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Indledning
Firskovvej i Lyngby-Taarbæk Kommune skal forlænges til Jægersborgvej. Vejen skal tages i
brug i slutningen af 2018. Nærværende tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2014-2018 fastlægger
rammerne for hvorledes overfladevand fra den forlængede del af Firskovvej skal håndteres og
afledes, hvilket berører eksisterende kloakopland LY91 og ER01, samt nyt kloakopland LY108.
Den i tillægget beskrevne løsning er midlertidig, da afledningen af vejvandet til
Ermelundsledningen med 1 l/s kun gælder i tre år. Senest efter tre år skal aftalen med
Novafos tages op til drøftelse af om den skal gøres permanent, udvides til at omfatte det
kommende byudviklingsområde mellem Firskovvej og Helsingørmotorvejen eller om den skal
ophøre. Sidstnævnte mulighed indebærer, at vandet fra Firskovvej og byudviklingsområdet
skal afledes på anden vis, hvilket også er beskrevet i tillægget.
Forlængelsen af Firskovvej fremgår af figur 1.

Figur 1 Forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej jf. lokalplan nr. 280.
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Resultat af offentlig høringsperiode
Der er ikke fremkommet bemærkninger i høringsperioden. Der er derfor ikke foretaget
ændringer i forslaget.

Resultat af miljøvurdering
Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få
en væsentlig indvirkning på miljøet, jf. Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
Der er foretaget en screening af tillægget i henhold til lovens § 8.
Screeningen er indsat i afsnittet vedr. miljøvurdering.
Kommunen har truffet afgørelse efter lovens §10 om at en gennemførelse af tillægget ikke vil
medføre væsentlig miljøpåvirkning. Der udarbejdes derfor ikke miljørapport.

Lovgrundlag
Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan fremgår af
"Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse", nr. 966 af 23. juni 2017 (Miljøbeskyttelsesloven),
og "Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og
4", nr. 1469 af 12. december 2017 (Spildevandsbekendtgørelsen).
Det fremgår af lovens formålsparagraf, at loven skal medvirke til at værne om landets natur
og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets
livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

Forhold til anden planlægning
Samlet vurdering af forholdet til anden planlægning
Nærværende tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018, forlængelse af Firskovvej er i
overensstemmelse med anden planlægning, som det fremgår af efterfølgende afsnit.

Vandområdeplan
Lov om vandplanlægning fastlægger rammerne for beskyttelsen af overfladevand og
grundvand. Vandområdeplanen implementerer EU’s Vandrammedirektiv.
Lyngby-Taarbæk Kommune er omfattet af vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt
Sjælland (juni 2016).
En gennemførelse af nærværende Tillæg 2, vurderes at være i overensstemmelse med
vandområdeplanen.

Natura 2000
Natura 2000-områder er et netværk af naturområder i hele EU, der indeholder særlig værdifuld
natur set i et europæisk perspektiv. Natura 2000-områderne er udpeget jf. EU’s habitatdirektiv
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og fuglebeskyttelsesdirektiv for at beskytte levesteder og rasteområder for fugle og for at
beskytte naturtyper samt plante- og dyrearter, der er truede, sårbare eller sjældne i EU.
Det vurderes, at gennemførsel af nærværende Tillæg 2, hverken direkte, indirekte eller i
kumulation med andre planer og projekter vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura
2000-områder eller de naturtyper og arter, som området er udpeget for at beskytte.

Kommuneplan og lokalplaner
Lyngby-Taarbæk Kommunes Kommuneplan 2017 er det overordnede grundlag for kommunens
udbygning og arealanvendelse, herunder grundlag for lokalplaner og sektorplaner såsom
spildevandsplaner.
Lokalplan nr. 280 vedr. forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej forventes endeligt vedtaget
medio 2018. Lokalplanen understøtter Kommuneplantillæg 2/2017, som forventes endeligt
vedtaget medio 2018.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
Projektet har ingen betydning for indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse, da vand fra
oplandet afledes til afløbssystemet uden nedsivning, og fordi slutrecipienten er Øresund.

Vandforsyningsplan
Projektet har ingen betydning for vandforsyningsplanen, da oplandet afledes til afløbssystemet
og fordi slutrecipienten er Øresund. Der nedsives ikke vand i området.

Vandløbsregulativer
Projektet har ingen betydning for vandløbsregulativet, da oplandet afledes til afløbssystemet
og ikke på noget tidspunkt passerer et vandløb.

Klimatilpasningsplan
Klimatilpasningsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune er en del af Kommuneplan 2017.
Klimatilpasningsplanen udstikker retningslinjer for klimatilpasning i Kommunen.
Klimatilpasning skal indarbejdes i den fysiske planlægning med særlig fokus på de områder,
der er udpeget i risikokortlægningen i klimatilpasningsplanen. Området indgår i fokusområde
”Det centrale Lyngby”.
Projektet er i overensstemmelse med Klimatilpasningsplanen for Lyngby Taarbæk Kommune.
Anlæg af bassinvolumen sikrer, at vejens afløbssystem kun overbelastes hvert 5 år med
oversvømmelse af terræn til følge, iht. serviceniveauet fastsat i spildevandsplan 2014-2018.
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Status og plan for oplande
Af figur 2 fremgår det nye kloakopland LY108, der sammen med den ændrede anvendelse af
kloakopland LY91 samt reduktion af opland ER01, omfatter Firskovvejs forlængelse.

Figur 2 Ændret anvendelse af kloakopland LY91, reduktion af opland ER01 og nyt kloakopland LY108
vedr. forlængelsen af Firskovvej. Røde streger angiver det nye vejtracé.

Nyt kloakopland LY108
Nyt kloakopland LY108 fremgår af figur 2.
Firskovvej forlænges og kloakeres for vejvand og overfladevand. Der afledes intet sanitærteller processpildevand fra opland LY108, med planen.
Oplandsarealet er opgjort som følger.
Opland nr.

Kloaktype

Oplandsareal

Bef. grad

Reduceret areal

LY108

Separat

0,94 ha

0,65

0,61 red. ha

Tabel 1 Oplandsareal for kloakopland LY108.

Eksisterende opland LY91
Af figur 2 fremgår det, at den nye del af Firskovvej delvis er beliggende indenfor kloakopland
LY91. Oplandets arealanvendelse ændres i dette mindre område fra erhverv (Materielgård) til
vejanlæg, men afledningen forbliver som i status. Af tabel 2 fremgår oplandsopgørelser af
LY91 i status og plan, hvoraf det ses at det forbliver uændret i plan. Den ændrede
arealanvendelse til forlængelsen af Firskovvej udgør 0,3 ha(red) og er indeholdt i
nedenstående tal.
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Kloakopland nr.

Oplandsareal

Bef. grad

Reduceret areal

LY91

Status

Status

Status

12,99 ha

0,6

7,8 red. ha

Plan

Plan

Plan

12,99 ha

0,6

7,8 red. ha

Tabel 2 Oplandsopgørelse for LY91, status og plan.

Eksisterende opland ER01
Af figur 2 fremgår det, at nyt kloakopland LY108 mod syd afsluttes mod Jægersborgvej.
Eksisterende opland ER01 er i den gældende spildevandsplan delvis beliggende nord for
Jægersborgvej. Kloakopland ER01 reduceres med den del af oplandet, der er beliggende nord
for Jægersborgvej, svarende til den sydlige del af det nye kloakopland LY108.
Oplandsopgørelser af kloakopland ER01 fremgår af tabel 3.
Kloakopland nr.

Oplandsareal

Bef. grad

Reduceret areal

ER01

Status

Status

Status

2,05 ha

0,25

0,51 red. ha

Plan

Plan

Plan

1,78 ha

0,25

0,45 red. ha

Tabel 3 Oplandsopgørelse for ER01, status og plan.

Ændrede vand- og stofmængder
Fra kloakopland ER01 reduceres afstrømningen svarende til en enkelt ejendom. Selvom
oplandet ændres som angivet i tabel 3, opgøres ikke de ændrede vand- og stofmængder som
kun udgør en reduktion på ca. 5-6% i forhold til oplysningerne i den gældende
spildevandsplan.
Kloakopland LY91 ændrer anvendelse fra erhverv til vej hvor Firskovvej etableres. Det er
vurderet, at der fra oplandet afledes uændrede vandmængder uanset at vandet hidrører fra en
ændret oplandsanvendelse.
Nyt kloakopland LY108, vil generere følgende årlige vand- og stofmængder:

›
›
›
›
›

Vand

3.400

m³/år

COD

168

BI5

17

Tot-N

7

kg/år

Tot-P

2

kg/år

kg/år
kg/år

De opgjorte stofmængder er baseret på standard stofkoncentrationer for regnvand fra
separatsystemer (50 g COD/m³, 5 g BI5/m³, 2 g N/m³, 0,5 g P/m³) uden rensning.
Ved etablering af BAT-anlæg vil der kunne opnås en høj stoftilbageholdelse afhængig af det
konkrete valg af BAT-anlæg. Effekten af BAT-anlægget er ikke indregnet i ovenstående
mængder.
Salt i forbindelse med glatførebekæmpelse vil ingen betydning have for omgivelserne, da
vejvandet afledes til afløbssystemet med Øresund som slutrecipient.
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De opgjorte mængder overfladevand er baseret på en årsmiddelnedbør på 650 mm, hvilket
svarer til en nettonedbør på 550 mm. Nettonedbøren er den, der fremkommer, når den
gennemsnitlige årlige nedbør fraregnes 0,6 mm i initialtab pr. regnhændelse.

Tilslutning af nyt kloakopland til Ermelundsledningen
Figur 3 angiver tilslutningspunktet for vejvandet fra opland LY91 til Ermelundsledningen, samt
tilslutning af afvandingen af nyt kloakopland LY108 på det eksisterende afløbssystem i opland
LY91. Placeringen af pumpestation samt trykledning er omtrentlig på figur 3. Trykledningen
tilsluttes afløbssystem i eksisterende Firskovvej med afløb til Ermelundsledningen.
Trykledningen tilsluttes enten den nordlige eller sydlige regnvandsledning i Firskovvej.

LY91
Tilslutning til
Ermelundsledningen fra
eksist. opland LY91

Nyt
opland
LY108
Signatur
Nyt kloakopland LY108
Planlagt pumpebrønd
Planlagt trykledning

ER01

Figur 3 Tilslutning til Ermelundsledningen. Omtrentlig placering af pumpestation i rørbassin under
Firskovvej samt trykledning til afløbssystem i eksisterende Firsskovvej med afløb til Ermelundsledningen.

Afledningen fra Firskovvejs forlængelse til Ermelundsledningen, som er den del af Novafos´
afløbssystem, må ikke overstige 1 l/s. Afledning til Ermelundsledningen er midlertidigt aftalt til
at gælde i tre år. Et rørbassin på 800 m³ under Firskovvej, sikrer den nødvendige forsinkelse
af vandet, under hensyn til at afløbssystemet ikke må overbelastes hyppigere end én gang
hvert 5. år.
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Der anlægges en pumpebrønd hvor rørbassinet under Firskovvej har sit dybdepunkt.
Pumpebrønden pumper vejvandet til det eksisterende regnvandssystem i Firskovvej, og sikrer
et maksimalt flow på 1 l/s. Anlæg af en pumpestation anses for den bedste måde at sikre et
konstant afløb på 1 l/s.
Vandet fra Firskovvej ledes via en trykledning til afløbssystemet som vist på ovenstående figur
3. Vandbremserne i det nedstrøms afløbssystem, der regulerer afstrømningen til
Ermelundsledningen, øges med 1 l/s svarende til afstrømningen fra Firskovvejs forlængelse.
Regulering af vandbremserne sker ved Lyngby Taarbæk Forsyning i samråd med Novafos.
Vandet fra Firskovvejs forlængelse renses ikke forinden tilledning til Ermelundsledningen.

Fremtidigt kloakopland mellem Firskovvej og
Helsingørmotorvejen
Efter den midlertidige periode på 3 år skal vedtages en permanent løsning i et kommende
tillæg til spildevandsplan. Den permanente løsning kan eventuelt indeholde et større opland
mellem Firskovvej og Helsingørmotorvejen.
Lyngby Taarbæk Forsyning A/S har ønsket, at der i oplandet mellem Firskovvej og
Helsingørmotorvejen sker en arealreservation på 3.500 m² (0,35 ha). Arealet er nødvendigt,
for etablering af BAT-anlæg til rensning af vejvand inden det udledes til slutrecipienter.
Vejvandet kan komme fra Firskovvejs forlængelse og interne fordelingsveje i et eventuelt
kommende opland mellem Firskovvej og Helsingørmotorvejen. Bassinet kan samtidigt være
forsinkelsesbassin for overfladevand fra eventuelt kommende bebyggelser i samme område.
Bassinet placeres mest hensigtsmæssigt i områdets naturlige lavpunkter øst for Firskovvejs
forlængelse. Nærmere placering af bassinet vil indgå i det kommende tillæg til spildevandsplan
samt kommune- og lokalplanlægning for området.
Vejvandet kan renses i BAT-anlæg i det omfang BAT-anlæggene kan indbygges som del af
vejanlæggets grønne rabat. BAT-anlægget udføres iht. rapport "BAT – Lokale nedsivnings- og
renseløsninger" fra Aalborg Universitet. Hvis BAT-anlægget ikke kan indbygges som del af
vejanlægget, kan det blive etableret i forbindelse med den fremtidige udnyttelse af oplandet
mellem Firskovvej og Helsingørmotorvejen på et senere tidspunkt.
De 3.500 m² vil blive udnyttet fuldt ud, hvis afløbet fra Firskovvejs forlængelse og det
eventuelt kommende opland mellem Firskovvej og Helsingørmotorvejen, kun kan blive 1
l/s/ha(red), uanset om afløbet da sker til Ermelundsledningen (kræver da en permanent aftale
med Novafos) eller om det ledes mod nord til Lundtoftegårdsvej med videre afløb til Mølleåen.
Den fremtidige løsning skal (efter de nævnte tre år) indeholde en afledning af vej- og tagvand
mod nord i et tracé til Lundtoftegårdsvej, med mindre anden løsning for afløbet fremkommer
indenfor de tre år.
Hvis afløbet kan blive 5 l/s/ha(red), anses som maksimum, kan arealreservationen reduceres
til 2.500 m². Så længe afløbet ikke er fastsat, ønskes arealreservationen at være på 3.500 m².
Der kan placeres en spildevandsledning i den nye del af Firskovvej i forbindelse med anlæg af
vejen til afledning af spildevand fra eventuelt kommende byggeri i området, såfremt dette
findes hensigtsmæssigt af Lyngby-Taarbæk Forsyning.
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Recipienter
Ermelundsledningens afløbssystem løber via afløbssystemet i Gentofte Kommune til BIOFOS,
renseanlæg Lynetten. Der er mulighed for overløb til Øresund fra Ermelundsledningen. Der
henvises til Gentofte Kommunes spildevandsplan for oplysninger om disse overløb.

Berørte lodsejere
Direkte berørte matrikler af forlængelsen af Firskovvej i relation til nyt kloakopland LY108,
fremgår af tabellen nedenfor og figur 5.
Matrikel

Ejerlav

2oa

Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby

2ob

Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby

2tn

Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby

13a

Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby

13æ

Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby

13z

Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby

7000al

Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby

7000am

Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby

7000e

Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby

Figur 4 Vejtracé for forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej, samt matrikler. Røde streger angiver det
nye vejtracé.
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Økonomi og tidsplan
Kloakering af Firskovvejs forlængelse forestås af Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S og forventes
gennemført i 2018.
Rørbassin på ca. 800 m³ med tilhørende pumpebrønd og trykledning til eksisterende
afløbssystem i Firskovvej koster ca. 5 mio. kr. ekskl. moms. Udgiften afholdes af LyngbyTaarbæk Forsyning A/S.

Miljøvurdering
Det vurderes, at en gennemførelse af tillægget ikke vil medføre væsentlig miljøpåvirkning i
henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete
projekter (VVM), § 10. Der udarbejdes derfor ikke miljørapport.
Det udfyldte screeningsskema er indsat nedenfor.
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