Vallensbæk Kommune

Tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2014
Skovmosen – udvidelse af grøft mellem Vejlegårdsvej og Bækrenden
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Indledning
Dette tillæg nr. 3 til den gældende Spildevandsplan 2014 for Vallensbæk
Kommune omhandler et spildevandsprojekt til udvidelse af udløbsgrøftens volumen ved olieudskiller ved Vejlegårdsvej.
Projektet vedrører lokal håndtering af regnvand og er omfattet af den gældende spildevandsplan 2014. Dette tillæg beskriver hvilke ejendomme, der forventes at blive berørte ved gennemførelse af projektet.

Lov- og Plangrundlag
Følgende er lovgrundlag for nærværende tillæg:




Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 1189 af 27/09/2016
Bekendtgørelse nr. 726 om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 af 01/06/2016
Projektet er omfattet af Vallensbæk Kommunes spildevandsplan 2014
og er miljøvurderet jf. daværende gældende lov om miljøvurdering af
planer og programmer, Bekendtgørelse af lov nr. 939 af 3. juli 2013.

Plangrundlaget udgøres af følgende:
 Vallensbæk Kommuneplan 2013-2025
 Vallensbæk Kommunes Spildevandsplan 2014
 Vandplan 2015 - 2021, Køge Bugt

Udvidelse af udløbsgrøften
Dette spildevandstillæg 3 vedrører grøften, der løber fra Vejlegårdsvej til
Bækrenden angivet på principtegning som projekt c. Grøften slynges og udvides med henblik på at øge grøftens volumen hvorved vandet i større grad tilbageholdes. Projektet er omfattet af Vallensbæk Kommunes Spildevandsplan
2014. Dette spildevandstillæg beskriver de matrikler, der berøres af projektet.

Tidsplan
Anlægsarbejderne forventes påbegyndt 2017.

Økonomi
Udgifter til udvidelse af grøften afholdes af forsyningen.
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Arealafgivelse og ledningsservitutter
Grøftens udvidelse vil inddrage følgende matrikler:


Matrikel



Grundejer

6mb Vallensbæk by, Vallensbæk

Vallensbæk Kommune

6f Vallensbæk by, Vallensbæk

Vallensbæk Kommune

6acx Vallensbæk by, Vallensbæk

Vallensbæk Kommune

Servitutter på eksisterende nedgravede regn- og spildevandsledninger på matr. 6f og
6acx bevares uændrede og vil blive respekteret i projektet. Der vil ikke blive tinglyst yderligere servitutter på det nye anlæg.

