
 

 

 

 

 

Hensigtserklæring for fælles spildevandsprojekt i Holbæk og Odsherred Kommune  
  
 
I Holbæk og Odsherred kommuner vil vi den grønne omstilling, og vi tager derfor ansvar for en 
grøn og bæredygtig udvikling i vores kommuner.  
Indsatsen for en grøn og bæredygtig fremtid skal prioriteres, og det gør vi blandt andet ved et 
indgå i et tværkommunalt spildevandsprojekt.  
Her vil resultatet medføre en markant bedre vandkvalitet i både Isefjord og Holbæk Fjord samt 
sikre uændret udledning af næringsstoffer til Sejerøbugten via nye vådområder.  
  
Holbæk og Odsherred Kommune er enige om at arbejde for følgende tværkommunale miljø-
projekt:  

 
Et unikt og fælleskommunalt miljøprojekt, som vil reducere 

næringsstoftilførslen væsentligt til Isefjord 
 
 
Den store miljøgevinst  
Isefjord er et stort, men også et sårbart vandområde. Kommunerne omkring Isefjord er for-
pligtede til at arbejde for, at miljømålsætningerne for vandmiljøet i Holbæk Fjord og Isefjord 
bliver opnået. I dag udleder Holbæk og Odsherred kommuner store mængder af næringsstof-
fer til fjorden, og der er behov for at intensivere miljøindsatsen gennem investeringer i nye og 
bedre renseløsninger. 
 
Formål med denne erklæring  
Formålet med denne hensigtserklæring er at sikre politisk ejerskab om det fælles projekt. Des-
uden at beskrive rammerne for miljøprojektet om reduceret næringsstoftilførsel til Isefjord 
samt etablering af et vådområde- og naturprojekt i oplandet til og omkring Lammefjorden. Det 
vil dreje sig om at håndtere og behandle hovedparten af spildevandet fra Holbæk kommune 
samt spildevandet fra det sydlige Odsherred kommune. Den primære udledning af renset spil-
devand vil herefter ske til Sejerø Bugt i Storebælt uden øget tilførsel af næringsstoffer.  
 
Proces for samarbejdet  
I forbindelse med projektet skal der nedsættes en politisk styregruppe med repræsentanter fra 
begge kommuner. Der skal udarbejdes et kommissorium for arbejdet, som skal lede frem til en 
politisk godkendelse i begge kommuner, som understøtter den efterfølgende plan- og miljøpro-
ces frem til, at projektet er en realitet. Processen gennemføres indenfor rammerne af kommis-
soriet. Begge kommuner arbejder aktivt for at igangsætte en proces for at søge midler fra EU 



og staten samt relevante undersøgelser med fokus på at sikre et godt og relevant beslutnings-
grundlag. Dertil kommer arbejdet med ansvarsfordeling og det økonomiske fundament mellem 
parterne.  
 

Store investeringer  

Der er tale om et stort og omfattende projekt, der kræver store investeringer. Finansieringen 
af disse investeringer fordeles imellem aktørerne efter nytteværdien for den enkelte aktør. 
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