Tillæg til Spildevandsplan 2017 – 2027 ændring af områdegrænse
Dette tillæg handler om ændring af områdegrænserne for hhv. regn- og
spildevandsområderne (kloakområderne) både de etablerede og planlagte, og om
ændring af tabel 5 – forventet tidsplan for udbygning af forsyningsnettet og andre
aktiviteter på spildevandsområdet i de kommende år.
I bilag 1 ses den reviderede tabel 5 og af bilag 2 er i oversigt angivet ændringerne i
den forventede tidsplan.
Baggrund for ændringerne er, at by- og boligdannelsesprojekterne for Ballerup
Kommune har ændret sig, og nye er kommet til jf. kommunens ønsker for
byudviklingen. Ændringerne har ført til, at kloakområderne jf. spildevandsplanen ikke
er dækkende. Størstedelen af kloakområderne har været del af tidligere
spildevandsplan for Ballerup Kommune, men blev taget ud i den seneste plan fra
2017- 2027, af hensyn til forsyningen og i samarbejde hermed for at tilpasse
forsyningens forsyningspligt.
Alle kloakområder er gennemgået, og rettet til, således at alle projekter og planlagte
projekter er beliggende i kloakområde. Forsyningens bemærkninger til
kloakområderne er indarbejdet.
Af bilag 3 – 8 ses ændringerne i kloakområderne, og af bilag 9 – 14 ses de fremtidige
status og planlagte kloakområder.

Lovgrundlag
Lovgrundlag for dette spildevandstillæg er:
 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens
kapitel 3 og 4, nr. 1469 af 12. december 2017
 Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 241 af 13. marts 2019
Høring og behandling af spildevandsplantillægget
Inden forslaget kan vedtages skal forslaget offentliggøres med mulighed for indsigelse
i en 8 ugers periode fra 26. august 2019 til 21.oktober 2019.
Forslaget er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Eventuelle bemærkninger til
tillægget skal sendes til mt-miljo@balk.dk.
Når offentliggørelsesperioden er slut vil forslaget samt eventuelle bemærkninger
hertil blive forelagt Kommunalbestyrelsen, der vedtager det endelige tillæg.
Kommunens Spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Spildevandsplanen kan efter de generelle regler i miljøbeskyttelsesloven indbringes
for domstolene. En sag skal være rejst inden seks måneder efter vedtagelse.
Forhold til anden planlægning
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Kommuneplan og lokalplan
Tillægget vurderes ikke at være i strid med kommuneplan eller lokalplan.
Vandområdeplan
Ballerup Kommune er omfattet af Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt
Sjælland, juni 2016. Det vurderes, at dette tillæg til spildevandsplanen ikke er i
konflikt med den vedtagne vandområdeplan.
Klimatilpasningsplan
Det vurderes, at tillægget til spildevandsplanen ikke er i konflikt med Ballerup
Kommunes klimatilpasningsplan.

Miljøvurdering
Spildevandsplanen er blevet miljøvurderet i overensstemmelse med lovbekendtgørelse
om miljøvurdering af planer og programmer nr. 1225 af 25. oktober 2018.
Screeningen er vedlagt i bilag 15.
Det er Ballerup Kommunes vurdering, at dette tillæg til spildevandsplan ikke
indebærer, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Dette er vurderet på
baggrund af, at tillægget ikke fastlægger egentlige rammer for konkret
kloakprojekter, men er en overordnet ramme herfor. I detailfasen vurderes det, om
de konkrete projekter kræver tillæg til spildevandsplan og vurdering efter
Miljøvurderingsloven.
Resultat af screeningen offentliggøres samtidigt med, at tillægget sendes i 8 ugers
offentlig høring.
Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. august 2019, at Spildevandsplanen ikke skal
miljøvurderes. Afgørelse med klagevejledning og screeningsskema er offentliggjort
den 26. august 2019. Afgørelsen kan påklages til den 23. september 2019.
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