
 

 

 

 

 

TEKNIK OG MILJØ 

 

 Emne Håndtering af regn- og spildevand samt krav ved ændring/regulering 

af vandløb 

Til Teknisk Sekretariat 

Dato 24. juni 2019 

Udarbejdet af Simon Kamp Kirkeby Jørgensen 

   

  

NOTAT  
 

 

Krav ved regulering af Skæringsstregets forløb, fx snoet mellem Tåstrupvej (st. 810) og S-banen (st. 

1101). 

En ændring af vandløbets forløb kræver tilladelse fra Team Natur og Miljø i henhold til reglerne om 

regulering af vandløb i vandløbsloven og reguleringsbekendtgørelsen. En regulering kræver et projekt 

som redegør for konsekvenserne i forhold til vandløbets evne til at aflede vand samt vandløbsmiljøet. Det 

betyder, at det kan være nødvendigt at se på hele den nedstrøms strækning ud til Køge Bugt.  

Et projekt skal indeholde: 

1) en redegørelse om formålet med og en begrundelse for projektet, 

2) fornødent oversigtskort og detailplaner, 

3) oversigt over de af projektet omfattede ejendomme med fortegnelse over de grundejere og 

brugere, der ønskes inddraget i projektet, 

4) overslag over udgifterne med forslag til fordeling af disse, og 

5) en tidsplan for arbejdets udførelse. 

 

De umiddelbare udfordringerne der kan være ved regulering af Skæringsstreget: 

 vandløbets fald 

 hvor lang en strækning skal inddrages 

 hvordan påvirkes de vandløbsnære arealer, hvis vandløbet ”flyttes” 

 

Perspektiver 

Det eksisterende forløb har et fald på mellem 0,0 og 0,5 o/oo samtidig med at vandløbets bundkote på 

hele strækningen ligger under 0 (-9 til -17). Det vil sige, at det er vandstanden i Køge Bugt der er styrende 

for afledningen af vand. Hvis vi snor vandløbet bliver det længere og faldet dermed mindre. Et forslag 

kunne være at se på, at sno vandløbet i en smal strømrende nede i det nuværende forløb, så der ved små 

vandføringer ”kun” er vand i strømrenden og ved større vandføringer udnyttes hele tværprofilet. Eller evt. 

tage en delstrøm og etablere et nyt snoet forløb mellem det nybyggede og lede det ud til Skæringsstreget 

igen inden det løber under banen. 

 



 

 

 

SIDE 2/2 

Mulighed for gangbro over Skæringsstrædet til Havfruens Kvt. 

Det vil være muligt at få tilladelse til at etablere bro over Skæringsstreget. Der skal fremsendes ansøgning 

om krydsning med bro til Team Natur og Miljø. 

Håndtering af spildevand 

Skal afklares af bygherre med KLAR Forsyning, når det ønskede antal boligenheder foreligger. 

Krav til regnvandshåndtering samt udledning til vandløb 

I henhold til Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014 – 2026 er den maksimalt tilladte befæstelsesgrad for 

etageboliger 0,5.  

Regnvand skal håndteres svarende til Solrød Kommunes serviceniveau for regnvand (10 års regnhændelse 

og en klimafaktor på 1,3). Regnvandsbassin til håndtering af regnvand skal placeres internt på grunden. 

Regnvand der udledes til vandløbet Skæringsstreget skal renses for fosfor og kvælstof inden udledning, 

således at en fremtidig udledning ikke overskrider de nuværende udledte mængder. Dette kan f.eks. ske 

ved rensning i nedsivningssikrede våde bassiner med permanent vådt bassinvolumen på 200-300 

m3/red.ha. Udløbskravet til Skæringsstreget er 0,2 l/s*red.ha, svarende til en vintermedianmaksimum i 

vandløbsregulativet. 

 

 

 

 

 

 


