
Borgermøde om 
spildevandsplan  
Skt. Annæ Plads og Nyhavn 



Program for borgermødet 

19:00 – 19:05   Velkomst  
   v. Charlotte Korsgaard, TMF 

19:05 – 19:20   Skybrudsprojektet på Sankt Annæ Plads  
   v. Jan Rasmussen, TMF 

19:20 – 19:35   Spildevandsplanen  
   v. Palle D. Sørensen, TMF 

19:35 – 19:50   Afkobling af regnvand på Sankt Annæ Plads  
   v. Jakob Hjortskov Jensen, HOFOR 

19:50 – 20:05   Den videre proces  
   v. Palle D. Sørensen, TMF 

20:05 – 20:15   Pause 

 

20:15 – 20:55   Spørgsmål og drøftelse 

   Ordstyrer Charlotte Korsgaard, TMF 

20:55 – 21:00   Afrunding og god aften 

   v. Charlotte Korsgaard, TMF 

 



KØBENHAVNS KOMMUNES PLANGRUNDLAG  
FOR KLIMATILPASNING 

KLIMATILPASNING 

Strategi 
 
• Fleksible løsninger der kan tilpasses 
ændrede forudsætninger 
 
• Størst mulig synergi med anden 
planlægning 
 
• Løsningerne skal have en værdi i sig 
selv ud over at klimatilpasse byen 
 



RISIKOKORT FOR OVERSVØMMELSE 

KLIMATILPASNING 

                                                                                                                                                              



KØBENHAVNS KOMMUNES SKYBRUDSPLAN 

KLIMATILPASNING 

• Valg af overordnet løsning 
Gøre ingenting 
Udbygning af kloakken 
Grønne løsninger 
Kombination af overfladeløsninger og rør 

 
• Servicemål om håndtering af en 100 års regn 
 
• Max 10 cm vand på terræn under skybrud 
 



 
 
 
 
 

SYV VANDOPLANDE 
 



SYV VANDOPLANDE – 300 projekter 

KLIMATILPASNING 

                                                                                                                                                              



FINANCIERING AF SKYBRUDSPROJEKTER OG 

AFKOBLING AF REGNVAND FRA KLOAKKEN 



Sankt Annæ Plads 
 
 
 
 
 
 
 

         



 
 
 
 
 

Skt. Annæ Plads 

                                                                                                                                                              



Sankt Annæ Plads 
 
 
 
 
 
 
 

         

Foto: Søren Svendsen 



Spildevandsplan 

Plan for håndtering af spildevand 

 

 - Husspildevand, regnvand og industrispildevand 

 - Status. Sådan ser verden ud i dag 

 - Plan. Sådan kommer verden til at se ud 

 

Gældende spildevandsplan = 2008 

 - Tillæg nr 1 – 6  



Spildevandsplan 

Spildevandsplantillæg = konkrete, aktuelle projekter 

 

Projekterne springer ud af: 

 - Klimatilpasning 

  Skybrudssikring og afkobling (klimatilpasning af kloakken) 

 - Miljøtiltag 

 - Badevand 

 - Byudvikling 



Afkoblingsstrategi - Hvorfor? 

• Klimatilpasning af kloakken ved afkobling af regnvand 

• I løbet af de næste 100 år vil regnmængden stige med 30 
% (10-årsregn). 

• Konsekvensen heraf er, at kloakken bliver for lille – 
serviceniveauet falder  

• Der er to mulige metoder til at imødegå udviklingen: 

– Udskiftning af de nedgravede rør med større (ca. 20 mia. kr). 

– Løbende afkobling af opland  - og dermed vand - til kloakken.  
Kan ske i sammenhæng med implementering af 
skybrudsindsatsen. Vedtaget i klimatilpasningsplanen 2011 



Afkoblingsstrategi - Hvor? 

Brunt =  Fælleskloak 
Hvidt =  Separatkloak 
+        Frederiksberg 
 Kommune 



Afkoblingsstrategi - Hvor? 

Grønt = Potentiale for 
afkobling 



Afkoblingsstrategi - Hvordan? 

Før Efter 



Afkoblingsstrategi - Økonomi 

 

Det kommer det til at koste  

 

Villa/rækkehus  10.000 – 50.000 kr 

Etageejendomme  150.000 – 500.000 kr 

 Typisk 30-50 lejemål 5.000 – 10.000 kr/lejemål 



Lovgivningens muligheder for finansiering  

i forbindelse med afkobling 

1. Der er ingen muligheder for, at forsyningsselskab eller 
kommunen kan give et egentligt tilskud 

2. Der er mulighed for, at kommunen kan åbne for 
indefrysning af ejendomsskat til kloakudgifter for 
pensionister 

3. Der er mulighed for finansiering af kloakudgifter via bank- 
eller realkreditlån 

4. Kloakudgifter er omhandlet af ordningen med 
“håndværkerfradrag” 

 



Afkobling af regnvand på Skt. Annæ Plads 



Den videre proces 

Offentlig høring af spildevandsplantillæg nr 6. 

 

 Frist for høringssvar 4. april (http://www.blivhoert.kk.dk) 

 Mulighed for at kommentere på fejl og mangler og 
 uhensigtsmæssigheder 

 Mulighed for at oplyse yderligere, herunder økonomi 

 

Efter høringsfrist gennemgår forvaltningen høringssvarene, og 
tilretter evt. plantillægget. 

 

Teknik- og Miljøudvalget behandler endeligt Tillæg nr. 6 den 22. maj  



Projektet medtages i projektpakke, modnes og detailprojekteres 

Detailprojekt indarbejdes i forslag til spildevandsplan 

Udkast til spildevandsplantillæg vedtages og sendes i høring 

År 1, trin 1 Grundejere, der skal separere på egen grund orienteres direkte  

herom per brev 
År 1, trin 2 Information om vedtaget spildevandsplantillæg og betydning for 

den konkrete ejendom sendes til grundejer 

År 4 HOFOR etablerer stik til separat regnvand 

År 5 Frivillig tilslutning 

Efter år 5  Eventuel varsling og udstedelse af påbud om afkobling med 6-12 

måneders frist afhængigt af kompleksitet 

Proces for varsling af krav om separering  

i projekter med afkobling af regnvand 


