandsinddelingen er i store træk afgrænset i henhold til landvæsenskommissionens kendelser. 
 

Afløbsforholdene for spildevand og regnvand i de enkelte områder er nærmere beskrevet i de følgende 

afsnit. 
 

7.1.1 Spildevandsafledning 

Alt spildevand fra kloakoplandene afledes til Mosede Renseanlæg. Bilag 13 viser en skematisk oversigt 

over pumpestationerne og sammenhængen mellem disse. 

 

Tune  

Startende i kommunens vestlige ende afledes perkolat og almindeligt spildevand fra lossepladsen via 

hovedspildevandsledningen. Tune er, som tidligere beskrevet, fælleskloakeret, og alt regn- og spildevand 

fra byen afledes til hovedspildevandsledningen, der løber langs Hederenden. 
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Opland A59 har nedsivning af regnvand. Overløbet herfra er tilsluttet fællessystemet. 
 

Opland A60 er separat kloakeret. Regnvandet tilledes et bassin v/Tinggårdsvej. Afløbet fra bassinet er 

tilsluttet spildevandspumpestationen v/Tinggårdsvej, hvorfra både regn- og spildevand pumpes op i 

fællessystemet. 
 

Fra det eksisterende ca. 35 m3 store bassin ”U” v/penstrupdal er der udledning af opspædet spildevand 

via U32 til Hulbæk  
 

Overløb til Hulbæk fra bassin U 

m3/år kg COD/år kg Tot-N/år kg Tot-P/år Overløb/år 

2.200 272 12 5 14 gange 

 

Fra det eksisterende 5.000 m3 store bassin ”Y” v/Hederenden er der udledning af opspædet spildevand 

via U84 til Hederenden 
 

Overløb til Hederenden fra bassin Y 

m3/år kg COD/år kg Tot-N/år kg Tot-P/år Overløb/år 

72.000 9.300 455 162 13 gange 

 

Ved Tune Landevej afledes spildevand fra opland A53 og fra enkelte ejendomme langs Grevevej, opland 

A54. 
 

Greve Landsby 

Ledningen fortsætter gennem Greve Landsby, hvor oplandene A50, A51 og A52 er tilsluttede, og langs 

Grevebækken frem til motorvejen, hvor en del af opland A48 syd for Grevebækken er tilsluttet. 
 

Strøby Huse og Kildebrønde Landsby 

Spildevandsafledningen fra Strøby Huse og Kildebrønde Landsby, opland A75, A75A og A75B sker via 

hovedledningen, der løber langs Kildebrøndebækken. 
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Hundige 

Spildevandet fra størstedelen af Hundige afledes til Mosede Renseanlæg gennem hovedledningen langs 

kysten. Hovedledningen er på nær det første stykke udført som gravitationsledning. 
 

Området øst for Godsvej har indtil 1992 afledt spildevand til Spildevandscenter Avedøre via pumpe-

stationen i Hundigevej og hovedledningen herfra gennem Ishøj Kommune. 
 

Forbindelsen til Ishøj Kommune er bevaret som nødforbindelse. Pumpen kan omkobles, og efter aftale 

kan et skot i Ishøj Kommune fjernes. 

 

Spildevandet fra den nordvestlige del af Hundige samt Kildebrønde Industri ledes til pumpestationen 

Knøsen, opland A36. Normalt ledes vandet herfra via gravitationsledning mod den førnævnte 

pumpestation i Hundigevej. Der er dog mulighed for at lede spildevandet langs Godsvej til 

pumpestationen i Eriksmindevej, opland A36. Fra denne pumpestation ledes vandet til pumpestationen i 

Pilemosen, opland A39. Alternativt kan vandet ledes til pumpestationen i Hundigevej. Fra Pilemosen 

ledes vandet normalt til Hundigevej. Alternativt kan spildevandet krydse Olsbækken via trykledning. 
 

Karlslunde 

Spildevandsafledningen fra Karlslunde Landsby, opland A 15, A16, A17 og A17A sker gennem 

hovedledningen langs Karlslundebækken. Efter krydsning med motorvejen løber ledningen tværs gennem 

Karlslunde området til Karlslunde Parkvej. Oplandene A5, A6, A8, A9 og A12 er undervejs tilsluttet 

hovedledningen. Området sydøst for jernbanen, opland A4 og en del af A5 afleder via pumpestation til 

Karlslunde Parkvej. Her kobles de to hovedsystemer og hovedledningen fortsætter langs Karlslunde 

Parkvej til Mosede. 
 

Greve 

I Greve samles de beskrevne hovedspildevandsledninger. 
 

Fra Hundige fortsætter hovedledningen langs kysten frem til pumpestationen ved Niels Pedersensvej, 

hvorfra spildevandet ledes til Mosede Renseanlæg. 
 

Den ”alternative” hovedledning fra Pilemosen fortsætter lige vest for jernbanen. I opland A20 tilsluttes 

hovedledningen fra Kildebrønde Landsby. Undervejs er oplandene A20, A21, A42, A43, A45 og A46 

blevet sluttet til denne ledning. 
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Herefter fortsætter ledningen gennem opland A18. Ved Jens Kristiansvej tilsluttes hovedledningen fra 

Tune. Efter krydsningen med motorvejen har denne ledning afledt spildevand fra hele opland A19. 

Hovedledningen fortsætter via Jens Kristiansvej til renseanlægget. 
 

Fra modsat retning kommer hovedledningen fra Karlslunde. Undervejs er opland A7, A3 og A2 tilsluttet. 
 

Langs Streget løber en hovedledning, der afleder spildevand fra området sydøst for jernbanen, opland 

A1, A22 og A38. 
 

Denne sidste hovedledning ligger langs Svanestien og afleder spildevand fra opland A23 og A24. 
 

Belastningen på spildevandssystem fordelt på belastningstyper. 
 

Bolig pe Off. institutioner m.m. pe Industri/erhverv pe I alt pe 

48.702 3.420 2.180 53.302 

 

I bilag 2 er der redegjort for belastningen fra de enkelte oplande. 
 

Den aktuelle belastning på Mosede Renseanlæg blev i perioden 1999 – 2003 målt til ca. 48.000 pe. 
 

7.1.2 Regnvandsafledning 
Alle kloakoplandene i Greve Kommune er – med få undtagelser – forsynet med ledninger til 

regnvandsafledning. 
 

I bilag 5 er der for hvert enkelt udløb angivet recipient, oplandet, det reducerede areal af oplandet, den 

maksimale og årlige udledning samt hvilke foranstaltninger, der er knyttet til udløbet. For udløbene er 

der kun angivet det opland, der bidrager direkte. Således er intet opland medregnet mere end én gang. 
 

Tune 

I Tune er et mindre boligområde, opland A60, separatkloakeret. På trods af denne separering sker 

afledning af regnvand, som i den øvrige del af Tune, via hovedspildevandsledningen til Mosede 

Renseanlæg. Der er etableret bassiner til forsinkelse af vandet flere steder. Udover den tidligere 

beskrevne overløbsmulighed fra bassin ”Y” til Hederenden, U84, er der mulighed for overløb fra den 

sydligste del af Tune fra bassin ”U” v/Penstrupdal til Hulbækken, U32. 
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Greve Landsby 

I Greve Landsby er der adskellige mindre udløb til Grevebækken. Tre af udløbene er forsynet med 

olieudskillere. 

 

Regnvandsbassin ved udløb U80 er dimensioneret med et overløb svarende til 2 l/s pr. ha opstrøms. 

Bassinet er kun i funktion ved en vis opstuvning. Derfor kan der ikke regnes med rensning af den 

passende vandmængde. 
 

Strøby og Kildebrønde Landsby 

Kildebrønde Landsby, opland A75, afleder regnvand til Kildebrøndebækken gennem flere mindre udløb. 

To af udløbene er forsynet med olieudskillere, mens det for resten er vurderet, at udløbsmængderne er så 

små, at olieudskillere kan udelades. Opland A75A og A75B er ikke kloakeret med regnvandsledninger. 

Overfladevandet fra disse arealer afledes via private dræn eller nedsivningsanlæg. 
 

Hundige 

Den nordlige del af Hundige afleder regnvand til Lille Vejleå. Udløbene fra boligområderne er alle 

forsynet med olieudskillere. 
 

De to bassiner på hver side af jernbanen, U86 og U87 er dimensioneret, så de træder i kraft, når 

vandføringen i Lille Vejleå er større end 4,5 m3/s. 
 

Bassinet i opland A82, U91, har et afløb på 6 l/s pr. red. ha. 
 

Bassinet med udløb U92 i Kildebrønde Industri er et privat ledningsanlæg og bassin for bl.a. 

virksomheden Altima. Det andet bassinudløb i industriområdet har et udløb på 3 l/s pr. red. ha. 
 

Opland A77 afleder gennem flere regnvandsbassiner til udløb U37. Udløbet er ændret i forbindelse med 

Strandparkens etablering, således at vandet nu ledes via en kanal (Lumringsrenden) til Lille Vejleå. 
 

Den sydlige del af Hundige og den nordlige del af Greve afvander til Olsbækken. Hovedparten af 

udløbene er forsynet med olieudskillere. 

I opland A37 og A39 er to bassiner med udløb U45 og U47. De faste afløb, der ledes uden om 

bassinerne, er dimensioneret for henholdsvis 3 og 6,3 l/s pr. red. ha. 
 

U51 i opland A41 har et fast afløb på 5 l/s pr. red. ha., der ledes uden om bassinet. 

De to bassiner i opland A44 har begge et afløb på 15 l/s pr. red. ha. 
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Greve  

Opland A43 afvander gennem bassin U54 til Olsbækken. Bassinafløbet svarer til 4 l/s pr. red. ha. Udløb 

U55 fra opland A45 ledes udenom bassinet og har et fast afløb på 5 l/s pr. red. ha. 
 

Opland A46, A47, A48 og delvis A45 afvander til Grevebækken. Det faste afløb fra U56 ledes udenom 

bassinet. Afløbet svarer til 9 l/s pr. red. ha. 
 

Regnvandet fra den øvrige del af Greve, opland A1, A2, A18, A19, A20, A21, A23 og A24 afledes til 

Køge Bugt. Afvandingen sker gennem hovedledninger og Streget, der har status som spildevandsteknisk 

anlæg. Udledningen er samlet i udløb U2. Der er flere regnvandsbassiner i oplandet. Hvor Streget 

krydser Åmosevej er der en aflastningsledning fra Streget via Åmosevej til Køge Bugt. 
 

Karlslunde 

I Karlslunde Landsby er der mange mindre regnvandsudløb til Karlslundebækken, der på strækningen 

gennem byen er rørlagt. To af disse udløb er forsynet med olieudskillere. 
 

Den nordlige del af Karlslunde Industri, opland A29, afvander til Rørmoseløbet, gennem bassinerne ved 

U8 og U10. Udløbene svarer til 4 l/s pr. red. ha. Begge udløb er forsynet med olieudskillere. 
 

Den øvrige del af Karlslunde afleder regnvand til Køge Bugt gennem hovedledninger og udløb U15. Der 

er flere regnvandsbassiner i oplandet. 
 

Strandområdet 

Oplandene A4, A22 og A32, der alle ligger øst for Strandvejen, er ikke kloakeret med regnvands-

ledninger. Overfladevand fra disse arealer afledes ved private nedsivningsanlæg. 
 

Overordnede veje 

Afvandingen fra Strandvejen sker gennem U85a til Ll. Vejleå, U38 til Olsbækken og U34, U33, U2 og 

U15 til Køge Bugt. Udløb U85a er forsynet med olieudskiller. 
 

Køge-Taastrup Landevej afvander gennem udløbene U105, U104, U98, U96, U69, U70, U68a, U14, 

U12, U19a og U20. U19a og U68a er forsynet med olieudskiller. 
 

Afvandingen fra motorvejen sker gennem U6, U110, U111, U112, U113, U16a og U17. 

U110 er forsynet med bassin og olieudskiller. Udløb U111, U112 og U113 sker gennem bassin.  
 

Motorvejen afvander desuden gennem U2 og U15 til Køge Bugt. 
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Rastepladsen i Karlslunde afvander gennem U16a og bassin ved U16b. 
 

Vejene i det åbne land afvander, med undtagelse af område C3 og C4, gennem grøfter til hovedregn-

vandsanlæg eller offentlige vandløb. For visse strækninger af Roskildevejen, område C3, er der etableret 

nedsivning. Den vestlige del af Tune Landevej, område C4, afvander til fordampningsbassin. 
 

7.2 Mosede Renseanlæg 

Spildevandsrensningen i Greve Kommune er i dag samlet på Mosede Renseanlæg, hvorfra det rensede 

spildevand via havledning ledes 650 m ud i Køge Bugt (udløb nr. U1).  

Kravværdier Analyseværdier 2003 

Organisk stof, BOD  15 mg/l 2,75 mg/l 

Organisk stof, COD  75 mg/l 28,0 mg/l 

Kvælstof, Tot-N  8 mg/l 3,94 mg/l 

Kvælstof, Tot-N (1. maj – 31. okt.)  6 mg/l 2,73 mg/l 

Fosfor, Tot-P  1,5 mg/l 0,42 mg/l 

Suspenderet stof, SS  30 mg/l 5,0 mg/l 
 

Suspenderet stof vurderes efter skærpet tilstandskontrol, mens de øvrige vurderes efter transportkontrol. 

I 2003 blev der udtaget 24 kontrolmålinger. 
 

Anlægget opfyldte, jf. ovenstående, alle udledningskrav i 2003. Der blev i alt behandlet 4.780.000 m3 

spildevand i 2003. 
 

7.2.1 Anlæggets opbygning 
For at kunne overholde vandmiljøplanens udledningskrav er Mosede Renseanlæg i perioden 1990 – 1992 

blevet udbygget til mekanisk, biologisk og kemisk rensning. I forbindelse med udbygningen blev det 

besluttet at lede spildevandet fra den nordøstlige del af Hundige til anlægget, som beskrevet i afsnit 

7.1.1. 
 

Efter ristebygværk og sandfang ledes en del af spildevandet til det oprindelige anlæg, som består af 

forklaringstank, biofiltre og mellemklaringstank. Resten af spildevandet ledes til det aktive slamanlæg, 

sammen med det mellemklarede spildevand. 
 

Her sker kvælstoffjernelsen ved biologisk rensning. Der er mulighed for at tilsætte kulstof f.eks. i form af 

methanol. Fosforfjernelsen sker ved simultanfældning med jernsulfat eller aluminiumssalte. 
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Fra efterklaringstanken ledes returslam tilbage til procestanken, og det rensede spildevand ledes til Køge 

Bugt. 

 

Overskudsslam fra renseanlægget pumpes til slammineraliseringsanlægget vest for motorvejen 

mellem Greve Centervej og Olsbæk. Anlægget består af 10 bede tilplantet med tagrør. Her sker der en 

kraftig afvanding til spildevandssystemet samt en fordampning således, at tørstofprocenten i løbet af 

ca. 10 år kan komme op på ca. 40 % svarende til en volumenreduktion på 96-98 %. Slammet får en 

muldlignende konsistens og der forventes en delvis nedbrydning af miljøfremmede stoffer. 

Det forventes at slammet efter endt behandling kan udbringes på landbrugsjord. 
 

Driften af renseanlægget styres ved hjælp af et SRO-anlæg (strying, regulering og overvågning). 
 

7.2.2 Belastningen 
Anlægget har en kapacitet på 60.000 pe, en beregningsmæssig belastning på ca. 53.000 pe og en målt 

belastning på ca. 48.000 pe (målt i perioden 1999 - 2003.) 
 

Anlægget er dimensioneret til en kapacitet på 3.600 kg B15/døgn samt 1.100 m3/time (maks. 

tøvejrsvandmængde) svarende til en hydraulisk belastning på 20.000 m3/døgn. Den dimensionsgivende 

maks. regnvandsmængde er 600 l/sek. 

 

Med gennemsnitlige tilløbsmængder i henhold til afsnit 5.4 samt overfladevand fra det fælleskloakerede 

Tune og med udløbskoncentrationer, som i 2003 bliver de årlige belastninger (afrundede tal). 
 

Vand- og stofmængde fra Mosede renseanlæg 

m3/år kg BOD/år kg COD/år kg Tot-N/år kg Tot-P/år 

4.785.000 13.200 134.000 16.000 2.000 
 

7.3 Recipienter 

Kommunens recipienter for udledning af regnvand og overløbsvand er Lille Vejleå, Olsbækken, med 

sideløbene Kildebrøndebækken og Grevebækken/Hederenden, Rørmoseløbet med sideløbet Vardegårds-

løbet, Karlslundebækken/Hulbækken og Karlstrup Møllebæk, som er sideløb til Karlstrup Mosebæk samt 

Køge Bugt, hvor også vandløbene udmunder. 
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Forureningsbelastningen via regnbetingede udløb samt fra ejendomme i ”Det åbne land” til vandløb 

der udmunder i Køge Bugt er i henhold til bilag 8 og 9 (afrundede tal). 
 

Antal udløb til 
vandløb 

m3/år kg COD/år kg Tot-N/år kg Tot-P/år 

100 1.526.000 92.000 5.000 1.200 
 

Forureningsbelastningerne via regnbetingede udløb med direkte udledning i Køge Bugt er i henhold 

til bilag 10 (afrundede tal). 
 

Antal udløb til 
Køge Bugt 

m3/år kg COD/år kg Tot-N/år kg Tot-P/år 

8 1.053.000 53.000 2.100 500 
 

Køge Bugt 

Køge Bugt er recipient, direkte og indirekte, for i alt 16 kommuner. 

Køge Bugt modtager renset spildevand fra Mosede Renseanlæg og regnvand fra hele den kloakerede del 

af Greve Kommune, jf. ovenstående, enten direkte udledt eller tilledt via vandløbene. 
 

Den kystnære del af bugten er A-målsat, d.v.s. opvækst område for fisk, mulighed for bundgarnsfiskeri 

og badning. Rent fysisk betyder det, at tilførelsen af næringsstoffer fra alle punktkilder og alle diffuse  

kilder skal begrænses mest muligt, og at tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer skal begrænses ved 

kilden. 
 

Målsætningen for Køge Bugt er ikke overholdt. Det skyldes, at belastningen med næringssalte fortsat 

er for stor. Næringssaltkoncentrationsevne i Køge Bugt er dog faldende jf. ”Overvågning af Øresund” 

udgivet af bl.a. Roskilde Amt. 
 

De totale vand- og stofmængder fra de regnbetingede udløb og Mosede renseanlæg til Køge Bugt fra 

Greve  kommune kan herefter opgøres til (afrundede tal). 
 

 

m³/år 

 

kg C0D/år 

 

kg Tot-N/år 

 

kg Tot-P/år 

7.300.000 279.000 23.000 3.700 
 

Vandløb 

På tegning nr. 301, i afsnit 5.8 og 9.0, samt på næste side, er vandløbenes nuværende tilstand og 

målsætninger angivet.
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8. Planlagte afledningsforhold ekskl. ”Det åbne land” 

Dette afsnit omhandler de planlagte ændringer i Greve Kommunes spildevandsplan til og med 2008. 
 

Anlægsudgifterne fremgår af afsnit 2. ”Resume – tidsfølge og investeringsoversigt”. 
 

De væsentligste opgaver er byggemodning af planlagte bolig- og erhvervsarealer, sanering af 

spildevandsanlægget, sanering af bassinerne i Tune og reduktion af forureningen fra enkeltudledere i 

”Det åbne land”. 

 

8.1 Fremtidige kloakoplande 

8.1.1 Planlagt byudvikling 

Kommuneplanen forudsætter områderne omkring Langagergård og Ventrupgård nord udbygget i 

planperioden. Områderne udgør opland A25, A26, A48 og A73. Disse oplande er markeret på 

plantegningerne og angivet i bilag 3. 
 

De nye kloakoplande planlægges separatkloakeret. Spildevandet afledes til Mosede Renseanlæg. 

Regnvandet afledes til Rørmoseløbet, Grevebækken og Olsbækken. 
 

Alle nye regnvandsudløb forsynes med olieudskiller og sandfang. Udløbene dimensioneres som angivet i 

nedenstående tabel. For hovedparten af de planlagte udløb skal der etableres regnvandsbassiner. Det 

maksimale afløb fastsættes på baggrund af vandløbets vandføring, med vejledende maksimalt afløb på 1-3 

l/s pr. red. ha. Bassinerne dimensioneres for en overbelastningshyppighed i henhold til Greve  

Kommunes “serviceniveau”, jf. bilag 14. 
 

Areal - F 

red.ha. 

B målsatte 

vandløb og søer 

C målsatte 

vandløb og søer 

Kyster og søer 

med badevand 

F  5 laguner/bassiner laguner/bassiner laguner/bassiner 

1  F < 5 laguner/bassiner ingen faste krav ingen faste krav 

F < 1 ingen faste krav ingen faste krav ingen faste krav 

 

Krav til etablering for nye separatkloakerede regnvandsudløb som funktion af oplandsstørrelsen. 
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Rørmoseløbet omlægges gennem opland A7 og A25. 

 

Opland A7 nedstrøms S-banen tilsluttes det fremtidige rørlagte Rørmoseløb via biotoper. Opstrøms S-

banen sker der direkte tilslutning. 

 

Langagergårdprojektet, opland A25 og A26 indeholder en omlægning af Rørmoseløbet som åbent 

vandløb med tilhørende bassiner samt engarealer som ofte oversvømmes. Afløbet fra opland A25 og A26 

til det rørlagte Rørmoseløb er beregnet til maksimalt 50 l/sek. 
 

8.2 Sanering af afløbsanlæggene 

8.2.1 Bassiner i Tune 

Fra fællessystemet i Tune sker den fremtidige aflastning kun til Hederenden via bassin ”Y”/U84. 

 

Oplandet, der aflaster til Hederenden, er 70 red. ha. Der er etableret bassiner i oplandet med et samlet 

volumen på 10.065 m3. Ledningsvolumenet er ikke medregnet. 
 

Det eksisterende åbne sparebassin ”Y” v/Hederenden udvides fra 5.000 m3 til 10.000 m3. For at 

minimere generne fra bassinerne er det planlagt at etablere 2.800 m3 som lukket og 2.200 m3 som åbent 

bassin. Det lukkede bassin fyldes før der sker overløb til de åbne bassiner. Endvidere er det samlede afløb 

fra Tune neddroslet fra 150 l/sek til 50-100 l/sek af hensyn til udjævning af tilløbsmængden til Mosede 

renseanlæg. 
 

Overløb til Hederenden fra bassin ”Y” 

m3/år kg Cod/år kg Tot-N/år kg Tot-P/år Overløb/år 

36.000 4.800 240 80 4 gange 

 

Det alt for lille sparebassin ”U” v/Penstrupdal nedlægges og al vandet føres herfra i ny fællesledning til 

sparebassin ”Q” ved Karlslunde Centervej, der udvides til 1.800 m3. For at minimere generne fra bassinet 

er det planlagt at etablere 500 m3 som lukket bassin og 1.300 m3 som åbent bassin. 

Det lukkede bassin fyldes før der sker overløb til det åbne bassin. 
 

For at undgå oppumpning af regnvand fra regnvandsbassin/opland A60 til fællessystemet etableres en ny 
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regnvandsledning fra rengvandsbassin v/Tinggårdsvej til fremtidig regnvandsledning v/Tune Mark med 

udløb U32 i Hulbæk. 

 

8.2.2 Sanering af spildevands- og fællessystemerne 

I planperioden igangsættes en registrering af fællessystemet i Tune, bl.a. for at lokalisere de store 

mængder dræn- og indsivningsvand der fra Tune tilledes Mosede renseanlæg. 
 

I perioden 1997-2003 er der i Hundige og Greve udført kloaksanering for ca. 6,5 mio kr. pr. år 

hovedsageligt ved opgravningsfri metoder. Der er kun foretaget renovering af hovedspildevands-

ledninger og brønde idet stik ikke blev medtaget. 
 

Der blev i starten af 1996 foretaget en række målinger for at bestemme hvilke hovedområder der havde 

størst problemer med uvedkommende vand. Resultatet af undersøgelsen var, at der ikke kunne udpeges 

områder der var værre end andre. Derfor valgte man at starte renoveringen i Hundige og bevæge sig 

mod syd. 
 

Omfanget af tv-inspektioner samt renovering fremgår af bilag 11 og 12. 
 

Af bilag 12 fremgår, det at der er områder i nord der ikke er renoveret. Forklaringen er følgende: 
 

A35 - Området er et boligkvarter, hvor der er meget få offentlige ledninger. 

A44 - Boligområde der er etableret i 1987. Man har valgt at undlade dette område i første 

omgang. 

A77 -  Området omfatter et Center samt boligområder med få offentlige ledninger. 

A78 - Området omfatter et boligområde samt et  område med kolonihavehuse med få offentlige 

ledninger. 

A79 - Området er et boligkvarter, hvor der er meget få offentlige ledninger. 

A80 - Det område der mangler er et plejehjem samt en skole og der er ingen offentlige ledninger i 

området. 

A81 - Området er et boligkvarter, hvor der er meget få offentlige ledninger. 

Det er meningen, at de offentlige ledninger i ovenstående områder medtages på et senere tidspunkt. 
 

Fra 2004 

Fremover er det tanken at medtage den offentlige del af spildevandsstikkene. Det betyder også at Greve 
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Kommune fremover vil renovere sin del af spildevandsstikkene. Greve Kommune vil ikke som 

udgangspunkt gøre noget ved den private del af stikledningerne, men hvis grundejerne selv er 

interesseret i at indgå en aftale om fælles renovering hilses det velkommen. Greve Kommune bliver nødt 

til at renovere en stor del af stikledningerne fra brønde på privat grund, hvilket vil kræve grundejernes 

tilladelse. 

Der foreligger ikke planer om at ændre den nuværende plan for renovering. Hvis de undersøgelser der pt. 

pågår (oversvømmelsessagen) viser, at der er specielle områder der modtager store mængder 

uvedkommende vand, vil indsatsen i disse områder straks blive prioriteret højt. 

For at styrke overvågningen af spildevandsanlægget er der indkøbt en del nyt måleudstyr, så man er i 

stand til at følge udviklingen i de forskellige oplande. 

Der er gennemført et fællesudbud på en rammeaftale vedrørende strømpeforing af afløbsledninger med 

Køge, Skovbo, Solrød og Vallø kommuner. 

Rammeaftalen, der løber over 3 år, binder ikke kommunen til at anvende et bestemt beløb om året til 

opgravningsfri renovering, men giver muligheder for, at opnå rabatter af en vis størrelse afhængig af de 

enkelte års investeringer. 
 

8.2.3 Sanering af regnvandssystemerne 

Efter de store oversvømmelser i bl.a. 2002 er der igangsat omfattende forundersøgelser, hydrauliske 

beregninger og vurderinger af regnvandssystemet. 
 

Der er på baggrund heraf foretaget diverse driftsmæssige forbedringer, herunder oprensning af  sandfang 

og olieudskillere, oprensning af Streget m.m. samt en forbedring af regnvandsbassin Godsparken m.m. 
 

Der er planlagt forbedringer af bassinerne v/Greve Gymnasium og v/Birkedalen samt udarbejdet en 

prioriteret plan for den fremtidige vedligeholdelse af øvrige regnvandsbassiner. 
 

Der er igangsat en detaljeret gennemgang af regnvandssystemet i Hundige, Greve og Karlslunde for at 

forbedre driften og dermed ”serviceniveauet” for regnvandssystemerne samt  

angivelse af, hvor serviceniveauet ikke kan nås uden etablering af større ledninger forøgede 

bassinvolumener m.v. 
 

Kommunen vil endvidere sikre at alle udløb, bl.a. regnbetingede har (eller får) en udledningstilladelse 

i overensstemmelse med Regionplanens retningslinier. 
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8.3 Mosede renseanlæg 

Spildevandsrensningen for hele Greve Kommune skal fortsat ske på Mosede Renseanlæg. Belastningen 

vil beregningsmæssigt, ved fuld udbygning, stige fra ca. 53.000 pe til ca. 59.000 pe.  
 

Bolig 
pe 

Off.inst. m.m. 
pe 

Industri 
pe 

I alt 
pe 

48.765 3.884 6.355 59.004 
 

 

Fremtidig belastning på spildevandssystemet fordelt på belastningstyper. 
 

Det skal her pointeres, at den anførte belastning er betinget af, at alle udbygningsplanerne i 

kommuneplanen gennemføres og at områderne udfyldes med de forudsatte belastninger. Specielt i de nye 

erhvervsområder er det umuligt at forudsige de fremtidige belastninger. Endvidere udfyldes 

erhvervsområder erfaringsmæssigt over en længere periode. 
 

Med tilløbsmængder i henhold til afsnit 5.4 samt overfladevand fra det fælleskloakerede Tune og med 

udløbskoncentrationer som i 2003, bliver de årlige belastninger (afrundede tal). 
 

Vand- og stofmængder fra Mosede renseanlæg, 59.000 pe 

m³/år kg Bod/år kg Cod/år kg Tot-N/år kg Tot-P/år 

5.245.000 14.400 147.000 17.500 2.200 
 

Anlægget forsynes i 2004 med nye indløbsriste og en ny udløbspumpestation. Det eksisterende sandfang 

renoveres. 

 

8.4 Tiltag for recipienter 

Den fremtidige belastning på recipienterne fra de kloakerede områder er opgjort i nedenstående tabeller. 

 

I størstedelen af regnvandsbassinerne vil der ske en rensning ved sedimentering af stofpartiklerne. Denne 

renseeffekt er ikke medregnet. 

 

Virkningen af stofudledningen fra ”Det åbne land” vil efter planperioden blive revurderet inden der tages 

stilling til yderligere foranstaltninger. 
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Forureningsbelastningen via regnbetingede udløb, samt fra ejendomme i ”Det åbne land” til vandløb der 

udmunder i Køge Bugt er iht. bilag 9 og 10 (afrundede tal). 

 

Antal udløb fra 
vandløb 

 
m³/år 

 
kg Cod/år 

 
kg Tot-N/år 

 
kg Tot-P/år 

103 1.959.000 105.000 4.700 1.200 

 
Forureningsbelastningen via regnbetingede udløb med direkte udledning i Køge Bugt er iht. bilag 10 

(afrundede tal). 

 

Antal udløb til 
Køge Bugt 

 
m³/år 

 
kg Cod/år 

 
kg Tot-N/år 

 
kg Tot-P/år 

8 1.094.000 55.000 2.200 550 

 
De totale vand- og stofmængder fra de regnbetingede udløb og Mosede renseanlæg til Køge Bugt fra 

Greve Kommune kan herefter opgøres til (afrundede tal). 

 

m3/år kg Cod/år kg Tot-N/år kg Tot-P/år 

8.300.000 307.000 24.400 3.950 
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9. Vandløbsrestaurering og mere vand i vandløbene 

 

I det følgende gennemgås forholdene for hvert enkelt kommunevandløb. Opfyldelse af regionplanens 

målsætning vurderes på grundlag af de seneste målinger i foråret 2003. Der stilles forslag til forbedring 

af vandløbets fysiske forhold m.v., så der skabes bedre iltforhold og større biologisk variation i og 

omkring vandløbene. 

 

9.1 Ll. Vejle Å systemet 

9.1.1 Benzonbæk 

I følge regulativet for Benzonbæk er Benzonbæk generel målsat (B1 vandløb dvs. gyde- og 

opvækstsområde for laksefisk). Opfyldelsen af målsætningen kan kun ske ved en gennemgribende 

restaurering af vandløbet - fjernelse af flisebelagte strækninger, etablering af udpumpningsanlæg osv. 

I følge regulativet bør man vente med at tage stilling til gennemførelse af eventuelle restaureringstiltag da 

recipientmyndigheden overvejer at ændre målsætningen for vandløbet. 

 

I Regionplan 2001 er målsætningen for Benzonbæk ændret til lempet målsætning (E vandløb dvs. 

vandløb påvirket af grundvandsindvinding). Kontrolkravet er målsætningsklasse 4 efter Dansk 

Vandløbsfaunaindeks. 

I Regionplanen er der ikke angivet nødvendige tiltag for at leve op til målsætningen. 

I de seneste 2 målinger er vandløbet bedømt til hhv. faunaklasse 3 og faunaklasse 4. Målsætningen er 

således opfyldt ved en enkelt måling, men bør stabiliseres. 

Vandkvaliteten forbedres ved kloakering af 13 ejendomme ved Gjeddesdal m.v. i 2006. 
 

Forslag til forbedringer:  

 De fysiske forhold i Benzonbæk kan forbedres ved at udlægge sten og plante skyggegivende 

træer og buske på sydsiden.  

 Hvis minimumsvandføringen kan forbedres kan der også udlægges gydegrus i vandløbet. Dette 

planlægges udført tidligst i 2008. 
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9.2 Olsbæk systemet 

9.2.1 Øvre del af Olsbækken 

I følge Regulativet for den øvre del af Olsbækken er vandløbet målsat som C1 vandløb påvirket af 

grundvandsindvinding. Regulativet fastsætter ikke nødvendige tiltag for at opfylde denne målsætning.  

I følge regulativet kan man overveje følgende tiltag for at sikre et alsidigt dyre- og planteliv. 

1. Etablering af skyggegivende og kantstabiliserende beplantning langs skråninger. 

2. Placering af større sten.  

 

I Regionplan 2001 er Olsbækken lempet målsat (C-E vandløb der alene anvendes til afledning af vand 

samt vandløb påvirket af grundvandsindvinding). Kontrolkravet er målsætningsklasse 4 efter Dansk 

Vandløbsfaunaindeks. I Regionplanen er der ikke angivet nødvendige tiltag for at leve op til målsæt-

ningen. Ved den seneste måling er vandløbet  bedømt til faunaklasse 4, dvs. at målsætningen er opfyldt.  

 

I perioden 2000 til 2003 er der sket en forbedring af forholdene i vandløbet fra faunaklasse 2 til  

faunaklasse 4. Dette er givetvis et resultat af kloakering af Strøhusvej og Ole Jensensvej (200l ).  

I 2002 er der etableret beplantning på sydsiden af de øverste 1100 meter af vandløbet, skyggevirkningen 

af denne beplantning forventes også at forbedre vandløbskvaliteten.  

 

Forslag til forbedringer:  

 Fra 2004 vil vedligeholdelsen blive udført mere skånsomt, idet der så vidt muligt vil blive anvendt 

håndredskaber. 

 I 2004 vil den skyggegivende beplantning på den Øvre del af Olsbækken blive forlænget  ned til 

motorvejen. Desuden vil der blive udlagt sten på udvalgte strækninger.  

 I 2004 planlægges desuden anlagt en sti langs vandløbet fra Kildebrønde Landevej til Olsbæk eng. 

 

9.2.2 Nedre del af Olsbækken 

I følge Regulativet for den nedre del af Olsbækken er vandløbet generel målsat (B1 vandløb, dvs. gyde- 

og yngelopvækstområde for laksefisk). I regulativet er det derfor forudsat, at der iværksættes flere side-

løbende tiltag for at sikre at vandløbet får forbedrede fysiske forhold. 
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1. Vandføringen i den nedre del af Olsbækken må ikke falde til under 8 l/s. Dette krav forudsættes 

opretholdt ved udpumpning af renset perkolatpåvirket grundvand fra Stenberg Larsens losseplads i 

sommerperioden. 

2. Sikring af fiskepassage. 

3. Etablering af skyggegivende og kantstabiliserende beplantning langs skråninger. 

4. Placering af større sten. 

5. Etablering af gydebanker, overhængende brinker og strømkoncentratorer. 

 

I Regionplan 2001 er den nedre del af Olsbækken lempet målsat (C-E vandløb der alene anvendes til 

afledning af vand samt vandløb påvirket af grundvandsindvinding). Kontrolkravet er målsætningsklasse 

4 efter Dansk Vandløbsfaunaindeks. Det er i følge regionplansforslaget nødvendigt med en mere 

skånsom vedligeholdelse.   

Den seneste måling viser at vandløbet er bedømt til faunaklasse 3.  

 

På den nedre del af Olsbækken er der aktuelle problemer med at få vandet ført ud i Køge Bugt på en 

hensigtsmæssig måde, der både tilgodeser vandløbskvaliteten og hindrer oversvømmelse. I 1968 er der 

etableret en aflastningsledning ved Vandværksvej for at undgå udvidelse af vandløbet nedstrøms. Ideen 

var, at aflastningsledningen kun skulle være i funktion, når der var udsigt til høj vandstand. Det har dog 

ikke været muligt at foretage en regulering så den forudsatte vandmængde er blevet ledt gennem den 

nedre del af Olsbækken efter Vandværksvej. Det har betydet at vandløbets selvrensende evne ikke kan 

udnyttes og vandløbsstrækningen let slammer til. En ændring af overfaldsbygværket/afløbsledning og de 

fysiske forhold i vandløbet kan forbedre forholdene, både for afvandingen og vandløbskvaliteten.  

 

Da Olsbækkilen er kommunalt ejet, har kommunen mulighed for at forbedre forholdene ved et natur-

genopretningsprojekt, der ved søer, engdrag og et nyt vandløbsprofil tilgodeser både vandafledning, den 

rekreative værdi og målsætningen for vandløbet.   

 

Forslag til forbedringer:  

 Fra 2004 vil vedligeholdelsen blive udført mere skånsomt, idet der så vidt muligt vil blive anvendt 

håndredskaber. 

 I 2004 vil strækningen nedstrøms Vandværksvej blive oprenset og der vil blive udlagt sten og 

etableret kantstabiliserende beplantning på udvalgte strækninger. 
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 I 2004 påbegyndes diverse undersøgelser af vandløb og aflastningsledning og der udarbejdes et 

skitseprojekt, som skal afdække om et naturgenopretningsprojekt, med regulering af Olsbækken 

og opmagasinering af regnvand i våde enge og/eller søer, kan løse opgaven så både vandafledning, 

vandløbets målsætning og den rekreative værdi i området tilgodeses. 

I 2005 realiseres projektet.  

 Efter 2006 skal det vurderes om der skal iværksættes yderligere forbedringstiltag. 

 

9.2.3 Kildebrøndebækken 
I følge regulativet for Kildebrøndebækken er vandløbet målsat som C1 vandløb, dvs. påvirket af spilde-

vand. Regulativet fastsætter ikke nødvendige tiltag for at opfylde denne målsætning.  

I følge regulativet kan man overveje følgende tiltag for at sikre et alsidigt dyre- og planteliv. 

1. Etablering af skyggegivende og kantstabiliserende beplantning langs skråninger. 

2. Placering af større sten.  
 

I Regionplan 2001 er Kildebrøndebækken lempet målsat (C-E vandløb der alene anvendes til afledning af 

vand samt vandløb påvirket af grundvandsindvinding). Kontrolkravet er målsætningsklasse 4 efter Dansk 

Vandløbsfaunaindeks. Det er i følge regionplansforslaget nødvendigt med en mere skånsom 

vedligeholdelse for at opfylde målsætningen. Den seneste måling viser at Kildebrøndebækken er bedømt 

til målsætningsklasse 3.  
 

Der har de seneste par år været afvandingsproblemer  i Kildebrønde by, som kan skyldes, at vandløbets 

vandføringsevne er for lille. 
 

Forslag til forbedringer:  

 Fra 2004 vil vedligeholdelsen blive udført mere skånsomt, idet der så vidt muligt vil blive anvendt 

håndredskaber. 

 I 2004 vil vandløbet blive opmålt og vandføringsevnen kontrolleret, som grundlag for en vurdering 

af, om der er behov for en regulering af dele af vandløbet, for at sikre afvandingen af Kildebrønde 

by. 

 I 2006 vurderes i hvilket omfang, der skal udlægges sten eller plantes langs vandløbet. 
 

9.2.4 Hederenden 

I følge regulativet for Hederenden er vandløbet generel målsat (B1 vandløb dvs. gyde- og opvækst-



 

 

 
Greve Kommune - Spildevandsplan inklusive ”Det åbne land” 2004 – 2008  Nielsen & Risager AS – sag  nr. 1586 
I:\SAGER\015\1586\Spildevandsplan.doc Udarbejdet oktober 2004 – rev. maj 2005 

 

52

område for laksefisk). I regulativet er det derfor forudsat, at der iværksættes flere sideløbende tiltag for 

at sikre at vandløbet får forbedrede fysiske forhold. 

1. Vandføringen i Hederenden må ikke falde til under 8 l/s. Dette krav forudsættes opretholdt ved ud-

pumpning af renset perkolatpåvirket grundvand fra Stenbjerg Larsens losseplads i sommerperioden. 

2. Tilbageføring af rørlagt strækning over matr. nr. 12 a Tune til naturligt leje. 

3.  Sikring af fiskepassage. 

4.  Fjernelse af styrt ved Tunegårdsvej. 

5.  Etablering af skyggegivende og kantstabiliserende beplantning langs skråninger. 

6.  Placering af større sten. 

7.  Etablering af gydebanker, overhængende brinker og strømkoncentratorer. 

 

I Regionplan 2001 er Hederenden lempet målsat vandløb (C-E ). Kontrolkravet er målsætningsklasse  

4 efter Dansk Vandløbsfaunaindeks. Det er i følge regionplansforslaget nødvendigt med følgende tiltag 

for at opfylde målsætningen: Bedre spildevandsrensning + mere skånsom vedligeholdelse. Dette er delvis 

opfyldt, idet bedre spildevandsrensning refererer til overløbet i Tune, hvor bassinet er blevet udvidet og 

udvides yderligere i 2004. 
 

 I de seneste 2 målinger er vandløbet bedømt til hhv. faunaklasse 4 og faunaklasse 3. Målsætningen har 

således været opfyldt ved en enkelt måling, men bør stabiliseres. Dette kan ske ved at forbedre 

vandløbsbundens fysiske variation (der udlægges sten i vandløbet) og plante skyggegivende beplantning 

på vandløbets sydside.  
 

Vandkvaliteten forbedres ved at 7-8 ejendomme, som ligger tæt ved hovedkloakledningen, planlægges 

tilsluttet offentlig kloak i perioden 2004 – 2006, men det forventes ikke nødvendigt med  yderligere 

spildevandsrensning af enkeltejendomme i oplandet til Hederenden..  
 

Forslag til forbedringer:  

 Fra 2004 vil vedligeholdelsen blive udført mere skånsomt, idet der så vidt muligt vil blive anvendt 

håndredskaber. 

 De fysiske forhold i Hederenden forbedres i 2005 ved at udlægge sten og plante skyggegivende 

beplantning på sydsiden.  

 Bassinvolumen i Tune (bassinY) udvidets med 5000 m3 i 2004, hvilket betyder at der vil ske færre 

overløb til Hederenden og således medvirke til en forbedring af vandkvaliteten i vandløbet.  
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9.2.5 Grevebækken 

I følge regulativet for Grevebækken er vandløbet generel målsat  ( B1 vandløb, gyde- og yngel-

opvækstområde for laksefisk).  I regulativet er det derfor forudsat, at der iværksættes flere sideløbende 

tiltag for at sikre at vandløbet får forbedrede fysiske forhold. 

1. Vandføringen i Grevebækken må ikke falde til under 8 l/s. Dette krav forudsættes opretholdt ved 

udpumpning af renset perkolatpåvirket grundvand fra Stenbjerg Larsens losseplads i sommerperioden. 

2. Tilbageføring af dele af rørlagte strækninger igennem Greve Landsby til naturligt leje. 

3. Sikring af fiskepassage. 

4. Fjernelse af styrt ved Degnestræde. 

5. Etablering af skyggegivende og kantstabiliserende beplantning langs skråninger. 

6. Placering af større sten. 

7. Etablering af gydebanker, overhængende brinker og strømkoncentratorer. 

 

I Regionplan 2001 er Grevebækken lempet målsat (C-E vandløb der alene anvendes til afledning af vand 

samt vandløb påvirket af grundvandsindvinding). Kontrolkravet er målsætningsklasse 4 efter Dansk 

Vandløbsfaunaindeks. Det er i følge regionplansforslaget nødvendigt med en mere skånsom vedlige-

holdelse for at opfylde målsætningen.  

 I de seneste 2 målinger er vandløbet bedømt til hhv. faunaklasse 3 og faunaklasse 4. Målsætningen er så-

ledes opfyldt ved en enkelt måling men bør stabiliseres. Dette kan ske ved at forbedre vandløbsbundens 

fysiske variation (der udlægges sten i vandløbet) og plante skyggegivende beplantning på vandløbets 

sydside, herved undgås kloakering/yderligere spildevandsrensning af enkeltejendomme i oplandet til 

Grevebækken.  

Der er problemer med mangelfuld fiskepassage ved rørlægningen gennem Greve Landsby f.eks ved 

Degnestræde. 

 

Forslag til forbedringer:  

 Fra 2004 vil vedligeholdelsen blive udført mere skånsomt, idet der så vidt muligt vil blive anvendt 
håndredskaber. 

 De fysiske forhold i Grevebækken forbedres i 2007 ved at udlægge sten og plante skyggegivende 
beplantning på sydsiden.  

 Vi vil efter 2007 vurdere de øvrige restaureringsforslag i vandløbsregulativet. Undersøgelse af 
mangelfuld fiskepassage i vandløbet (bortset fra ålepassage) vil først ske efter at minimums-
afstrømningen er sikret. 
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9.3 Rørmose systemet 

9.3.1 Vardegårdsløbet - Vandløb i Greve Main 

Vardegårdsløbet (vandløb nr. 1) er blevet markant ændret i forbindelse med afvanding af Greve Main 

området. Hele vandløbsstrækningen øst for Greve Landevej og ud til Køge Bugt, incl. bassiner og søer, 

har nu status som spildevandsteknisk anlæg. De åbne strækninger vedligeholdes dog efter samme 

principper som åbne vandløb. 

 

9.3.2 Rørmoseløbet 

I følge regulativet for Rørmoseløbet er vandløbet lempet målsat som C/E vandløb. Det er ikke nødven-

digt med yderligere tiltag for at opfylde denne målsætning. I følge regulativet kan man overveje følgende 

tiltag for at sikre et alsidigt dyre- og planteliv. 

 

1. Etablering af skyggegivende og kantstabiliserende beplantning langs skråninger. 

2. Placering af større sten.  

 

I regionplan 2001 er Rørmoseløbet lempet målsat (C-E vandløb dvs. vandløb der alene anvendes til 

afledning af vand samt vandløb påvirket af grundvandsindvinding). Kontrolkravet er målsætningsklasse 4 

efter Dansk Vandløbsfaunaindeks. Det er i følge regionplansforslaget nødvendigt 

med følgende tiltag for at opfylde målsætningen: Mere skånsom vedligeholdelse.  

Vandløbsbedømmelsen har vist meget svingende resultater. I de seneste 2 målinger er vandløbet bedømt 

til hhv. faunaklasse 4 og faunaklasse 2   

 

I forbindelse med Langagergårdprojektet planlægges en omlægning af den nederste del af Rørmoseløbet 

- nedstrøms motorvejen.  Rørmoseløbet er på nuværende tidspunkt rørlagt fra nedstrøms Rørmosen ved 

Gængebrostien. Langagergårdprojektet indeholder en omlægning af Rørmoseløbet, så det føres gennem 

Langagergård området, som åbent vandløb med tilhørende engarealer som ofte oversvømmes. Det 

forventes herved, at området får biologiske karakteristika som vådengområde med varierende frit 

vandspejl. Fra Karlslunde Parkvej og ud til Køge bugt planlægges vandløbet rørlagt. 

Vandkvaliteten forbedres også ved kloakering af 4 ejendomme ved Greve Landevej. 
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Forslag til forbedringer:  

 Fra 2004 vil vedligeholdelsen blive udført mere skånsomt, idet der så vidt muligt vil blive anvendt 

håndredskaber. 

 De fysiske forhold i Rørmoseløbet forbedres nedstrøms motorvejen i forbindelse med 

Langagergård projektet. Projektet påbegyndes i 2004 med etablering af en regnvandsledning, der 

skal afvande et nybyggeri mellen S-banen og Karlslunde Strandvej og som på et senere tidspunkt 

også vil tjene som Rørmoseløbets udløb til Køge Bugt. 

 Opstrøms motorvejen udlægges sten og plantes skyggegivende beplantning i 2006. 

 

9.4 Karlstrup Mosebæk systemet 

9.4.1 Hulbækken/Karlslundebækken 

I følge det gældende regulativ for Hulbækken/Karlslundebækken er Hulbækken/Karlslunde-bækken på 

grund af spildevandsudledning lempet målsat som C-vandløb. Det er ikke nødvendigt med yderligere 

tiltag for at opnå denne målsætning. I følge regulativet kan man overveje følgende tiltag for at sikre et 

alsidigt dyre- og planteliv. 

1. Etablering af skyggegivende og kantstabiliserende beplantning langs skråninger. 

2. Placering af større sten.  
 

I regionplan 2001 er Hulbækken/Karlslundebækken lempet målsat som C- vandløb dvs. vandløb der 

alene anvendes til afledning af vand. Kontrolkravet er målsætningsklasse 4 efter Dansk 

Vandløbsfaunaindeks. Det er i følge regionplansforslaget nødvendigt med følgende tiltag for at opfylde 

målsætningen: Bedre spildevandsrensning (Spildevandsrensning ved enkeltejendomme og regn-

vandsbetingede udløb).  

De seneste målinger af har vist en svingene kvalitet mellem faunaklasse 3 og faunaklasse 4 både over tid 

og ned over vandløbene.    

Vandkvaliteten vil blive forbedret ved kloakering af 24 ejendomme i området i 2006. 
 

Forslag til forbedringer:  

 Fra 2004 vil vedligeholdelsen blive udført mere skånsomt, idet der så vidt muligt vil blive anvendt 

håndredskaber. 

 Vi afventer resultatet af en bedre spildevandsrensning. Efter 2006 vurdere, om der også skal ud-

lægges sten og plantes på vandløbets sydside. 
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9.4.2 Vildmoseløbet 

I følge regulativet for Vildmoseløbet er Vildmoseløbet generel målsat som gyde- og yngelopvækst-

område for laksefisk. Målsætningen søges opnået ved en mere miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse. 
 

I regionplan 2001 er Vildmoseløbet generelt målsat som B1-vandløb dvs. gyde- og opvækstområde for 

laksefisk.  Kontrolkravet er målsætningsklasse 5 efter Dansk Vandløbsfaunaindeks. Det er 

i følge regionplansforslaget nødvendigt med følgende tiltag for at opfylde målsætningen:  

 Restaurering i form af udlæg af sten/gydegrus. 

 Mere skånsom vedligeholdelse.  

 Udplantning langs vandløbet. 

 Sikring af en medianminimumsvandføring på min 5l/s ved opmagasinering.  
 

 I de seneste 2 målinger er vandløbet bedømt til hhv. faunaklasse 3 og faunaklasse 4.  

Der i 2002 er udført kloakering  af 14 ejendomme ved  Sognevej og Kildebakkevej. Det er formodentlig 

den begyndende effekten af dette, der  viser sig ved den forbedrede  vandløbskvalitet. 
 

Da Vildmoseløbet er delvis grænsevandløb må eventuel vandløbsrestuarering foregå i samarbejde 

med Solrød kommune.   
 

Forslag til forbedringer: 

 Fra 2004 vil vedligeholdelsen blive udført mere skånsomt, idet der så vidt muligt vil blive anvendt 

håndredskaber. 

 I fællesskab med Solrød Kommune vil der blive udarbejdet en handleplan for Vildmoseløbet 

 med sigte på at udføre udlægning af sten og gydegrus og evt. beplantning i 2006. Der er p.t. ikke 

realistiske forslag til sikring af minimumsvandføring. 

 

9.4.3 Møllebækken (Karlstrup Møllebæk) 

I følge gældende regulativ for Møllebækken er Møllebækken generel målsat som gyde- og 

yngelopvækstområde for laksefisk. For at opfylde målsætningen i regulativet er det nødvendigt, at der 

iværksættes flere sideløbende tiltag, der tilsammen skal sikre, at vandløbet får forbedret vand-

føringsevnen og de fysiske forhold: 

1. Restaurering i form af udlægning af sten/gydegrus. 

2. Fjernelse af spærringer (styrt ved station 105). 



 

 

 
Greve Kommune - Spildevandsplan inklusive ”Det åbne land” 2004 – 2008  Nielsen & Risager AS – sag  nr. 1586 
I:\SAGER\015\1586\Spildevandsplan.doc Udarbejdet oktober 2004 – rev. maj 2005 

 

57

3. Mere skånsom vedligeholdelse  

4. Etablering af skyggegivende beplantning langs vandløbet  

5. Sikring af en medianminimumsvandføring på 5 l/s ved hjælp af opmagasinering  

 

I regionplan 2001 er Møllebækken generel målsat B1-vandløb dvs. gyde- og opvækstområde for 

laksefisk.  Kontrolkravet er målsætningsklasse 5 efter Dansk Vandløbsfaunaindeks. Det er i følge 

regionplansforslaget nødvendigt med følgende tiltag for at opfylde målsætningen:  

 Restaurering i form af udlæg af sten/gydegrus. 

 Fjernelse af spærringer. 

 Mere skånsom vedligeholdelse.  

 Udplantning langs vandløbet. 

 Sikring af en medianminimumsvandføring på min 5l/s ved opmagasinering.  

 

Den seneste måling viser at vandløbet er bedømt til faunaklasse 3.  

Vandløbet vedligeholdes af Solrød Kommune. 

 

Roskilde Amt planlægger at gennemføre et projekt med etablering af et vådområde i Karlstrup Mose i 

henhold til Vandmiljøplan II. Projektet vil genskabe de våde enge i mosen for at reducere den kvæl-

stofmængde der udledes til Køge bugt. Møllebækken indgår i projektet, hvor vandføringen vil blive 

udjævnet og de fysiske forhold i vandløbet vil blive forbedret markant. 

Herved kan målsætning 5 formodentlig nås tillige med en sikring af minimumsvandføring.  
 

Forslag til forbedringer:  

 Roskilde Amts projekt afventes. 
  

9.4.4 Karlstrup Mosebæk 

I følge regulativet for Karlstrup Mosebæk (KVL 156) er vandløbet generel målsat som B3 - 

karpefiskevand. For at opfylde målsætningen i regulativet er det nødvendigt, at der iværksættes flere 

sideløbende tiltag, der tilsammen skal sikre, at vandløbet får forbedret vandføringsevnen og de fysiske 

forhold.  

1. Restaurering i form af udlægning af sten/gydegrus 

2. Mere skånsom vedligeholdelse  
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I regionplan 2001 er Karlstrup Mosebæk generel målsat B3 - vandløb dvs. karpefiskevand. 

Kontralkravet er målsætningsklasse 5 efter Dansk Vandløbsfaunaindeks. Det er i følge region-

plansforslaget nødvendigt med følgende tiltag for at opfylde målsætningen:  

 Restaurering i form af udlægning af sten/gydegrus. 

 Mere skånsom vedligeholdelse.  

 

Den seneste måling viser at vandløbet er bedømt til faunaklasse 3.  
 

Roskilde Amt planlægger at gennemføre et projekt med etablering af et vådområde i Karlstrup Mose i 

henhold til Vandmiljøplan II. Projektet vil genskabe de våde enge i mosen for at reducere den kvæl-

stofmængde der udledes til Køge bugt.  Karlstrup Mosebæk indgår i projektet, hvor vandføringen vil 

blive udjævnet og de fysiske forhold i vandløbet vil blive forbedret markant. 

Herved kan målsætning 5 formodentlig nås tillige med en sikring af minimumsvandføring.  
  

Forslag til forbedringer:  

 Fra 2004 vil vedligeholdelsen blive udført mere skånsomt, idet der så vidt muligt vil blive anvendt 

håndredskaber. 

 Roskilde Amts projekt afventes. 
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9.5 Økonomi - Budget for vandløbsrestaurering 

Der er afsat ca. kr. 250.000 ekskl. moms årligt til ekstraordinær vandløbsvedligeholdelse/restuaurering, 

heraf anvendes ca. kr. 100.000 til vandløbsrestuarering.  

 
2004 Øvre del af Olsbæk 

Kildebrøndebækken 
Nedre del af Olsbækken  
 

 kr. 20.000 
 kr. 20.000 
 kr. 50.000  
  kr.  90.000 

2005 Nedre del af Olsbækken 
Hederenden 
   

 kr. 70.000 
 kr. 50.000 
  kr.120.000 

2006 Vildmoseløbet 
Kildebrøndebækken 
Øvre del af Rørmoseløbet 
 

 kr. 50.000 
 kr. 50.000 
 kr. 20.000 
  kr. 120.000 

2007 Grevebækken 
Hulbækken/Karlslundebækken 
 

 kr. 60.000 
 kr. 50.000 
  kr. 110.000 

2008 Benzonsbæk 
 

 kr. 50.000 
  kr. 50.000 

   
Bemærk at ovennævnte beløb ikke finansieres via Greve Kommunes offentlige spildevandsanlæg. 
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10.  Private kloak og renseanlæg inden for kloakoplande 

Tegning nr. 300, 301 og 302. 

 

Opland A 83 Kildebrønde Industri har eget privat regnvandssystem og bassin med udløb U92 til Ll. Vejle 

Å. 

 

En mindre del af opland A21, Lærkehegnet har eget separatsystem tilsluttet det offentlige separatsystem i 

opland A21. 

 

Opland A16B Hulbækgård har eget privat biologisk renseanlæg med udløb U31A i Karlslunde Bæk. 

 

Anlæggets kapacitet er 32 pe, belastningen er 14 pe. Regnvandsafledningen foregår også ved privat 

foranstaltning. 

 

Opland A16C ”De unges hus” har eget privat biologisk renseanlæg med udløb U32 i Hulbæk. 

 

Anlæggets kapacitet er 32 pe, belastningen er 7 pe. Regnvandsafledningen foregår også ved privat 

foranstaltning. 

 

Opland A3, A4, A22, A32, A17A, A75A, A75B og A72A 

Regnvandsafledningen foregår ved privat foranstaltning. 

 

11. Ejendomme uden for nuværende og fremtidige kloakoplande 

I det åbne land er der indført skærpede regler for udledning af spildevandet 

 ved nybyggeri og 

 ved ændringer af kloakforhold, som giver øget spildevandsudledning. 

 

Der skal gives en udledningstilladelse efter Spildevandsbekendtgørelsens § 14, stk. 1. 

For almindeligt husspildevand stilles krav om rensning af spildevandet til et rensningsniveau som er 

fastsat i Regionplanen. 
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Renseklasse Organisk stof Total Fosfor Nitrifikation 

SOP, Skærpede krav til 
organisk stof og fosfor 

95 % 90 % 90 % 

SO, Skærpede krav til  
organisk stof 

95 %  90 % 

OP, Reduktion af 
organisk stof og fosfor 

90 % 90 %  

 

Såfremt Regionplanens målsætninger for vandløbene mod forventning ikke er nået efter gennemførelsen 

af de i ”Resume” nævnte kloak- og renseanlægsprojekter m.m., fortsættes indsatsen på de resterende 

ejendomme i 1. prioritetsområderne samt i de af amtet udpegede 2. prioritetsområder, vist på tegning nr. 

301, hvor der er ”krav” om skærpet organisk rensning – renseklasse SO. 

 

Ejendomme beliggende i ovennævnte områder kan på sigt blive påbudt forbedret rensning iht. 

ovenstående. 
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12 Spildevandsplanens godkendelse 

Forslag til Spildevandsplan 2004 – 2008 har været i offentlig høring i perioden 20. november 2004 til 15. 

januar 2005. 
 

Det er kommet 16 indsigelser/henvendelser til forslaget. Forvaltningen har besvaret rent tekniske 

spørgsmål. 
 

Henvendelserne drejer sig især om spildevandsrensning i det åbne land. Roskilde Amt gør opmærksom 

på, at Regionplanens retningslinier for spildevandsrensning i det åbne land ikke er fulgt og har desuden 

bemærkninger til aflastningshyppighederne fra overfaldsbygværkerne samt andre mindre korrektioner. 
 

Kontaktudvalget for vandværkerne i Greve har bemærkninger om grundvandsbeskyttelsen og gør bl.a. 

opmærksom på, at kildepladszonen ved Vendals Bakke nu er en realitet og at planen for dette område 

derfor bør revurderes. 
 

Danmarks Naturfredningsforening har i 28 punkter kommenteret planen med både ros og ris. Der er 

mange tekniske kommentarer og opfordringer til naturmæssige forbedringer samt ønske om at blive 

inddraget i naturprojekter. 
 

Fra 1. prioritetsområderne, hvor alle ejendomme berøres af planen, er der kommet 8 henvendelser, 

hovedsagelig spørgsmål af teknisk og økonomisk art. To ejendomme modsætter sig offentlig kloakering 

af økonomiske grunde. Tunemarkens Grundejerforening er positiv over for kloakering, men vil gerne 

have et informationsmøde med forvaltningen i løbet af foråret. 
 

Fra 2. prioritetsområder, hvor der eventuelt senere skal ske spildevandsrensning, er der kommet 4 

henvendelser, som er tekniske spørgsmål. En ejendom modsætter sig kloakering af økonomiske grunde. 

PlanteRiget, Kildebrøndevej 60, ønsker at blive tilsluttet kloak, da dette var stillet i udsigt i det første 

forslag til planen og ved Teknisk Udvalgs tolkning af betalingsvedtægtens regler for gartnerier m.v. i juni 

2004. 
 

Greve Byråd har herefter besluttet at imødekomme følgende indsigelser: 

 Roskilde Amt bemærkninger om, at Regionplanens fastsatte renseniveau for ejendomme i 1. 

prioritetsområder i det åbne land skal opfyldes for alle ejendomme inden for området og at tidsfristen 

”ved udgangen af 2006” skal overholdes. 
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 Kontaktudvalget for Vandværkerne i Greve Kommune’s ønske om revurdering af kloakering inden 

for og i nærheden af den nye kildepladszone ved Vendals Bakke. 

 PlanteRigets ønske om tilslutning til offentlig kloak. 

 

De justeringer der følger af ovennævnte samt diverse redaktionelle ændringer er indarbejdet i planen. 

Greve Byråd har herefter i sit møde den 22. marts 2005 vedtaget planen endeligt. 

 

Planen er offentliggjort den 21. maj 2005. 

 

 

    

René Milo Jesper Brandt 

Borgmester Afdelingsleder 
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