Bilag 2 - Afvandingsret
Nærværende bilag 2 til tillæg nr. 4 til Lyngby-Taarbæk Kommunes spildevandsplan 20142018, gælder kun for de oplande, der er omfattet af tillægget og ikke for spildevandsplanen
som helhed.
Ved revision af spildevandsplan 2014-2018, overvejes nærværende bilag 2 at blive
indarbejdet, som en opdatering af eksisterende bilag om afvandingsret (også bilag 2).
For at sikre at der ikke ledes mere regn til kloaksystemet, end det er dimensioneret for, er de
enkelte ejendommes ret til afledning af regnvand begrænset, hvilket reguleres af begrebet
afvandingsretten, som uddybet nedenfor.

Uændret retsstilling
Med de ændrede formuleringer i bilag 2 til tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2014-2018, vil
ejendommenes retsstilling i praksis være uændret, i forhold til reglerne beskrevet i
spildevandsplan 2014-2018.
Nærværende bilag 2 administrerer blot afvandingsretten efter en mere præcis formulering af
reglerne.

Afvandingsret
I Lyngby-Taarbæk Kommune er den enkelte ejendoms ret til uforsinket afledning af regnvand
til kloakken, bestemt ved en afvandingsret, som udtrykkes i en procentandel af forsyningsoplandets totale areal/ejendommens matrikulære areal. Regnvand, som falder på et areal
svarende til afvandingsretten (afvandingsretten multipliceret med oplandets/matriklens totale
areal), må afledes uforsinket til offentlig kloak (forsyningsselskabets kloaksystem).
Afvandingsretten gælder for forsyningsoplandet som helhed og for de enkelte matrikler
indenfor forsyningsoplandet.
Afvandingsretterne er for de fleste forsyningsoplande i kommunen, fastsat på baggrund af
landvæsenskommissionskendelser i forbindelse med kloakering af forsyningsoplandene.
Kloakeringen i kommunen er hovedsageligt udført i årene 1920 til 1960-érne.
For tillæg nr. 4 er afvandingsretten for de enkelte forsyningsoplande fastsat individuelt i
forbindelse med tilblivelsen af tillægget, og afhængig af forsyningsoplandenes udnyttelse samt
hensynet til at fremme grundvandsdannelsen. Afvandingsretterne for forsyningsoplandene i
tillæg nr. 4, har således ikke baggrund i tidligere landvæsenskommisionskendelser.

Overskridelse af afvandingsretten
Afvandingsretten må kun overskrides på visse vilkår. Såfremt afvandingsretten overskrides,
skal vand fra overskydende befæstede arealer føres til nedsivning på egen grund eller ved
anden type anlæg for Lokal håndtering/Afledning af Regnvand (LAR), f.eks. fordampning.
Hvis dette ikke er muligt - dvs. sekundært, kan regnvandet forsinkes via et privat
regnvandsbassin (forsinkelsesbassin) og afledes til kloakken med maksimal afledning på 5
l/s/ha(red). Denne afledning sikres ved etablering af et forsinkelsesvolumen på 2,75 m3 pr.
tilsluttet 100 m2 overskydende areal, i henhold til Spildevandskomiteens forskrifter.

Enheden "ha(red)" står for "reduceret areal" udtrykt i hektar. Reduceret areal er et udtryk for
den del af et areal, der bidrager med afstrømning med regnvand fra arealer der er befæstet.

Afstrømning fra befæstede arealer
Ikke alle befæstede arealer bidrager med samme afstrømning til kloakken. F.eks. afvander en
tagflade mere vand pr. m² end brosten. Forskelligheden i afstrømning af vand til kloakken fra
forskellige arealer, udtrykkes i afløbskoefficienter gældende for forskellige arealtyper.
Når et forsyningsopland består af tagflader, veje, flisebelægninger mv. bliver afløbskoefficienten for forsyningsoplandet, en arealvægtet sammenregning af afløbskoefficienter for de
forskellige arealtyper, der findes i forsyningsoplandet. Afløbskoefficienterne for forskellige
arealtyper er gengivet i nedenstående tabel fra Dansk Standard nr. 432.
Afløbskoefficienten er således et udtryk for, hvor stor en del af det regnvand der falder på et
forsyningsopland, som afledes enten til kloakken eller på anden vis via LAR. En afløbskoefficient på 0,8 for et forsyningsopland betyder, at 80 % af regnvandet der falder på
forsyningsoplandet, afledes til kloak eller afledes via LAR. De resterende 20 % af regnvandet
falder på arealer, f.eks. græsplæner, hvorfra det nedsiver i jorden.
Tabel 1 Afløbskoefficienter fra DS 432.

Belægningstype
Tagflader
Tætte terrænbelægninger *)
Belægninger med grus- eller græsfuger
Grusbelægninger
Grønne områder uden belægning

Afløbskoefficient
1,0
1,0
0,8
0,6
0,1

*) F.eks. asfalt, beton eller belægninger uden fuger.

Med mindre andre afløbskoefficienter kan dokumenteres at være gældende for en arealtype,
anvendes DS 432.

Er afvandingsretten overskredet?
Til vurdering af om afvandingsretten er overskredet for et forsyningsopland eller matrikel altså om der afledes mere regnvand uforsinket til kloakken end afvandingsretten giver
mulighed for - anvendes i udgangspunktet afløbskoefficienten for forsyningsoplandet eller
matriklen. Det vil sige, at der skal laves en vægtet sammenregning af afløbskoefficienter og
arealtyper i forsyningsoplandet/på matriklen.
Hvis afløbskoefficienten er mindre end afvandingsretten, er afvandingsretten ikke overskredet.
Hvis afløbskoefficienten er større end afvandingsretten, kan afvandingsretten være
overskredet. Afvandingsretten er overskredet, hvis den andel af det reducerede areal der
afvander uforsinket til kloakken, er større end afvandingsretten.
Hvis afvandingsretten er overskredet, skal der etableres foranstaltninger som ovenfor
beskrevet inde i forsyningsoplandet/på matriklen enten på privat eller fællesprivat
foranledning.

Totale arealer, afløbskoefficienter og afvandingsretter fremgår af nærværende
spildevandsplantillægs Bilag 4 – Oplandsskema.
For en ejendom er den forventede anvendelse af ejendommen (jf. kommuneplanen og
lokalplaner) bestemmende for beregning af afløbskoefficienten.
Afløbskoefficienten beregnes efter den tiltænkte anvendelse (tagflader, veje mv.) og disses
afløbskoefficienter jf. DS432 som ovenfor beskrevet. En ejendom kan således godt, alt efter
anvendelse, have en afløbskoefficient på 100% eller tæt herpå.
Afvandingsretten kan godt være mindre end afløbskoefficienten, som tilfældet er i
forsyningsoplandene A, B, C og D1-D3.

Beregningseksempel
En ejendom på 1.200 m² med en afvandingsret på 20%, kan således aflede vand uforsinket til
kloakken fra 240 m². Hvis ejendommens befæstede areal består af et tagareal på 200 m2, 100
m2 fliser og 900 m² grønt areal, skal ejendommen etablere et bassinvolumen på grunden, fordi
afvandingsretten er overskredet med 130 m², som det fremgår af nedenstående beregning.
Tabel 2 Beregning af reduceret areal og afvandingsret

Anvendelse
Tag
Fliser
Grønt område
I alt
Afvandingsret 20%

Areal
m²
200
100
900
1200
1200

Afløbskoefficient

Reduceret areal
m²

1,0
0,8
0,1

200
80
90
370
240

Tabel 3 Beregning af nødvendigt bassinvolumen og maksimalt afløb til kloakken

Beregning
Reduceret areal der skal forsinkes (370-240) m²
Nødvendigt forsinkelsesvolumen (130 m²*2,75 m³/100 m²)
Tilladeligt afløb til kloakken (5 l/s/ha(red)*130 m²/10000 m²/ha)

Værdi
130 m²
3,58 m³
0,1 l/s

