
Referat fra borgermøde 15. marts 2017 
 

Den 15. marts 2015 holdt Københavns Kommune borgermøde om afkobling af regnvand på Skt. Annæ Plads 

og i Nyhavn. Kommunen havde inviteret de berørte grundejere på Skt. Annæ Plads og i Nyhavn, som bliver 

berørt af tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2008. Der var 7 fremmødte. Københavns Kommune og HOFOR 

startede med at holde fire oplæg. 

1. Københavns Kommune holdt oplæg om klimatilpasningsplanen, skybrudsplanen og 

skybrudsprojektet på Skt. Annæ Plads. 

2. Københavns Kommune holdt oplæg om spildevandsplanlægning og strategi for klimatilpasning af 

kloakken (afkobling). 

3. HOFOR holdt oplæg om, hvad der var sket på Skt. Annæ Plads indtil videre, og  hvad der skulle ske 

på Skt. Annæ Plads og Nyhavn i forbindelse med afkobling af regnvand. 

4. Københavns Kommune holdt oplæg om den videre proces i forhold til høring, endelige vedtagelse 

af spildevandsplantillægget, påbud osv. 

 

Spørgsmål fra salen 
Spørgsmål: Hvor meget vand kan bassinet på Skt. Annæ Plads opbevare? 
Svar: Kommunen kunne ikke oplyse den præcise størrelse på opmagasineringsvolumenet, men 

løsningen er beregnet til at kunne håndtere en 100 års regnhændelse. 
  
Spørgsmål: Kan vand komme ind fra havnen og op på pladsen? 
Svar: Det sker ikke, fordi HOFOR har etableret kontraklapper på udløbet. 
  
Spørgsmål: Vil området blive oversvømmet igen, hvis skybrudsvand ikke kan afledes pga. 

højvande/stormflod? 
Svar: Der er meget lille risiko for at skybrud og højvande/stormflod sker samtidigt, fordi begge 

dele er sæsonbetonet. 
  
Spørgsmål: Der blev henvist til figur i oplæg, hvor nedsivning angives som mulighed. Det blev gjort 

opmærksom på, at nedsivning generelt ikke er muligt i området pga. højt grundvandsspejl 
Svar: KK oplyst, at figuren ikke var specifik møntet på området, men at nedsivning generelt er en 

mulighed for at fjerne vand fra kloakken. 
  
Spørgsmål: Der blev stillet spørgsmål om, hvordan kommunen ville forholde sig til fredede bygninger, 

porte, installationer, belægninger mv. 
Svar: Kommunen har i udpegningen ikke taget højde for fredninger, men vil tage dette med i det 

endelige tillæg til spildevandsplanen.  
  
Spørgsmål: Der blev spurgt om der var etableret regnvandsledninger i Nyhavn ligesom på Skt. Annæ 

Plads. 
Svar: Der er ikke lagt stik ind til ejendommene i Nyhavn. 
  



Spørgsmål: Der blev udtrykt bekymring for økonomien ved en ejendom, hvor der var tre 
ejere/beboerne, fordi det blev dyrere pr. beboer end i de ejendomme, hvor der var flere til 
at bære udgifterne 

Svar: Kommunen oplyste, at det er længden af ledninger + antal indgreb, som afgør prisen, og da 
små ejendomme har færre nedløbsrør vil det blive lidt billigere for dem. Men kommunen 
tilkendegav, at det er sandsynligt, at jo flere der er om at dele udgifterne, jo billigere bliver 
det pr. enhed. 
Yderligere blev der fra kommunen oplyst, at ejendommene er udpeget ud fra en 
samfundsøkonomisk vurdering.  

  
Spørgsmål: Der blev spurgt om det var grundejer eller lejer, som skulle stå for separatkloakeringen.  
Svar: Kommunen kunne umiddelbart ikke svare, men vender tilbage til borgern direkte.  
 


