
Høringssvar til Forslag til Spildevandsplan 2018.  

 

Kloakering af regnvand fra tagene i Hf Mozart er medtaget i Forslag til Spildevandsplan 2018, bilag 4, 

“igangsatte projekter”, side 7. 

Selvom Hf. Havebyen Mozart har ført en dyr og tidskrævende retssag mod planerne forekommer de fortsat 

urimelige set fra vores synspunkt.  Dommen blev afsagt på en formodning og ikke en gennemført 

bevisførelse. Samt at der ikke fandtes alternativer til regvandskloakeringen, hvilket ikke er korrekt.  

Hf. Havebyen Mozart blev anlagt i 1948 og er beliggende på et opfyldt, V2 kortlagt areal som hovedsagelig 

består af byggeaffald der er forurenet. 

Kloakeringsprojektet er ude af proportioner. Det vil sandsynligvis koste beboerne i Havebyen omkring 10 

mill. Kr. og HOFOR 5 mill. Kr. at gennemføre et projekt som i flg. forvaltningens eget udsagn ikke har nogen 

miljømæssig effekt. Projektet igangsættes udelukkende for at tilfredsstille et teoretisk byggeteknisk 

problem.  

Forholdene problematiseres på følgende måde: Når regnvandet rammer vores tage og opsamles i en 

tagrende omdefineres det til ”spildevand”. Og iflg. Miljøbeskyttelsesloven må vi ikke forurene jorden med 

spildevand. Argumentet er at der er risiko for at ”spildevandet” altså regnvandet kan sprede forureningen i 

den i allerede forurenede jord.  

For det første er der ingen drikkevandsinteresser i området. For det andet siver regnvandet ikke ud i 

områder som ikke er forurenet i forvejen. For det tredje er grundvandet i området salt fordi det er gammel 

havbund. For det fjerde dræner den nærliggende godsbanegrav der er 6 m. under terræn alt regnvandet fra 

området. Vandet fra banegraven ledes ud i Kalveboderne eller ledes til Damhussøen, hvor det bruges som 

Vandkiosk til vanding af byens træer. 

På opfordring fra tidligere miljø- og teknikborgmester Morten Kabell har vi rejst spørgsmålet for både 

Miljøministeriet og Naturstyrelsens. Og de svarer samstemmende, at kommunen godt kan se bort fra 

bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven, når der er tale om mindre betydende forhold.  

I næsten 2 år har vi forsøgt at få forhandlet med miljø-og teknikforvaltningen om en alternativ løsning. Men 

uden gennembrud. Vi har anvist løsninger hvor den eksisterende spildevandskloak anvendes med 

vandbremser og forsinkelsesforanstaltniniger så spildevandskloakken ikke belastes ved skybrud eller 

lignede hændelser.  Også forskellige LAR løsninger har været fremlagt, men blevet afvist. En oplagt løsning 

vil være, at lave nogle foranstaltninger således at regnvandet kunne genanvendes, frem for blot at lave 

uforholdsmæssig dyr løsning hvor det ledes ud i Kalveboderne. Pengene er spildt.  

Som et ps. vil vi blot nævne at kommunens egen institution Netværket ,som er beliggende på den samme 

matrikel som Hf. Havebyen Mozart, har fået tilladelse til at aflede regnvand fra deres tag  til 

spildevandskloakken. Yderligere har de fået tilladelse til også at af drænes en parkeringsplads på ca. 860    

2m til spildevandskloakken.  Dette føles stødende at der foretages en sådan forskelsbehandles i 

forvaltningen. 
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