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317. Endelig vedtagelse af Spildevandsplan 2019-2031

Åbent - 06.00.05-G01-2-16 

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 18. marts 2019 godkendt Forslag til Spildevandsplan 2019-2031 og vedtaget 
at sende forslaget med de vedtagne rettelser samt tilhørende miljøvurdering i 8 ugers høring. Til 
udmøntningen af planen følger en merudgift i perioden 2020-2022 på årligt 0,93 mio. kr., som 
kommunalbestyrelsen har vedtaget i budgetforliget 2020. Der er modtaget tre høringssvar, som har givet 
anledning til at revidere bilag C. By- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om Spildevandsplan 2019-2031 
med de forslåede ændringer til bilag C og miljøvurderingen med tilhørende § 13 redegørelse, skal endelig 
vedtages. 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller,
1. at Spildevandsplan 2019-2031 med de foreslåede ændringer til bilag C og miljø-vurderingen med 
tilhørende § 13 redegørelse, endelig vedtages,
2. at den i forhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer udarbejdede § 13 redegørelse, tages til 
efterretning.



Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 18. marts 2019 godkendt Forslag til Spildevandsplan 2019 - 2031 og 
vedtaget at sende forslaget samt tilhørende Miljøvurdering i 8 ugers høring med de vedtagne rettelser. Til 
udmøntningen af planen følger en merudgift på årligt 0,93 mio. kr. i perioden fra 2020 til 2022. Selve 
forslaget har været i offentlig høring på kommunens høringsportal: ’Bliv Hørt’ i perioden fra den 12. april 
2019 til og med den 14. juni 2019 og været udsendt direkte til interessenter.

Der er i offentlighedsfasen modtaget tre høringssvar fra henholdsvis Københavns Kommune, Ejerforeningen 
Vodroffsvej 2A & 2B samt en borger beboende på Rådmand Steins Alle. Alle tre høringssvar er generelt 
positivt indstillede over for Forslag til Spildevandplan 2019 - 2031. Den nærmere behandling af 
høringssvarene fremgår af høringsnotatet, der er bilag til indstillingen.
 
Københavns Kommune anfører, at Spildevandsplan 2019 - 2031 afspejler den løbende dialog, der er 
kommunerne imellem og tager højde for den gensidige afhængighed på tværs af kommunerne. Københavns 
Kommune bifalder særligt indsatsområdet om at styrke det tværkommunale samarbejde om 
spildevandsplanlægningen i hovedstaden. Dertil følger en række mindre rent tekniske kommentarer og 
præciseringer til planen og miljøvurderingen. En oversigt over de tekniske kommentarer, der medtages i 
spildevandsplanen og miljøvurderingen, fremgår af Høringsnotatet. Høringssvaret giver ikke ikke anledning 
til ændringer i selve planen. 
 
Ejerforeningen Vodroffsvej 2A & 2B stiller sig imødekommende overfor at indgå en frivillig aftale om 
anvendelsen af dele af Ejerforeningens areal jf. bilag D (matrikler omfattet af mulig ekspropriation) for den 
kommende Kalvebod Brygge Skybrudstunnel. Foreningen er bekymrede for gener under anlægsarbejdet, og 
at deres bygning tager skade under og efter anlægsarbejdet. Ejendommens bemærkninger vil blive 
medtaget i forbindelse med den VVM-redegørelse, der pt. er i høring.  Det er desuden, som ønsket af 
Ejerforeningen, aftalt med Bygherrerne HOFOR/Frederiksberg Forsyning, at de tager direkte kontakt til 
Ejerforeningen for en nærmere drøftelse af anlægsfasen med henblik på at minimere generne mest muligt. 
Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer af Spildevandsplan 2019 - 2031.

En borger på Rådmands Steins Allé har bemærkninger til planens Bilag C, hvor ”spildevandstekniske anlæg” 
optages i spildevandsplanen og efterspørger blandt andet en øget detaljering af de nævnte projekter 
herunder særligt beskrivelse af det spildevandstekniske projekt øst for Frederiksberg Idrætsanlæg ved 
Troels-Lunds Vej. 
Høringssvaret fører til opdatering af planens bilag C (optag af nye anlæg (bilag vedlagt)) på følgende to 
områder: 
For det første vil det blive præciseret, hvornår nye anlægsprojekter giver anledning til at udarbejde et tillæg til 
spildevandsplanen. Det drejer sig særligt om projekter, hvor det besluttes at meddele påbud til ejendomme 
om afkobling af regnvand eller foretage ekspropriation af areal for, at projekterne kan realiseres. Her vil der 
altid skulle udarbejdes et spildevandsplantillæg, så de berørte borgere kan høres forud for en beslutning. For 
det andet bliver bilag C opdateret med spildevandsprojektet øst for Frederiksberg Idrætsanlæg, samt øvrige 
nye projekter forvaltningen er blevet opmærksomme på i høringsperioden omhandlende skybrudsprojekter 
og spildevandstekniske anlæg henholdsvis ved Rolighedsvej Bycampus, Grøndalen etape 2, oplandet nord 
for Solbjerg Parkkirkegård og Kronprinsensvej samt Kongens Tværvej. Et revideret bilag C fremgår af 
bilagene til indstillingen. 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
I henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter af 25.oktober 2018 § 
13" skal kommunen som myndighed, i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen, udarbejde en 
redegørelse indeholdende:

1) hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet,

2) hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,

3) hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller det godkendte eller vedtagne program er valgt på 
baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og



4) hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen eller programmet.

Redegørelsen er anført i separat bilag. Det anføres blandt andet, at planens overvågning sker i forbindelse 
med den årlige udarbejdelse af en status- og fremdriftsrapport for klima- og spildevandsområdet, som 
forelægges By- og Miljøudvalget og Bestyrelsen for Frederiksberg Kloak A/S på årlige fællesmøder.

Københavns Kommunes Spildevandsplan 2018
Spildevandsplan 2019 - 2031 er tæt koblet til Københavns Kommunes Spildevandsplan 2018, der er blevet 
vedtaget af Borgerrepræsentationen den 6. juni 2019.

By-, Kultur-, og Miljøområdets vurdering
By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at "Spildevandsplan 2019 - 2031" opfylder kravene til den lovpligtige 
spildevandsplan, som kommunen i henhold til miljøbeskyttelsesloven § 32 skal udarbejde. Planen vil i de 
kommende år være med til at sikre synergien mellem skybrudssystemet og spildevandsystemet, således at 
en omkostningsfuld udbygning af det eksisterende fælleskloaksystem undgås. Planen er i god 
overensstemmelse med de mål og intentioner, som øvrige aktører - særligt Københavns Kommune og 
BIOFOS - har i oplandet. Planen understøtter kommunens mål og strategier som anført i 
Frederiksbergstrategien - særligt temaet ’Klimabyen for fremtiden’, og er med til fastlægge rammerne for 
Frederiksberg Kloak A/S for deres udførelse af forsyningsvirksomhed i henhold til Vandsektorloven.  

Økonomi

Der er i budgetforliget 2020 afsat 2,8 mio. kr. i årene 2020 - 2022 til gennemførelse af planens indsatser jf. 
nedenstående:

De konkrete indsatser i Forslag til Spildevandsplan 2019 - 2031 omfatter ikke yderligere anlægsprojekter, 
men er forslag til undersøgelser og udredninger, der senere kan føre til beslutninger om mere 
omkostningsfulde anlægsprojekter. Spildevandsområdet er helt overvejende takstfinansieret og omfatter 
såvel udgifter til skybrudsikring som traditionel spildevandshåndtering. Udgifterne i planforslaget til 
undersøgelserne m.v. er i videst muligt omfang henlagt til Frederiksberg Kloak A/S og dermed 
takstfinansieret, men en række af indsatserne vil kræve kommunal deltagelse og medfinansiering, da de har 
myndighed og borgerrettet karakter. For hvert enkelt indsats er opgavefordelingen og udgiftsfordelingen 
mellem kommunen og Frederiksberg Kloak A/S nøje udspecificeret - jf. indsatsskemaerne under de seks 
temaer i planforslaget: 

Mio. kr. FK FKK
Tema: Frakobling af regnvand fra kloakken   
Udarbejdelse af regnvandsplan 0,50 1,00
Undersøgelse af  mulighederne for at reducere mængden af uvedkommende vand 0,30 1,00
Gennemførelse af borgerrettet kampagne 0,20  
Tema: Fastlæggelse af serviceniveau under regn  
Afklaring af behov for justering af serviceniveau 0,30 0,50
Sikring af bedst mulige serviceniveau  1,00
Tema: Vandkvalitet og rensning af spildevand   
Gennemgang af kommunalt ejede vejbrønde og stikledninger 0,50  
Afklaring af behov for begrænsning af særligt kystnære overløb i samarbejde med 
København m.fl. 0,20
Tema: Klimatilpasset byudvikling   
Særligt tilpassede innovative klimatilpasningsløsninger 0,25 0,25
Indarbejdelse af regnvandshåndtering af hydrauliske helhedsplaner 1,00
Tema: Et klimavenligt og bæredygtigt skybruds- og kloaksystem
Bæredygtig vedligeholde og udbedring af kloaksystemet 0,50



Tema: Organisering og styring   
Udvikling af spildevandsplanlægning 0,25 0,25
Cost-/benefit analyse og evaluering af skybruds- og klimaplaner 0,50 0,50
Sikring af takst-tillæg i FKKs budgetter  0,10
I alt 2020 - 2022 2,80 6,30
Gennemsnitligt årligt 0,93 2,10*

Frederiksberg Kommune (skattefinansieret)
Planens skattefinansierede ekstraudgifter til undersøgelser og aktiviteter andrager ca. 2,8 mio. kr. i 
planperioden eller i gennemsnit 0,93 mio. kr. pr. år. 

Frederiksberg Kloak A/S (takstfinansieret)
Planens forslag til indsatser anslås at medføre et ekstra udgiftsbehov for Frederiksberg Kloak A/S på 6,3 
mio. kr. Udgifterne er medregnet i nedenstående takstprognose:

Der er foretaget et estimat for takstudviklingen for planperioden, og den forventes at betyde, at 
vandafledningsafgiften stiger med en faktor fire frem mod 2030. Dette betyder, at den forventede udgift for 
en familie i 2030, der bor i lejlighed på Frederiksberg med et vandforbrug på 80 m³ årligt vil være ca. 4.250 
kr. inkl. moms (mod 1.099 kr. i dag). For en familie i egen (villa)bolig med et vandforbrug på ca. 170 m³ pr. 
år, vil udgiften være ca.  9.000 kr. pr. år (mod 2.355 kr. i dag). Stigningen er helt overvejende relateret til 
kommunalbestyrelsens tidligere beslutning i 2015/2016 om at etablere et skybrudsystem på Frederiksberg til 
i alt ca. 2,2 mia. kr.

Historik

Indstilling 18. november 2019, pkt. 353:
By- Kultur- og Mijløområdet indstiller, 
1. at Spildevandsplan 2019-2031 med de forslåede ændringer til bilag C og miljøvurderingen med tilhørende 
§ 13 redegørelse, endelig vedtages,
2. at den i forhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer udarbejdede § 13 redegørelse, tages til 
efterretning. 

Indstilling 25. november 2019, pkt. 452:
By- og Miljøudvalget indstiller,
1. at Spildevandsplan 2019-2031 med de foreslåede ændringer til bilag C og miljø-vurderingen med 
tilhørende § 13 redegørelse, endelig vedtages,
2. at den i forhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer udarbejdede § 13 redegørelse, tages til 
efterretning.
 
Magistraten_2018-21, 25. november 2019, pkt. 452:
Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller,
1. at Spildevandsplan 2019-2031 med de foreslåede ændringer til bilag C og miljø-vurderingen med 
tilhørende § 13 redegørelse, endelig vedtages,
2. at den i forhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer udarbejdede § 13 redegørelse, tages til 
efterretning.
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 Forslag 2019 plan 
 180319_Miljøvurdering 
 Redegørelse § 13 lov om miljøvurdering 
 311019_Tilrettet bilag C 

file:///C:/SBSYS/maan19/Dagsorden/Bilag/Punkt_317_Bilag_1_180319_KB_referat.pdf
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 Høringssvar fra Københavns Kommune 
 Høringssvar fra Ejerforeningen Vodroffsvej 
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