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Dato 02.09.2020 

 

Høringssvar vedrørende København Kommunes lokalplanforslag, Tillæg 1 til 

Artillerivej Øst, sagsnummer 2018-0314732  

Københavns Kommune har igangsat den faglige høring i forbindelse med udarbejdelse 

af lokalplanforslag Tillæg 1 til Artillerivej Øst. Hermed fremsendes HOFORs 

bemærkninger til forslaget. Der fremsendes én samlet kommentering for alle de 

forsyningsselskaber, der administreres af HOFOR A/S. 
 

HOFOR står til København kommunes rådighed og uddyber gerne høringsvaret på et 

møde. 

 

Høringssvaret består af HOFORs generelle bemærkninger vedrørende tinglyst 

deklaration for lokalplanområdet og konkrete bemærkninger i forhold til 

lokalplanforslaget  

 

Generelle bemærkninger 

 

HOFOR har, som det fremgår nedenfor, en række ledninger, som er tinglyst ved 

deklaration, jf. bilag A og som er placeret som ”ikke gæst”. Det betyder blandt andet, at 

der ikke må bygges m.v. i servitutbæltet uden HOFORs tilladelse, og at lodsejer skal 

betale for alle HOFORs udgifter til at fjerne bygninger, beplantning m.v. i servitutbæltet, 

ligesom lodsejer skal betale for HOFORs udgifter til at sikre ledningen eller flytte 

ledningen som følge af lodsejers anvendelse af arealet 

 

HOFOR har en fjernvarmeledning og to spildevandstrykledninger, som er placeret i 

området for lokalplanen. Det drejer sig om konkret om en fjernvarmeledning (2 ledninger 

- frem og retur) samt to store Ø1400 mm (indv. mål) tryksatte spildevandsledninger til 

brug for afledning af renset spildevand fra Renseanlæg Damhusåen i Valby. 

Ledningerne transporterer det rensede spildevand over Amager inden det rensede vand 

udledes til Kongedybet i Øresund nord for Prøvestenen. Begge ledningerne er af vital og 

meget kritisk betydning for håndteringen af spildevandsforsyningen i alle de områder, 

der er tilknyttet Renseanlæg Damhusåen. Ledningerne kan ikke undværes og en 

eventuel omlægning må forventes at være forbundet med meget store anlægsudgifter 

samt en lang periode til selve udførelsen. 
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Omfanget af en eventuel omlægning må formodes at være af et så væsentligt omfang, 

at der kan være formodning om, at en eventuel omlægning skulle have være indbygget 

i den kommunale Miljøvurdering af planer og programmer forud for fremsættelsen af 

lokalplanforslaget – den kommunale høring herom havde frist den 13. maj 2020.  

 

HOFOR har i lokalplanområdet tinglyst en deklaration – tgl.nr. 29.09.2000-100402-01 

vedrørende matrikel 187 Eksercerpladsen, København (tidligere en del af matrikel nr. 

1aa Eksercerpladsen, København), jf. bilag A til sikring af de to omtalte 

spildevandsledninger 

 

Det fremgår blandt andet af deklarationsteksten, at det ikke uden forudgående tilladelse 

fra HOFOR er tilladt, inden for servitutbæltet, at bygge, foretage større beplantninger af 

træer eller buske med dybtgående rødder. Ligesom der ikke må iværksættes noget, der 

kan være til hinder for adgangen til anlægget, til skade for eftersyn, reparations- eller 

vedligeholdelsesarbejder eller til skade for ledningernes beståen. 

 

I forhold til de, i lokalplanforslaget planlagte, anlægs- og beplantningsarbejder, skal 

HOFOR gøre opmærksom på, at de ikke kan gennemføres i servitutbæltet for 

spildevandsledningerne, medmindre HOFOR forudgående har givet sin skriftlige 

tilladelse hertil, og der tillige er gennemført påtegning af tidligere omtalte 

servitutdokument.  

 

HOFOR skal i den forbindelse bemærke, at der i dag allerede er plantet træer, udført 

asfaltering, bygget indkørsel og opført en række bygninger i servitutarealet. HOFOR er 

ikke bekendt med, at have givet skriftlig tilladelse hertil og skal gøre opmærksom på, at 

HOFOR kan kræve ovenstående fjernet for lodsejers regning. I den forbindelse skal 

HOFOR særlig gøre opmærksom på, at træers rodnet og indkørsler kan udgøre et 

problem for ledningerne. HOFOR forbeholder sig retten til, at få refunderet udgifter, som 

ovenstående måtte påføre HOFOR. 

 

Det skal for en god ordens skyld oplyse, at HOFOR gennem længere tid har været i 

dialog med Københavns Kommune – Økonomiforvaltningen – Byggeri København v./ 

Charlotte Nielsen om den eksakte placering af omtalte spildevandsledninger herunder 

fastlæggelse af deklarationens servitutbælter. Et arbejde der pt. stadigt pågår. 

 

Konkrete bemærkninger 

 

Det fremgår af forslag til lokalplanforslaget, at Københavns Kommune planlægger at 

opføre en række mindre bygninger, opføre støjskærm, etablere asfalterede (eller anden 

belægning) parkeringspladser med ind- og udkørsler og plante træer i HOFORs 

servitutbælte.  

 

Som det fremgår ovenfor, under generelle bemærkninger, er det ikke muligt at opføre 

nedenstående i servitutbæltet, medmindre HOFOR giver skriftlig tilladelse. Det skal i den 
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forbindelse bemærkes, at selvom HOFOR giver tilladelse til ovenstående, kan HOFOR 

kræve bygninger m.v. fjernet, hvis der eksempelvis er risiko for at ledningerne 

beskadiges eller HOFOR skal udføre vedligeholdelsesarbejder m.v. på ledningerne. Alt 

for lodsejers regning. 

 

Vedrørende lokalplanforslag 

 

- Socialt værested (skuret)  : § 3, stk. 1, og tegning 2 er i  

  dag placeret uden HOFORs accept. 

- Overkørsel   : § 4, stk. 5, og tegning 3  

- Bilparkering   : § 5, stk. 1, og tegning 3 og 4  

- Cykelskur : § 5, stk. 2 i det omfang det placeres i servitutbæltet 

- Mindre bygninger : § 6, stk. 4 – i det omfang de placeres i servitutbæltet 

- Hegn : §§ 7, stk. 3 og 8, stk. 4 og 5 – i det omfang de placeres i  

  servitutbæltet 

- Eksisterende træer : § 8, stk. 2, tegning 7 c – er i dag etableret uden 

HOFORs accept. 

- Nye træer : § 8, stk. 6, tegning 7 c  

- Støjskærm    : § 9, stk. 4 og tegning 8  

 

  


