
Landliggerudvalgets stormøde

19. september 2020
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Emner 10.15 – 11.45

• Byggesagsbehandling – byggelov, 
deklarationer og servitutter

• Kyster, klima- og kystsikring, tang med 
videre

• Kloakering og spildevandsplan

• Nye affaldsordninger
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Tilladelser og dispensationer

Byggelov, planlov og 
deklarationer

Side 3



Lovmæssig forankring
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• Byggeloven

– Bygningsreglement BR18 
(bekendtgørelse)

– Dispensationer jf. BL §22

– Naboorientering jf. BL §22

– Helhedsvurdering jf. BR18

• Planloven

– Lokalplaner (bekendtgørelse)

– Dispensationer jf. PL §19

– Orientering jf. PL §20



Byggeloven og BR18
Dispensation eller helhedsvurdering?
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• Nye begreber: Byggeret og Helhedsvurdering

• Byggeretten svarer til de tidligere regler om 
bygningers størrelse og placering – men nu som 
et minimum for hvad man kan.

• Helhedsvurderingen skal udføres, så snart 
byggeretten overskrides.

• Overskridelse af byggeretten er ikke en 
dispensation – men vi foretager alligevel 
naboorientering, med mindre forholdet er af 
underordnet betydning, eller orienteringen er 
irrelevant.



Planloven og lokalplanerne
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• Ingen dispensationer fra principielle 
bestemmelser

– Formål og anvendelse

• Mindre betydende dispensationer

– Normalt de bebyggelsesregulerende 
bestemmelser

– Andre tekniske bestemmelser

– Ingen konflikt med formål og anvendelse



Orientering jf. Planloven
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• Ejere og brugere

• Naboer og andre, som kommunen vurderer 
har interesse i sagen

• Foreninger o.l. med lokalt tilhørsforhold og 
klageberettigede landsdækkende foreninger 
og organisationer, der har bedt om 
underretning (grundejerforeninger, DN 
m.fl.)

• Gælder ikke, hvor orienteringen vurderes at 
være af underordnet betydning for dem der 
skal orienteres. 



Orientering og naboorientering?
Eksempler og vurderinger
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• Betyder det noget for andres muligheder 
(præcedens)?

– Fx valg af byggematerialer

– Fx større huse

• Betyder det noget for områdets karakter?

– Fx tæthed og udseende

• Betyder det noget for naboen?

– Fx lys og skygge, indblik og udsigt

• Betyder det overhovedet noget?

– Fx om det kan ses

– Fx om det løser et helt unikt problem



Eksempler fra Høng

9



Beslutningsveje
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• Kommunalbestyrelsen jf. lovgivningen

• Uddelegeret til fagudvalg (TMU) og 
administration jf. delegationsplanen

– Væsentlige, principielle afgørelser og 
afgørelser udenfor almindelig praksis
træffes af TMU

– Normale afgørelser, indenfor vejledninger 
og almindelig praksis træffes af 
administrationen

• 1.000 byggesager om året – ca. 300
dispensationssager



Deklarationer
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• Bestemmelser som i lokalplaner

• Bestemmelser om alt muligt andet

• Aktuelle og uaktuelle bestemmelser

• Kan håndhæves som lokalplaner af 
kommunen under særlige betingelser

• Kan påtales af de påtaleberettigede

• Gælder ikke forud for lokalplaner og BR 18, 
men kan danne grundlag for dispensationer

• Planlovens bestemmelser om anvendelse 
gælder stadig



Kyster

Klima- og kystsikring, tang 
m.v.
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Kalundborg Kommune 

Oplæg i landliggerudvalg 19. september 2020
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• Hvad er proceduren, hvis man vil lave privat 
kystbeskyttelse?



Privat kystsikring
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• Myndigheder og tilladelser
• Enkeltstående anlæg
• Fællesprojekter
• Finansiering
• Enkeltstående anlæg
• Fælles anlæg



Myndighed og tilladelser
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• Kommunen giver tilladelser til

– etablering af ny kystbeskyttelse

– ændring af eksisterende kystbeskyttelse

– genopretning af eksisterende 
kystbeskyttelse

– ændringer af terrænet

• Almindelig vedligeholdelse af anlæg kræver 
ikke tilladelse



Enkeltstående anlæg og 
fællesprojekter 
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• Enkeltstående eller afgrænsede anlæg, 
hvor grundejerne er enige om anlæg og 
finansiering

• Godkendes af kommunen på baggrund af 
en konkret ansøgning

• Fællesprojekter, hvor kommunen 
beslutter anlæg, deltagelse og 
udgiftsfordeling

• Gennemføres på baggrund af konkret 
anmodning fra en eller flere parter



Forløb i sagerne
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• En eller flere lodsejere, ejerlauget, 
grundejerforeningen eller andre, vurderer at der er 
behov for kystsikring

• Der søges information og tages kontakt til 
myndighed evt. rådgiver

• Projektet afgrænses på baggrund af opbakningen til 
kystbeskyttelse i området, herunder om der er 
enighed om finansiering og hvem der bidrager. 

• En rådgiver involveres som regel til udformning af 
projekt og ansøgning.

• Enkel godkendelsesprocedure
• Alternativt større inddragelse, kendelse og 

udgiftsfordeling
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Der findes meget mere på hjemmesiderne
www.kalundborg.dk

www.kyst.dk

www.klimatilpasning.dk

www.tekno.dk

Vejledning om kystbeskyttelsesmetoder,

https://kyst.dk/publikationer/kystbeskyttelse/vejledning-om-kystbeskyttelsesmetoder/ , 
hvor der står mere om bl.a. valg af kystbeskyttelsesmetode i forhold til hensynene i 
kystbeskyttelsesloven.

http://www.kalundborg.dk/
http://www.kyst.dk/
http://www.klimatilpasning.dk/
http://www.tekno.dk/
https://kyst.dk/publikationer/kystbeskyttelse/vejledning-om-kystbeskyttelsesmetoder/


Eksempler på eksisterende anlæg
Kysthospitalet

19



Aktuelle sager
Gravlundsvej
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Aktuelle sager
Sommerhusområde - Rågevej
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Aktuelle sager
Havnsø vest
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Aktuelle sager
Havnsø øst
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Tang
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• Kommunen samler ikke tang

• Grundejere kan slå sig sammen, f.eks. i et 
tanglag

• Bidragsydere på grundlag af ejerskab og 
interesser, også hvis kommunen bidrager

• Forskellige metoder til indsamling

• Bortskaffelse til forbrænding, bioforgasning 
eller udspredning

• Krav om prøvetagning og sortering (affald)



Kommunens opgaver på 
spildevandsområdet



Kommunens overordnede opgaver

• Spildevandsplan

• Sagsbehandling

– Tilladelser til spildevandsanlæg

– Varsel og påbud

• Indberetning til PULS

• Ikke kommunale opgaver, tilsynsmyndighed på renseanlæg, samt 
tilladelser til udledning fra listevirksomheder over 30 PE.





Spildevandsplan

• Oversigt, planlagte aktiviteter og investering

• Hovedtemaer

• Administrativt grundlag

• Information til ejere/borgere

• Arbejdsdokument

• Prioritering af indsatser



Spildevandsplan

• Info om spildevandsplanen på hjemmesiden

http://www.kalundborg.dk/Borger/Veje_teknik_og_miljø/Vand/Spildevandsplan_2017-2027.aspx






Spildevandsplan - Badestrande

• Mindske antallet af overløb, (RBU’er) –
regnbetinget udledninger.

• Dette gøres ved adskille spildevand og regnvand, 
således at regnvandet ikke kan skabe 
overløbssituationer. Dette opnår vi igennem 
separatkloakering, lokale regnvandsløsninger fx 
nedsivning eller forsinkelses- og opstuvnings-
muligheder for regnvand.



Spildevandsplan - Badestrande

• Sommerhusområderne i Kalundborg Kommune er 
ukloakerede. Hvert sommerhus har sit eget 
spildevandsanlæg, typisk bundfældningstank, 
samletank eller nedsivningsanlæg.

• Der er ikke planlagt indsatser for 
sommerhusområderne.

• Der er usikkerhed omkring hvor stor en miljøpåvirkning 
sommerhusområderne har. 
– Sandsynligvis er der dog visse påvirkninger fra 

sommerhusområderne.



Spildevandplan – Vandløb og søer

• Mindske antallet af overløb, (RBU’er) –
regnbetinget udledninger –separatkloakering og 
LAR (lokal afledning af regnvand) 

• Mindske udledning af urenset spildevand fra 
ejendomme i det åbne land og fra den spredte 
bebyggelse – via forbedret rensning på de enkelte 
ejendomme, spildevandskloakering, lokale fælles 
løsninger



Spildevandsrensning i det åbne land

• Igangværende proces, hvor vi følger den politisk 
udstukne retning som følger Miljøstyrelsens 
retningslinjer



Det åbne land

År Antal påbud
(Ejendomme)

2012 100

2015 297

2016 135

2017 174 

2018-2019 230 

I alt 936 

2019-2021 ca. 500-1000



Spildevandsplan - Forsyningssikkerhed

• Kortlægning -tv-inspektioner

• Vedligehold -spuling, strømpeforing eller 
udskiftning

• Lade borgere udtræde for regnvand, således at 
borgeren fremover håndtere regnvand på egen 
grund. Giver mere ”plads” i kloaken

• Byudvikling, byggemodning



Spildevandsplan - Regn og klima

• LAR (lokal afledning af regnvand) og mindske 
antal af overløb

• Klimatilpasning tænkes ind fra start ved 
renovering eller nye anlæg. 

• Løsningerne skal så vidt muligt skabe en rekreativ 
værdi, foruden at sikre håndtering af øgede 
mængder regn



Tillæg til spildevandsplan/ ny spildevandsplan

• Spildevandsplanen revideres hvert. 4. år (2020 og 
2024)

• Ændring af investeringsplan, pga. skærpede krav, 
lavere anlægsloft

• Ændring af planen

• Ny viden eller teknologi

• Bedre løsninger, fx lavteknologiske løsninger 
såsom nedsivning, beplantet filter eller lign.

• Nytænke eksisterende løsninger, omlægning mm.

• Endnu mere miljø for pengene



Sagsbehandling

• Borgerhenvendelser samt henvendelser fra 
bygherrer og ejendomsmæglere 

• Inddragelse i tværgående projekter fx vej, klima 
mm.

• Behandler ansøgninger

– tilladelser/afslag

• Borgerinddragelse

• Påbud 

– Uhygiejniske forhold, tilslutte sig kloak eller forbedret 
spildevandsrensning



PULS

• Miljøstyrelsens punktkildedatabase, grundlaget for 
Statens vandområdeplaner. 

• Samarbejde med Kalundborg Forsyning om 
indberetning.



Udvidelse af renovationsordningen
pr. 1. november 2020

Landliggerudvalgets stormøde 
den 19. september 2020
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Baggrund

• Ressourcestrategien: Vi skal genanvende 
mindst 50% af husholdningsaffaldet i 2022

• Fokus på restaffald, bioaffald, papir og karton, 
glas, plast (småt) og metal (småt)

• Kalundborg Kommunes genanvendelsesprocent 
er for året 2018 opgjort til 52,49%

• Med ønske om at øge genanvendelsesprocenten 
yderligere udvides den nuværende 
affaldsordning i Kalundborg Kommune
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Den valgte løsning

• Målet er at indsamle så mange genanvendelige 
fraktioner som muligt med kun én ekstra 
beholder ved husstanden

• Følgende indsamles ved husstanden:

– Restaffald / bioaffald
(i den ene beholder)

– Papir og karton / metal og plast
(i den anden beholder)

– Småt elektronik og batterier
(oven på beholderlåg)

• Glas indsamles fortsat i kuber
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Den valgte løsning

Side 45

Papir/
kartonRest Bio

Plast/
metal

Affaldsfraktion Beholdertype Tømningsfrekvens

Rest og bio 240L dob.
Hver 14. dag 
(hver uge juni-august)

Papir/karton
og metal/plast

240L dob.

Helårsbeboelse:
Hver 4. uge
Sommerhuse:
Hver 4. uge juni-august
Hver 8. uge september-maj

Glas Kuber



Den nye beholder

• Farven på beholderen: Grå (som rest/bio)

• Produceret af op til 30% genbrugsplast

• Låg i låg

• Forsynes med tag/chip (digital registrering 
af tømning mv.)

• KL og Dansk Affaldsforenings piktogrammer 
anvendes
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Den nye beholder

Side 47

• Dimensioner på 240 l beholder med to rum, 
delt 50/50 med 120 l til papir/karton og 120 l 
til metal/plast:

– Bredde: 59 cm (inkl. hjul)

– Dybde: 74 cm

– Højde: 110 cm

• Beholderen har "låg i låg"

• I perioden 2021-2024 vil
beholdere til rest-/bioaffald
blive udskiftet til beholdere
med "låg i låg"



Krav til standplads og adgangsvej
(arbejdsmiljøkrav)

• Beholderen skal placeres i terrænniveau på fast og jævnt 
underlag af fliser, beton, asfalt eller lignende 

(perlesten, løst grus og græs betragtes IKKE som fast 
underlag)

• Der skal være tilstrækkelig plads omkring beholderen, så 
skraldemanden uhindret kan komme til beholderens håndtag

• Beholderen kan placeres op til 40 m fra skel mod vej, eller 
der hvor renovationsbilen kan holde

• Skraldemanden skal kunne køre med beholderen fra 
standpladsen uden hindringer

• Døre, låger og lignende skal være mindst 1 m brede og skal 
kunne fastholdes i åben stilling
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Krav til standplads og adgangsvej
(arbejdsmiljøkrav)

Adgangsvejen skal være:

• 1 m bred og have en frihøjde på 2,2 m (hække og 
buske skal være klippet)

• Jævn og kørefast underlag med fliser, beton, asfalt 
eller lignende 

(perlesten, løst grus og græs betragtes IKKE som 
kørefast underlag)

• Vandret (må maksimalt stige 1 m pr. 10 m)

• Uden trapper

• Ryddet for forhindringer
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Hvis beholderen ikke kan placeres 
efter kravene …..

• Affaldsbeholdere skal placeres efter 
kravene til adgangsvejen og standpladsen

• Hvis kravene ikke kan overholdes, skal 
beholderen bringes ud til skel mod vej, 
hvor renovationsbilen holder

• Dette skal gøres inden kl. 06:00 på 
tømningsdagen
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Småt elektronik

• Småt elektronik vil blive indsamlet på låget 
af beholderen i en klar plastpose på 
maksimalt 4L 
(gælder fra den 1. november 2020)

• Ligesom batterier i dag indsamles på låget 
af rest/bio-beholderen
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Udrulning og informationsmateriale

• Den nye beholder leveres til husstandene i 
september og oktober måned 2020 
(først til sommerhusene)

• Den nye ordning påbegyndes den
1. november 2020

• Sammen med beholderen leveres:
– En informationshænger, påsat beholderens 

håndtag
– En informationspakke bestående af et brev 

og sorteringsvejledninger 
– Pakken lægges som udgangspunkt i 

postkassen
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De nye skraldebiler

• 3 slags skraldebiler:
– Skraldebiler med 3 aksler, som vejer 26 ton
– Små biler til vanskelige adgangsforhold med 2 aksler (18 ton)
– Minibiler til sommerhusområder med 2 aksler (max. 16 ton)

• Stor fokus på skraldemændenes arbejdsmiljø, så belastning af deres knæ 
mindskes. Bilerne har:
– Lav indstigning - der er maksimalt 90 mm op til første trin
– "Kneeling" - forende af bilen sænker sig, når den holder stille
– Busdør - giver ingen niveauforskel i bilen
– Høj indlastning - lavere risiko for spild af støv og væsker på skraldemanden 

under tømning

• Også fokus på sikkerhed ved at stille krav til at bilerne har:
– kamerasystem (bakkamera, bakalarm, vidvinkelkamera) og spejle
– Fri forrude, som sikrer maksimalt udsyn

• Dieselbiler med EURO-6 motorer

• Krav til at bilerne skal være støjsvage, det vil sige <80 dB
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Spørgsmål fra Dalby Strand 
vedrørende Ny affaldssortering

• Spørgsmål:
– I forbindelse med den nye affaldssorteringsordning med en ekstra 

240 l affaldsbeholder har vi bemærket, at der andre steder i 
kommunen er opstillet affaldssorterings-øer, f.eks. ved Bjerge 
Strand

– Er dette noget Kalundborg Kommune påtænker at indføre 
generelt, så man kunne undgå den ekstra affaldsbeholder hos 
hver enkelt husstand?

• Svar:
– De offentlige affaldsøer er etableret til erstatning for de gamle 

trådstativer, der fungerede som offentlige skraldespande

– Der er ikke planer om at etablere flere offentlige affaldsøer på 
nuværende tidspunkt

– De offentlige affaldsøer kan ikke erstatte de nye beholdere til 
metal/plast og papir/karton opsat ved den enkelte husstand
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Fællesløsning og nedgravede 
containere

• De kommunalt uddelte beholdere kan ved sommerhuse med 
dårlige adgangsforhold erstattes med nedgravede containere 
på privat grund efter en ansøgning, som skal godkendes af 
Kalundborg Kommune 

• Indkøb, etablering og vedligeholdelse står borgere og 
grundejere selv for såvel som udgifterne herfor

• Der skal være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves

• Det er desuden en forudsætning for en sådan fællesløsning, 
at de implicerede husstande etablerer fællesløsning til alle 
affaldsfraktioner omfattet af § 9,10,13 og 14 i Regulativ for 
Husholdningsaffald
– § 9 Ordning for dagrenovation
– § 10 Ordning for papiraffald
– § 13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald
– § 14 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald
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Regeringens aftale om øget 
national affaldsindsamling

• Ny politisk aftale mellem folketingets partier om, 
at strømline og øge affaldsindsamlingen i Danmark

• 10 typer affald forventes at skulle indsamles 
husstandsnært:

– Bioaffald, papir, pap, metal, glas, plast, tekstil, 
restaffald, samt drikke- og fødevarekartonner 
og farligt affald

• Et skridt på vejen

– Med udvidelsen af renovationsordningen 
indsamler Kalundborg Kommune efter 
1. november 2020 i alt 6 ud af de 10 fraktioner 
- rest, bio, papir, metal, plast og glas
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Information

Se i øvrigt Kalundborg Kommunes hjemmeside, 
under Affald og genbrug, Udvidelse af 
affaldsindsamling: www.kalundborg.dk

Tømmedagene vil kunne ses på hjemmesiden 
inden opstart i november
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http://www.kalundborg.dk/

