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Indledning
Lyngby-Taarbæk Kommunes Kommunalbestyrelse har den 27. august 2020 vedtaget at
udsende forslag til Tillæg nr. 5 for Virumgård til Lyngby-Taarbæk Spildevandsplan 2014-2018 i
offentlig høring i 8 uger. Forslaget til tillæg nr. 5 har været i offentlig høring i perioden fra den
28. august 2020 til den 23. oktober 2020. Den tilhørende miljøvurdering har været
offentliggjort samtidig med høring af tillægget.
I forbindelse med forslaget til tillæg nr. 5 er der udarbejdet en miljørapport med
miljøvurdering af planerne efter bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 af lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (herefter
miljøvurderingsloven). Ifølge miljøvurderingslovens § 13, stk. 2, skal der i forbindelse med de
endeligt vedtagne planer udarbejdes en sammenfattende redegørelse, som beskriver:


hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet,



hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i
betragtning,



hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller det godkendte eller vedtagne program er valgt
på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og



hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen
eller programmet.

Den sammenfattende redegørelse skal offentliggøres samtidig med det endelige tillæg til
spildevandsplanen.

Integration af miljøhensyn
Miljøvurderingen har været udarbejdet med henblik på at sikre en integration af miljøforhold i
planforslaget. Allerede i forbindelse med udarbejdelse af forslaget har miljøhensyn indgået som en
væsentlig del af planlægningen, idet formålet med planen er at fastlægge rammerne for, hvorledes
spildevand og regnvand i fremtiden håndteres og afledes fra de omfattede kloakoplande.
Miljøvurderingen har i den forbindelse bidraget til, at indarbejdelsen af disse miljøhensyn samt høring af
berørte myndigheder og offentligheden foreligger dokumenteret.
Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2014-2018 ændrer afgrænsninger af kloakoplandene LY18 og LY38 og
samt to nye kloakoplande LY110 og LY111. Ændringen påvirker udløbspunkter LyR3, LyR4 og LyR38, som
udleder til Mølleåen, der er udpeget til Natura 2000-område N144 "Nedre Mølleådal og Jægersborg
Dyrehave".
Det skal derfor sikres, at der ved nærmere planlægning af området, sker en integration af miljøhensyn.
Det er vurderet i miljørapporten, at vedtagelse og realisering af initiativerne i Tillæg nr. 5 til
spildevandsplanen, kan have følgende miljøpåvirkninger:


En mindre forøgelse af belastningen og vandstanden i Lille Lyngby Sø.



En ændring i udledningen af separat overfladevand/regnvand og spildevand til Mølleåen.
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En mindre forøgelse af belastningen og vandstanden er i miljøvurderingen vurderet til ikke at medføre
væsentlige ændringer af naturtilstanden i Lille Lyngby Sø.
I forbindelse med vedtagelsesprocessen har Lyngby-Taarbæk Kommune foretaget en
væsentlighedsvurdering efter habitatreglerne. Her er det vurderet, at vedtagelsen af Tillæg nr. 5 til
spildevandsplanen ikke vil kunne påvirke naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget for de
nærliggende Natura 2000 områder.
Den øgede udledning som følge af vedtagelse og realisering af tillæg til spildevandsplanen vurderes ikke
at påvirke bevaringsmålsætningerne for de nærliggende Natura 2000-områder, og områdernes integritet
kan opretholdes.
I miljøvurderingen af Tillæg nr. 5 har Lyngby Taarbæk Kommune således ikke identificeret påvirkninger,
der under planens udarbejdelse har givet anledning til at tilpasse planen ud fra miljøhensyn.

Miljøvurderingens konklusion er, at vedtagelse af Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2014-2018
ikke forventes at medføre væsentlige virkninger på miljøet.

Høringssvar
I denne sammenfattende redegørelse beskrives det, hvordan de høringssvar, der omhandler
plangrundlaget, er taget i betragtning.
Forslag til Tillæg nr. 5 har været i offentlig høring fra den 28. august 2020 til den 23. oktober 2020. Den
tilhørende miljøvurdering har været offentliggjort i samme periode.
Der er i løbet af høringsperioden indkommet et enkelt høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening.
Dette høringssvar er behandlet i et høringsnotat, hvor der fremgår et resumé af høringssvaret,
administrationens bemærkninger, og hvorvidt høringssvaret giver anledning til ændringer af tillægget til
spildevandsplanen.
I høringssvaret anmodes om, at der stilles krav om nedsivning af regnvand i det omfang, som det er
muligt på grunden.
Lyngby-Taarbæk Kommune har i sin behandling af høringssvarene anført, at:


Forvaltningen er enig i at fremme nedsivning mest muligt, når det ikke indebærer risiko for
grundvandet og under hensyn til de geologiske og hydrogeologiske forhold.



Da oplandet tidligere har været fælleskloakeret, med ret til afledning af regnvand, kan et nyt
tillæg til spildevandsplan ikke lovligt påbyde nedsivning. Nedsivning skal ske frivilligt på
grundejers initiativ og forudsætter, at der meddeles en tilladelse til nedsivning.

Høringssvaret har derfor ikke givet anledning til ændringer i tillægget til spildevandsplanen.

Alternativer
I miljørapporten er behandlet et 0-alternativ, hvor miljøpåvirkningerne ved ikke at vedtage Tillæg nr. 5 til
spildevandsplan 2014-2018, vurderes overordnet. Hvis tillægget ikke vedtages, vil de foreslåede rammer
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ikke blive muliggjort, og det vil være rammerne i den gældende spildevandsplan 2014-2018, som
videreføres.

Forslag til Tillæg nr. 5 indeholder ikke overordnede alternativer eller alternative initiativer.

Overvågning
I henhold til § 12, stk. 4 i miljøvurderingsloven skal myndigheden overvåge de væsentlige
miljøpåvirkninger af planens eller programmets gennemførelse.

Miljøvurderingen af Tillæg nr. 5 har vist, at der ikke forventes at være væsentlige
miljøpåvirkninger fra de rammer for, hvordan spildevand og regnvand i fremtiden håndteres og
afledes fra de omfattede kloakoplande, som tillægget muliggør. Der vil derfor ikke være behov
for at overvåge indvirkningerne fra planen udover de allerede igangværende
overvågningsprogrammer (SRO-overvågning), som kontrollerer den samlede effekt og
påvirkning af den gældende spildevandsplan 2014-2018.
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