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Høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2018 fra Haveforeningen Dan 
 
I HF Dan hilser vi kommunens beslutning om, at alle kolonihaver i kommunen skal kloakeres 
velkommen, ikke mindst fordi det utvivlsomt vil have en positiv effekt på miljøet. 
 
Af den grund har vi i HF Dan valgt ikke at vente på, at hverken spildevandplanen godkendes eller 
grundejer sætter gang i kloakering i vores forening. I stedet er vi selv gået i gang med processen 
frem mod etablering af fælles kloak i foreningen. Derfor vil spildevandsplan 2018 vedrørende 
kloakering af haveforeninger i kommunen på mange måder ikke være relevant for os. Ikke desto 
mindre har vi nogle kommentarer, som vi ønsker, bliver taget i betragtning, når spildevandsplanen 
skal endeligt besluttes. 
 

 HF Dan beder kommunen være opmærksom på, at ikke alle haveforeninger i kommunen 
ligger på kommunalt ejet jord, eksempelvis ligger vores forening på en grund ejet af DSB. 
Det er prisværdigt, at kommunen i processen omkring spildevandsplanen indtil nu har gjort 
meget ud af, at de ikke ønsker at pålægge kolonihaverne en stor økonomisk byrde ved 
kloakeringen, men hvordan vil kommunen leve op til intentionen i forhold til alle de ikke-
kommunale foreninger?  

 
 Vi har forstået det sådan, at det er kommunens intention, at alle haver tilsluttes den fælles 

kloakering i foreningen med det samme, den er lagt i jorden. I vores forening er vi som sagt 
allerede i fuld gang med at arbejde på etablering af en fælles kloakledning gennem 
foreningen, men vi ønsker, at vores havelejere har mulighed for at tilslutte sig foreningens 
hovedledning i det tempo, de selv ønsker det. Ved en længere individuel tidsfrist for at 
koble sig på, har den enkelte havelejer mulighed for frit at vælge mellem at koble sig på 
med det samme og få arbejdet overstået eller udsætte af hensyn til den betydelige 
økonomiske byrde, som vil være forbundet med etablering af kloakken. Kommunens 
argument imod er, at man fraråder ”døde” ledninger med risiko for at rotter kan tage 
ophold der. Da vi naturligvis installere rottespærre i forbindelse med tilkobling til den 
offentlige ledning, bør denne risiko være absolut minimal. Dertil er vi bekendt med andre 
kommuner, hvor kolonihavelejer godt har kunnet tilslutte sig løbende indenfor en fastsat 
tidsfrist på 5-10 år (her ville det være oplagt at vælge spildevandplanens udløb 2028 som 
deadline), alternativt i forbindelse med salg af en have. 

 



 Som al anden jord i Københavns Kommune er også vores grund vurderet til at være 
forurenet. Hvor forurenet jorden er vides dog ikke. Heri ligger en potentiel økonomisk 
bombe under ikke bare os, men alle de kolonihavekloakeringsprojekter, der opstartes i 
løbet af de næste år i kommunen. Vi mener, det vil være helt urimeligt, at vi som 
havelejere kan blive pålagt en kæmpe ekstraregning for oprydning på jord, vi hverken selv 
ejer eller har forurenet. Her må princippet herske, at den, der har forurenet, selv betaler 
for at rydde op efter sig, og kan skadesforvolder ikke med sikkerhed udpeges, må det være 
grundejer, der har ansvaret uden at regningen blot kan sendes videre til lejerne. 

 
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med kommunen omkring kloakering af vores forening. 
 
På vegne af bestyrelsen, 
 

 
 
Sanne Jakobsen 
Formand for kloak-udvalget 


