TILLÆG NR. 6
Beregning af serviceniveau efter
serviceniveaubekendtgørelsen

Tillæg til Lyngby-Taarbæk Kommunes
spildevandsplan 2014-2018 vedr.:
Pålæg til spildevandsselskabet om at beregne
forhøjet serviceniveau efter
serviceniveaubekendtgørelsen
Tillægget er vedtaget af
kommunalbestyrelsen den 2. september
2021 og offentliggjort den 17. september
2021 på Lyngby-Taarbæk Kommunes
hjemmeside.

Tillæg nr. 6 til spildevandsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune

Indledning
Dette tillæg nr. 6, Beregning af serviceniveau efter serviceniveaubekendtgørelsen, til LyngbyTaarbæk Kommunes spildevandsplan 2014-2018 (fremover benævnt "Tillæg nr. 6") omfatter:
Pålæg til spildevandsselskabet om at beregne forhøjet serviceniveau efter
serviceniveaubekendtgørelsen.

Resultat af offentlig høring
Tillægget har været i otte ugers offentlig høring fra d. 10. juni 2021. Der er ikke indkommet
bemærkninger i høringsperioden.

Miljøvurdering
Vedtagelse
af
en
spildevandsplan
eller
tillæg
hertil
er
omfattet
af
lov
om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020
om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).
I forbindelse med udarbejdelsen af tillæg 6, er der foretaget en screening, og da der
udelukkende er tale om en ændret administrativ opgavefordeling, der i praksis vurderes ikke
at have betydning for punkterne i miljøvurderingslovens bilag 3, vurderes det, at der ikke er
behov for at ledsage tillæg med en miljørapport.
Screeningsafgørelsen træffes særskilt efter miljøvurderingslovens § 10.

Lovgrundlag
Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplaner fremgår af "Bekendtgørelse af
lov om miljøbeskyttelse", nr. 1218 af 25. november 2019 og "Bekendtgørelse om
spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4", nr. 2292 af 30.
december 2020 (Spildevandsbekendtgørelsen).
Det fremgår bl.a. af lovens formålsparagraf (§ 1), at loven skal medvirke til at værne natur
og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for
menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Endvidere fremgår krav til
spildevandsplanlægning af lovens §§ 32-32 c.
Pålægget sker jf. BEK nr 2276 af 29/12/2020, Serviceniveaubekendtgørelsen: Bekendtgørelse
om fastsættelse af serviceniveau m.v. for håndtering af tag- og overfladevand

Tillæg nr. 6 til spildevandsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune

Pålæg til spildevandsselskabet om fastsættelse af
serviceniveau for håndtering af tag- og
overfladevand efter den statslige metode i
serviceniveaubekendtgørelsen
Dette tillæg omfatter et pålæg til spildevandsselskabet om at beregne forhøjet serviceniveau
efter serviceniveaubekendtgørelsen. En sådan delegation skal indføres i spildevandsplanen,
jf. spildevandsbekendtgørelsens § 6, nr. 2, derfor dette tillæg.
Efter vedtagelsen af tillæg 6 vil spildevandsselskabet have pligt til at foretage beregningen af
serviceniveau efter serviceniveaubekendtgørelsen og bekendtgørelsens bilag 1, og
spildevandsselskabet vil kunne takstfinansiere sine udgifter hertil.

Anden planlægning
En gennemførelse af nærværende tillæg 6, vurderes at være i overensstemmelse med
Vandområdeplan, Natura 2000 og Bilag IV-arter, Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse,
Kommuneplan og lokalplaner, Vandforsyningsplan, Vandløbsregulativer samt
Klimatilpasningsplan.

Tidsplan og økonomi
Det er planen at spildevandsselskabets beregninger efter serviceniveaubekendtgørelsen kan
starte op i tredje kvartal 2021.

Berørte lodsejere
Hele kommunen kan i princippet blive berørt af kommende spildevandsplanlægning, der er
baseret på spildevandsselskabets beregninger efter serviceniveaubekendtgørelsen.
Ingen lodsejere forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut som følge af
vedtagelsen af tillæg 6.

Center for Trafik, Miljø og
Bæredygtighed
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 97 30 00
trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk
www.ltk.dk

