Informationsmøde
- Krav om ophør af afledning af regnvand
til spildevandskloak i Furesøkvarteret
29. januar 2019
Med oplæg fra

Velkommen og præsentation
Thomas Hansen
Afdelingsleder - Klima og Forsyning, Lyngby-Taarbæk Kommune
Inspiration til regnvandsløsninger v/
Søren Gabriel
Udviklingschef - Klima og Bæredygtighed, Orbicon
Ved standene:

30-01-2019
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Program
1. Velkomst v/ Thomas Hansen, Klima og Forsyning, Lyngby-Taarbæk Kommune
2. Formål og status
- Opfølgning på jeres henvendelser, hvor og hvornår
3. Kloaknettets opbygning i Furesøkvarteret
4. Problem med pumpestationens drift, Malmmosen
5. Opsporing af regnvand i spildevandskloakken - om Lyngby-Taarbæk Forsynings
undersøgelse
6. Det videre forløb
- Lovgrundlag
- Sagsgennemgang og tidsplan
Pause - Mulighed for besøg ved ”stande” ved Orbicon, Lyngby-Taarbæk Forsyning og Lyngby-Taarbæk
Kommune, Klima og Forsyning

7. Inspiration til regnvandsløsninger på egen grund v/Søren Gabriel, Orbicon
8. Mulighed for flere besøg ved standene
9. Opsamling i plenum - Tak for i aften
30-01-2019
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2. Mødets formål
Informationsmøde, hvor I får:
• En forklaring på, hvorfor regnvand skal afkobles fra
spildevandskloakken i Furesøkvarteret
• Hvilke undersøgelser, der er udført
• En beskrivelse af det videre sagsforløb i kommunen
• med fokus på hvad det betyder for jer som grundejere
• Inspiration til regnvandsløsninger
• Mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål

30-01-2019
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2. Status
2015
• Lyngby-Taarbæk Forsyning foretager undersøgelser af kloaksystemet
• Slip fra Lyngby-Taarbæk Forsyning afleveret på adressen
• Beskrivelse af resultat af undersøgelse på de enkelte ejendomme

• Brev fra Lyngby-Taarbæk Forsyning til grundejerne
• Orientering; der er registreret regnvand i ejendommens skelbrønd
2018
• Lyngby-Taarbæk Kommunes sagsforberedelse
2019
• Lyngby-Taarbæk Kommune sender informationsbrev til berørte
grundejere

30-01-2019
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2. Opfølgning på jeres henvendelser
Udvalgte (ikke alle):
• ”Økonomiske konsekvenser - hvad kommer det til at koste at holde
regnvandet på egen grund”?
• Ikke alle grunde er ens, og I kan have forskellige krav til udseende.
Desuden forskelle i løsninger, gravearbejder og hvor meget arbejde i
laver selv.
→ Orbicon vil i oplæg ”Inspiration til regnvandsløsninger” komme ind på
forskellige løsningsmuligheder.
• ”Tror ikke at ejendommen er fejltilsluttet og/eller fejltilslutningen
er udbedret”
→ Disse henvendelser behandles, når kommunen når til sagsgennemgang
af den konkrete ejendom (uddybes senere)
30-01-2019
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2. Opfølgning på jeres henvendelser
Fortsat
• ”Lyngby-Taarbæk Forsyning har ikke udført undersøgelse på
ejendommen”
• Enkelte grundejere fik ikke udført undersøgelsen, da de ifølge
forsyningsselskabet bekræftede en fejltilslutning
→ Disse henvendelser behandles, når kommunen når til
sagsgennemgang af den konkrete ejendom (uddybes senere)
→ Ved tvivlstilfælde laves et fejlsporingsforsøg ved Lyngby-Taarbæk
Kommune på ejendommene

30-01-2019
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3. Kloaknettets opbygning i Furesøkvarteret
• Kloakeringsform iht.:

• Fra Landvæsenskommisionskendelse 21. maj 1953:
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3. Kloaknettets opbygning i Furesøkvarteret

Kloakoplandet Furesøkvarteret (grønt område). Uddrag af Lyngby-Taarbæk Kommunes spildevandsplan 20142018; bilag 5: kloakoplande (www.ltk.dk/spildevandsplan)
30-01-2019
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3. Kloaknettets opbygning i Furesøkvarteret
• Pumpestation på Malmmosevej (overfor 83A)

Formål med pumpestationen
At samle husspildevand fra Furesøkvarteret og
pumpe det videre i kloaksystemet, til
renseanlægget Mølleåværket
30-01-2019

10

4. Problem med pumpestationens drift
Foto: Overløb fra pumpestationen ved Malmmosen

Hvad er nødoverløb?
Et udløb til grøften, som kun bør træde
i kraft ved fejl - pumpestop.
30-01-2019

Rød stiplet: Husspildevand gravitation
Rød prikket: Husspildevand
trykledning
Blå streg: Kloak til vejvand
Blå trekant: Udløb i grøft (nødoverløb)

Kloaktegning: pumpestationen ved Malmmosen
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4. Problem med pumpestationens drift
Om pumpen ved Malmmosen:
• Pumpen og kloaksystem er kun til husspildevand (fra køkken, bad og
toiletter mv.)
• Der bør kun være døgnbetinget variation for hvor meget pumpen skal
yde (pumpe), og
• Der bør ikke være udsving i pumpeydelse i forbindelse med regnvejr
(et driftsproblem ift. pumpen og kloaksystem),
• Et nødoverløb. Der bør ikke være overløb (udledning fx ved regn) af
spildevand til grøften i forbindelse med regnskyl (uhygiejnisk problem i
rekreativt område for dyr og for mennesker som er i kontakt med den
åbne grøft)

30-01-2019
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4. Problem med pumpestationens drift
Hvem passer pumpestationen?
• Opdeling (2009) ml. kommune og forsyningsselskab:
• Lyngby-Taarbæk Forsyning varetager drift og planlægning af
kloaksystemet, renseanlæg mv.
• Lyngby-Taarbæk Kommune er miljømyndighed på bl.a. regn- og
spildevandsområdet, laver spildevandsplanen og håndhæver
miljølovgivning på området
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4. Problem med pumpestationens drift
Registreret uregelmæssigheder
• Lyngby-Taarbæk Forsyning har set uregelmæssigheder ift. pumpningen (den pumper for
meget og udsving)
→ Indledende undersøgelse v. Lyngby-Taarbæk Forsyning (udført af Envidan, 2013)
• Mistanke om regnvand i spildekloakken - undersøgt om der er kobling ml.
regnhændelser og variation i, hvor meget pumpen skal (burde) yde

30-01-2019
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4. Problem med pumpestationens drift
• Indledende undersøgelse – Eksempel: data fra sekvens
• 6 sekvenser foretaget
• Data fra 1 sekvens (2
døgn)
• Grøn graf: Flow,
husspildevand Døgnvariation til
pumpestation
• Blå graf: Nedbør
(målt v. regnmåler,
Furesø Park)
• Rød graf: Flow,
husspildevand – Målt
nær indløb til
pumpestation

• Orange markering:
Momentant udsving i
flow

30-01-2019
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4. Problem med pumpestationens drift
Hovedkonklusion på undersøgelsen:
(v/ Envidan, 2013, for Lyngby-Taarbæk Forsyning)

• Flowet til pumpestationen ved Malmmosevej er påvirket af nedbør
• Under nedbør - Der blev observeres momentant peak i flowet (l/s) til
pumpestationen.
→ Tyder på egentlige fejltilslutninger til spildevandssystemet, dvs.
regnvandstilslutninger til spildevandssystemet
• Envidan anbefalede – videre tiltag:

• Lokalisering af fejltilslutninger vha. sporstof/vand og/eller tv-inspektion af
alle stikledninger til spildevandssystemet
30-01-2019
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5. Opsporing af regnvand i spildevandskloakken
Derefter: Lyngby-Taarbæk Forsynings undersøgelser (2015)
• Lyngby-Taarbæk Kommune bemyndiger, efter ønske, Lyngby-Taarbæk
Forsyning til opsporing af fejltilslutninger i kloaksystemet i
Furesøkvarteret:
• Til at foretage undersøgelse i kloaknettet med for eksempel sporstof
eller andet, og
• at TV-inspicere regnvands- og spildevandsledninger, udenfor bygninger
i Furesøkvarteret i Virum
• Undersøgelsen blev foretaget i 2015
• Alle vejbrønde i kloakoplandet er gennemgået
• ca. 600 ejendomme er undersøgt
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5. Opsporing af regnvand i spildevandskloakken
Undersøgelse ved Lyngby-Taarbæk Forsyning i kloakoplandet
Furesøkvarteret
• Hoved-kloaksystemet er undersøgt
• Undersøgelsen på den enkelte ejendom:
• sporstof i tagnedløb og/eller i riste i indkørslen (sporstoffet er
miljøvenligt og uskadeligt)
• Hvis sporstoffet viste sig i skelbrønden, kommer der regnvand i kloakken
(fejltilslutning)

30-01-2019
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5. Opsporing af regnvand i spildevandskloakken
Fortsat
• Fejltilslutninger kan skyldes mange ting, eksempler kan være:
• Faskiner med overløb til spildevandskloakken

• Utætte spildevandsledninger, der fungerer som dræn (eventuelt med
indsivning af regnvand fra nærliggende faskine)
• Tagvand (nedløbsrør) tilsluttet spildevandskloakken

• Indkørsler, belægninger eller afløb fra kælderskakte tilsluttet
spildevandskloakken
• Ikke godkendte tilslutninger af omfangsdræn til spildevandskloakken
30-01-2019
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5. Opsporing af regnvand i spildevandskloakken
Undersøgelserne viste at:
• 1 vejbrønd var tilsluttet spildevandsledningen
• Derefter afkoblet og tilsluttet regnvandsledningen til vejvand

• I 15% af de ca. 600 undersøgte ejendomme blev der konstateret
regnvand i ejendommens skelbrønd

30-01-2019
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6. Det videre forløb hos kommunen
Lyngby-Taarbæk Kommune er miljømyndighed på regn- og spildevandsområdet
Lovgrundlag (www.retsinformation.dk):
Miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 siger:
• Kommunen har tilsyn med overholdelse af love og regler (§65)
• Kommunen skal foranledige ulovlige forhold bragt til ophør og
meddele dette til den ansvarlige (§§ 68 og 69)

Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 siger:
• Kommunen kan påbyde forbedring eller fornyelse af
spildevandsanlæg, der ikke fungerer miljømæssigt korrekt, og ved
små anlæg kan kommunen påbyde, at dette sker ved nedsivning

30-01-2019
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6. Det videre forløb hos kommunen
Evt. påbudsvarsel og evt. påbud (hvis nødvendigt)
Kommunen kan iht. nævnte lovgivning og på et oplyst grundlag stille krav i
afgørelse.

• Varsel af krav (påbudsvarsel) om at regnvand skal holdes på egen
grund:
• Inden evt. afgørelse om påbud sendes påbudsvarsel med udkast til
vilkår i høring hos jer som grundejer
→ Jeres mulighed for at komme med bemærkninger til udkast til krav
(vilkår) inden endelig krav i et påbud.

30-01-2019
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6. Det videre forløb hos kommunen
Evt. påbudsvarsel og evt. påbud (hvis nødvendigt)
Fortsat
• Krav (påbud): Hvis det herefter besluttes at meddele påbud til jer som
grundejer, kan indholdet af påbuddet være,
at du/I skal få:
• fastlagt problemets omfang
• udarbejde projekt til afhjælpning af problem og
• fremsende dette projekt til godkendelse hos kommunen.
Derefter:
• udføre projektet inden en tidsfrist (ca. 9 måneder)
• fremsende dokumentation for det udførte arbejde (bl.a. at afkobling af
regnvandstilslutningen er udført afen autoriseret kloakmester)
• Eller afgørelse om ikke at meddele påbud (hvis afkoblingen fx er udført)
30-01-2019

23

6. Sagsforløb i kommunen – sagsgennemgang
Før afgørelse:
• Kommunen gennemgår tilgængelige oplysninger om afløbsforhold mv. på
den enkelte ejendom, der er relevante for vurdering af sagen:
• kortplaner, arkiv og oplysninger fra Lyngby-Taarbæk Forsyning om
fejlsporingsforsøget

• Evt. nyt sporingsforsøg til understøttelse af tidligere undersøgelser (hvis
behovet er der)
På den måde sikre tilstrækkeligt oplyst grundlag til at træffe en afgørelse
(om ikke-påbud eller om nødvendigt påbud)

30-01-2019
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6. Sagsforløb i Kommunen - etapeinddeling
• Der er mange
sager, derfor:
• Kommunens
sagsbehandling
foregår i 7
områdeinddelte
etaper

Kortoversigt: Kloakoplandet Furesøkvarteret, områdeinddelt i etaper

30-01-2019
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6. Sagsforløb i kommunen - Tidsplan
Den forventede tidsplan
for kommunens
sagsgennemgang før
afgørelse
Herefter Efter
godkendelsen af
fremsendte projekter
forventes disse gennemført
ved grundejer og afsluttet
inden for en 9 måneders
periode.

Tidsplan: Etapeinddelt sagsforløb jf. områdeinddeling på kortoversigt.

30-01-2019

(få folder med bl.a.
tidsplan ved kommunens
stand)
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Pause (20 min)
• Med mulighed for at besøge stande

v/Orbicon, kommune og Forsyningsselskab
Herefter:
4.

Inspiration til regnvandsløsninger på egen grund, v/Søren Gabriel,
Orbicon

5.

Mulighed for flere besøg ved standene

6.

Opsamling i plenum - Tak for i dag

30-01-2019
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4. Inspiration til regnvandsløsninger

V. Orbicon,
Søren Gabriel
Udviklingschef, Klima og Bæredygtighed

30-01-2019

28

5. Besøg hos stande (15 min)
Herefter

6. Opsamling og afrunding
• Pointer fra standene?
• Yderligere spørgsmål?

30-01-2019
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6. Opsamling og afrunding
• Pointer fra standene?
• Yderligere spørgsmål?
Lyngby-Taarbæk Kommunens hjemmeside
• I kan se mere om regnvand i Furesøkvarteret på www.ltk.dk/regnvand-ifuresoekvarteret
• Referat og oplæg fra i aften, mv.
• Tidsplan og etapeopdeling (evt. ændringer til tidsplan vil også komme her)
Lyngby-Taarbæk Kommune, Klima og Forsyning
• E-mail: miljoplan@ltk.dk
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Tak for i aften

