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Frederiksberg Kommune

Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen

 

Forslag til Spildevandsplan 2018 for Københavns Kommune

Københavns Kommune har sendt forslag til Spildevandsplan 2018 for Køben-
havns Kommune i høring frem til 28. februar 2018.

Frederiksberg Kommunes nedenstående høringssvar er udarbejdet med input 
fra Frederiksberg Forsyning A/S, som varetager den daglige drift af for Frede-
riksberg Kloak A/S:

En løsning på områdets store udfordringer; Klimaændringerne, befolkningstil-
væksten i BIOFOS opland, gennemførelse af EU-Vandområdeplaner samt 
ønsker om badevandskvalitet, kræver tæt koordinering og samspil mellem in-
teressenterne i oplandet for at kunne realiseres. Frederiksberg Kommune er 
generelt positivt indstillet overfor forslaget, som generelt er i god overens-
stemmelse med Frederiksberg Kommunens planer på området.

Den overordnede målsætning i forslaget, jf. blandt andet planens side 36, om 
at der skal afkobling fra fælleskloakerede arealer fra ca. halvdelen af de befæ-
stede arealer i Københavns Kommune, og at der ikke længere skal satses på 
udbygning af det gamle fællessystem, er generelt i god overensstemmelse 
med Frederiksberg Kommunens intentioner. Tilsvarende har Frederiksberg 
Kommune noteret sig, at man vil arbejde for, at serviceniveauet frem mod 
2050 forbedres således, at der i fælleskloakerede områder højst må ske opst-
uvning fra kloakken 1. gang hvert 10. år. Det nuværende serviceniveau i Kø-
benhavn og Frederiksberg er i dag et sted mellem 2-10 år, afhængig af hvor i 
byen det opgøres. Begge - målet om afkobling - og ønsker om forbedret
serviceniveau - er meget ambitiøse og omkostningskrævende.  Frederiksberg 
Kommune er generelt positivt indstillende til nævnte sigtelinjer (2050), men 
skal forslå, at der også inddrages samfundsøkonomiske overvejelser (f.eks. 
skadesopgørelser i forhold til serviceniveau), således at den rigtige balance 
mellem miljø og økonomi kan opstås. 

Der er både via de statslige vandområdeplaner og i Københavns kommunes 
Vandhandleplan ”Den blå by” mål for vandkvaliteten – samt ønsker om bedre badevandskvalitet ved 
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Kalveboderne og i Havnen, hvortil det fredriksbergske spildevandssystem afleder. Frederiksberg Kom-
mune har her særligt noteret sig, at HOFOR skal reducere udledningerne fra områderne Gåsebækren-
den (udløb Kalveboderne, Valby strandpark) samt Belvedereledningen (udløb Frederiksholmløbet, Hav-
nen). Indsatser som planlægges gennemført i staten af planperioden. Begge steder vil løsninger kræve 
betydelige medinvesteringer fra Frederiksberg Kloak A/S. Det er her igen vigtigt, at der findes den rigtige 
balance mellem hensynet til vandmiljøet, bedre badevandskvalitet, og så de økonomiske omkostninger til 
gennemførelsen. Tidshorisonten for gennemførelsen samt koblingen til den mellem Frederiksberg og 
Københavns Kommune aftalte skybrudsindsats er områder, der også bør inddrages. 

Målene om skybrudssikring og afkobling af regnvand, og dermed også målene for serviceniveau, tænkes 
gennemført via 60 masterplaner. Det anføres at masterplanerne skal indeholde vandtekniske, miljømæs-
sige og samfundsøkonomiske parametre, mhp. fastlæggelse af den konkrete indsats (planens side 23). 
En række af masterplanerne vil hydraulisk omfatte dele af Frederiksberg, hvorfor der er behov for et tæt 
samarbejde ved udarbejdelsen. Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning deltager gerne i 
dette arbejde. Ved realiseringen af disse tekniske planer er det, efter Frederiksberg Kommunens opfat-
telse vigtigt, at der er fokus på den samlede kapacitet i systemerne, og samspillet mellem henholdsvis 
skybruds- og spildevandssystemet. Ellers vil der, efter Frederiksberg Kommunens vurdering, være risiko 
for fejl(over)dimensionering af enten det ene eller det andet system, med væsentlig meromkostninger til 
følge. 

Det fremgår af planen, at kolonihaver af typen ”overnatningshaver” – at disse ønskes kloakeret. En en-
kelt haveforening, h/f Zenia, ved Grønsdalsparken, er beliggende såvel i København som i Frederiksberg 
Kommune, hvorfor der her er behov for at drøfte kloakeringsforholdene nærmere. 

Frederiksberg Kommune har endelig positivt noteret sig, at der flere steder i planen gives udtryk for øn-
sker om et øget samarbejde omkring spildevandsplanlægning i Hovedstadsområdet. Dette er helt i over-
ensstemmelse med Frederiksberg Kommunens ønsker, senest yderligere aktualiseret af overvejelserne 
om et helt nyt renseanlæg for BIOFOS ved Avedøre Holme.

Frederiksberg Kommune ser frem til et fortsat godt samarbejde på området. 

Med venlig hilsen
Jan Bøge Sørensen
Vej-,Park-, og Miljøchef

Niels Kaalund Jensen
Civilingeniør


